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Slavenschepen en de
West-Indische Compagnie, 1720-1738
Op 1 januari 1738 verging voor de monding van de Marowijnerivier in Suriname het slavenschip Leusden van de West-Indische Compagnie (WIC). Van de 716 in Afrika ingescheepte
gevangenen overleefden er slechts 16 de ramp. Hoewel het ongetwijfeld de grootste tragedie
is uit de Nederlandse scheepvaarthistorie, is deze ramp vrijwel onbekend.
De Leusden was een van de laatste WIC-schepen die slaven vervoerden en bovendien het
enige dat exclusief voor dit doel werd ingezet. Per reis transporteerde het schip gemiddeld
660 slaven – geketend en dicht op elkaar liggend – naar het Caribisch gebied. Eenmaal op
zee waren slavenschepen varende gevangenissen, waar een wreed regime heerste. Met
name doordat ziekten vrij spel hadden in de ongezonde atmosfeer van de scheepsruimen,
overleefden veel slaven de overtocht niet. Van haar eerste reis in 1720 tot aan haar ondergang in 1738 voerde de Leusden in totaal 10 slaventochten uit, waarbij slechts 73 % van de
slaven levend de overzijde bereikte.
Er is tot nog toe bijzonder weinig onderzoek gedaan naar de specifieke schepen die de
transatlantische slavenhandel mogelijk maakten. Wellicht heeft de morele verontwaardiging – dan wel schaamte – over het fenomeen slavernij objectief onderzoek altijd in de weg
gestaan. Leo Balai ontdekte echter diverse tot nog toe onbekende bronnen, waarin over het
feitelijke reilen en zeilen aan boord van slavenschepen wordt verhaald.
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Woord vooraf

Tijdens mijn studie Bestuurswetenschappen aan de juridische faculteit van de
Universiteit van Amsterdam, deed ik als bijvak de cursus Caraïbistiek. Een belangrijk
onderdeel van deze cursus ging over de trans-Atlantische slavenhandel. Vanaf die
tijd (eind jaren zeventig van de vorige eeuw) heb ik mij verdiept in de geschiedenis
van de Nederlandse slavenhandel. Hiervoor had ik twee belangrijke redenen. In de
eerste plaats is de geschiedenis van de trans-Atlantische slavenhandel mij, door mijn
Afrikaanse ‘roots’, letterlijk ‘op het lijf’ geschreven. Ik wil meer over dat deel van mijn
persoonlijke geschiedenis weten. De andere reden is dat ik erachter wilde komen,
waarom een land als Nederland, met een reputatie van tolerantie en vrijheid, zich
met deze mensonterende handel is gaan bezighouden. Na mijn studie, en diverse
banen en mijn werkzaamheden als gemeenteraadslid in Amsterdam, was er niet veel
tijd om mij verder te verdiepen in dit onderwerp. Het bleef mij echter bezighouden
en ik ging, tussen de bedrijven door, op zoek naar gedegen onderzoek op dit gebied.
Het standaardwerk van Postma over de Nederlandse slavenhandel en slavernij was,
behalve in sommige bibliotheken, nergens te krijgen. Tijdens een vakantie in Londen
in december 1998, vond ik Postma’s ‘The Dutch in the Atlantic slave trade,1600-1815’
bij een antiquair. In dit boek doet Postma heel kort verslag van de ondergang van
de Leusden. Daarbij merkt hij op: ‘It was a human catastrophe in no uncertain terms,
but to the WIC directors it must have been seen primarily as an economic disaster’.
Hiermee was voor mij de jacht op de Leusden geopend.
In eerste instantie wilde ik een onderzoek doen naar deze gebeurtenis en daar een
boek of verslag over schrijven. Dita Vermeulen, mijn vrouw, en John Schuster, sedert
lange jaren een goede vriend, waren echter van mening dat hier gedegen onderzoek
naar gedaan moest worden en dat het onderzoek misschien wel in de vorm van een
proefschrift zou kunnen worden gepubliceerd. Ik waardeer het zeer dat Meindert
Fennema deze mening heeft gedeeld en bereid was om mijn promotor te zijn.
Nadat het mij gelukt was de eerste archiefstukken over de Leusden boven water te
krijgen, wist ik dat er geen weg terug was. De afgelopen vijf jaren heb ik mij dan ook
intensief met het slavenschip Leusden beziggehouden. Ik heb er veel van geleerd en
ben inderdaad met mijn roots geconfronteerd. Daarbij blijft de verwondering over
het leed dat mensen elkaar aan kunnen doen. De wreedheden en de ontmenselijking
van mensen tijdens de lange periode van de trans-Atlantische slavenhandel zullen
nooit wennen, hoe lang dit ook geleden is.
De lange dagen van onderzoek in de archieven in Amsterdam, Den Haag en
Middelburg heb ik uiteraard alleen moeten doen. Maar zoals altijd kan een dergelijke klus alleen geklaard worden, als er mensen zijn die erin geloven en je met raad
en daad bijstaan. Dita heeft altijd in dit project geloofd. Zij heeft vele uren samen met
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mij doorgebracht met de Leusden, waarbij het voornamelijk ging om het schrijven van
voor anderen begrijpelijke teksten. Ook John Schuster heeft vanaf het begin morele
en inhoudelijke steun verleend. Als ik mij weer eens te buiten ging aan lange zinnen
en allerlei uitweidingen, was er altijd één vraag van John die mij weer verder op weg
hielp: ‘Waarom denk je dat mensen dit willen weten?’ Voor mij dan een signaal om
tot de kern van de zaak terug te keren.
Dit boek gaat over een slavenschip. Een eerste vereiste bij een onderzoek als het
onderhavige is dat je enige notie hebt van de constructie van een zeilschip in de
achttiende eeuw. Ab Hoving, restaurator scheepsmodellen bij het Rijksmuseum te
Amsterdam, heeft mij met zijn aanstekelijke liefde voor en kennis van zeilschepen,
wegwijs gemaakt in belangrijke aspecten van deze, zoals hij het noemt ‘geweldige
machine’. Ik ben hem hiervoor veel dank verschuldigd.
Mijn dank gaat verder uit naar de medewerkers van het Nationaal Archief, het
Zeeuws Archief en het Stadsarchief Amsterdam, die mij altijd op een prettige en
professionele manier hebben geholpen. Er zijn ook andere mensen die ik zou willen
danken, maar soms ‘staan er wetten in de weg en praktische bezwaren’. Maar zij
weten wel dat ik hen veel dank verschuldigd ben.
Ik dank alle vrienden en familieleden die met veel belangstelling mijn verhalen
over de Leusden hebben aangehoord en telkens lieten blijken dat zij geloofden in een
goede afloop van deze klus. En tot de familieleden behoren uiteraard onze kinderen:
‘stief en bloed’ zoals Dita en ik altijd zeggen.
Ook onze kleindochter Aimée heeft altijd de overtuiging gehad dat het wel goed
zou komen. Ze vertelt aan iedereen die dat wil horen: ‘Mijn opa schrijft een boek over
een schip’. Hoeveel stimulans wil een mens nog meer.
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Inleiding

Op 1 januari 1738 verging voor de monding van de Marowijnerivier in Suriname
het slavenschip Leusden. Het schip was op 19 november 1737 vertrokken uit Elmina,
gelegen in het huidige Ghana, met aan boord 7001 gevangengenomen Afrikanen die
bestemd waren om als slaaf in Suriname te worden verkocht. Op het moment van de
ramp bevonden zich waarschijnlijk nog 680 van deze Afrikanen aan boord, van wie
er slechts 16 overleefden. In de geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel heeft
nooit een ramp van een dergelijke omvang plaatsgevonden.
De Leusden was een van de laatste slavenschepen die door de West-Indische Compagnie
(WIC) werd uitgereed. Slavenschepen werden meestal na een of enkele slaventochten
voor andere handelsactiviteiten ingezet, maar de Leusden heeft van zijn eerste reis in
1719 tot aan zijn ondergang in 1738 uitsluitend slaventochten ondernomen, tien in
totaal. Zoals in deze studie wordt aangetoond, werden na 1719 door de WIC meer slavenschepen volgens het charter van de Leusden gebouwd. Deze schepen werden echter
ook voor andere doeleinden ingezet, en de Leusden kan daardoor als het enige echte
slavenschip van de WIC worden beschouwd.
De aanvankelijke doelstelling van deze studie was een onderzoek naar de tien slaventochten die, tussen 1720 en 1738, door de Leusden zijn uitgevoerd. De ondergang van
de Leusden is niet eerder diepgaand onderzocht.2 Het doel was om de tien reizen van
dit schip zo uitgebreid mogelijk te documenteren. Daarvoor was intensief archiefonderzoek noodzakelijk. De bedoeling was om met dit onderzoek gegevens te verzamelen over aantallen vervoerde gevangenen per reis en de in- en verkoopprijzen van
deze mensen. Daarnaast werd onderzocht vanaf welke plaatsen in Afrika de mensen
naar Amerika verscheept werden en wat de sterftecijfers tijdens de overtocht waren.
Een belangrijk doel was ook na te gaan of het mogelijk was de ‘opbrengst’ (winst of
verlies voor de WIC) per reis vast te stellen. Deze laatste opgave was door een gebrek
aan gegevens niet realiseerbaar. Gaandeweg het onderzoek bleek, dat de geschiedenis
van dit slavenschip ook een belangrijk deel van de geschiedenis van de WIC omvat.
Bovendien werd duidelijk dat er, zowel in Nederland als in het buitenland, zeer
weinig onderzoek gedaan is naar slavenschepen en de omstandigheden aan boord
van dit, voor de slavenhandel zo belangrijke vervoermiddel. Dat is opvallend, omdat
zonder deze wijze van vervoer de trans-Atlantische slavenhandel niet mogelijk zou
zijn geweest. Bij het onderzoek naar Nederlandse slavenschepen is een grote beperking dat er geen bouwtekeningen of modellen van dergelijke schepen bewaard zijn
gebleven. Ook zijn er geen beschrijvingen van de materiële cultuur van slavenschepen en ook geen archeologische vondsten van dergelijke schepen bekend. Getracht
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wordt meer inzicht in de constructie ervan te krijgen door deze te vergelijken met
die van slavenschepen uit andere landen waarover meer gegevens beschikbaar zijn,
zoals de Engelse Brooks en de Deense Fredensborg. Informatie over de uitrusting van
slavenschepen en de wijze waarop zowel de bemanning als de gevangenen er functioneerden, draagt bij aan onze kennis over de organisatie van de slavenhandel. In deze
studie wordt onderzocht hoe het leven aan boord van een slavenschip georganiseerd
was. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de omstandigheden voor de bemanning en voor de gevangenen.
Een onderzoek naar de geschiedenis van een slavenschip van de WIC houdt tevens
in dat onderzocht moest worden hoe deze organisatie, als slavenhandelsorganisatie,
functioneerde. De besluitvorming over aantallen schepen die jaarlijks werden uitgereed (de toerbeurten) en over de omvang van de bemanning die per reis met het schip
meevoeren zijn daarbij belangrijke gegevens. De facturen van de handelsgoederen en
levensmiddelen die werden meegenomen geven een goed beeld over de organisatie
van de slavenhandel van de WIC aan het begin van de achttiende eeuw. Van de eerste
tot en met de derde reis zijn facturen van handelsgoederen en levensmiddelen gevonden. Behalve informatie over de prijzen van levensmiddelen, bieden de facturen ook
inzicht in de manier waarop de hoeveelheid voedsel werd begroot afhankelijk van
de reisduur en de aantallen gevangenen die men in Afrika van plan was te kopen.
Aan de hand van de facturen voor handelsgoederen, gekoppeld aan de voorgenomen
bestemming in Afrika, blijkt hoe verschillend de vraag naar bepaalde goederen in
diverse plaatsen aan de westkust van Afrika was.
De geschiedenis van het slavenschip Leusden markeert twee cruciale momenten in
de geschiedenis van de WIC. Deze momenten vallen samen met de eerste en de laatste reis van dit schip. De eerste reis van de Leusden had als bestemming het eiland
Sint Eustatius. De compagnie speelde door verschillende oorzaken nog maar een
marginale rol in de slavenhandel en hoopte, door de inrichting van Sint Eustatius
als slavendepot voor de omliggende eilanden, hierin opnieuw een belangrijke rol te
kunnen spelen. De eerste reis van de Leusden was tevens de eerste levering van gevangengenomen Afrikanen aan dit eiland. Het schip maakte in totaal vier slaventochten
naar Sint Eustatius. De verkoopfacturen van de gevangenen van de tweede, derde en
vierde reis naar dit eiland bevatten een schat aan informatie. Het gaat dan over de
aantallen en prijzen van de op dit eiland verkochte mensen, maar ook over de kopers
die vaak afkomstig waren van de omliggende eilanden. Uit de verkoopfacturen blijkt
ook, dat de intentie van de WIC om dit eiland als slavendepot in te richten, zeker
levensvatbaar was. Aangetoond wordt waarom het de WIC ten slotte toch niet lukte
Sint Eustatius als slavendepot te handhaven. De laatste reis van dit schip markeert
het einde van de actieve bemoeienis van de WIC met de slavenhandel. Na de ramp
met de Leusden in 1738 gaf de WIC het monopolie op de slavenhandel op.
Deze studie gaat over het vervoer per schip van gevangengenomen mensen van
Afrika naar Amerika. In dit geval het vervoer met het slavenschip Leusden naar Sint
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Eustatius, Berbice en Suriname. Het lot van mensen die gevangen genomen werden
in Afrika met het doel ze voor verkoop naar Amerika te verschepen, kan in drie fasen
worden onderscheiden. Allereerst was er de gevangenneming in Afrika, dan het vervoer per schip naar Amerika en uiteindelijk het leven in slavernij in Amerika. Het
vervoer met de slavenschepen was de tweede fase in dit traject en is het onderwerp
van deze studie. De twee andere belangrijke fasen komen niet, of slechts zijdelings,
aan de orde. In de eerste fase gaat het om de manier waarop de mensen in handen
kwamen van de Afrikaanse slavenhandelaren, die hen vervolgens aan de Europeanen
verkochten. Deze fase vond plaats in verschillende gebieden en plaatsen in WestAfrika waar mensen door oorlogen of anderszins ten prooi vielen aan mensenhandelaren. De Europese slavenhandelaren speelden hierbij geen enkele rol. Het aanleveren van Afrikanen voor vervoer naar de gebieden in Amerika was een Afrikaanse
aangelegenheid, waar de Europeanen geen zeggenschap over hadden3.Na de lange
lijdensweg van de mensen die onder dwang werden verscheept, kwam het leven in
slavernij in Amerika. Deze derde fase, de slavernij op de plantages en andere plaatsen
in Amerika valt eveneens buiten het bestek van deze studie.
Geconcludeerd kan worden, dat de doelstelling om inzicht te krijgen in de geschiedenis van het slavenschip Leusden, niet los gezien kan worden van de ontwikkelingen
binnen de WIC. Ook was het nodig het onderzoek naar de Leusden uit te breiden met
gegevens over slavenschepen in het algemeen en de organisatie van het transport van
de gevangenen door de WIC.
Twee Nederlandse organisaties hebben zich beziggehouden met de slavenhandel: de
WIC en de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC). De WIC werd in 1621 opgericht en kreeg binnen de Republiek het monopolie op de handel in het Atlantische
gebied. De oprichting van deze organisatie en de deelname aan de slavenhandel
wordt in deze studie uitgebreid besproken. De WIC, die niet opgericht was met het
doel slavenhandel te bedrijven, speelde gedurende een beperkte periode daar wel een
prominente rol in. De geschiedenis van de Leusden en de beschrijving van de tien slaventochten biedt vooral inzicht in het functioneren van de WIC als slavenhandelsorganisatie in de periode 1720-1738. De MCC werd ongeveer honderd jaar na de WIC
(in 1720) opgericht. Evenals het geval was bij de WIC, was het niet de intentie van
de oprichters van de MCC om zich met de slavenhandel bezig te houden. Nadat het
monopolie van de WIC op de handel in West-Afrika in 1730 grotendeels werd opgeheven, ging de MCC zich serieus op de slavenhandel toeleggen en veranderde deze
organisatie van een gewoon scheepvaartbedrijf in een slavenhandelsonderneming.4
De MCC was niet de enige organisatie die na opheffing van het monopolie van de
WIC aan de slavenhandel deelnam. Ook enkele particuliere ondernemingen voerden
gedurende korte of langere tijd slaventochten uit. De MCC was wel de belangrijkste
organisatie op dit gebied.5 In deze studie wordt aangetoond dat de WIC niet alleen
door het einde van het handelsmonopolie genoodzaakt was zich terug te trekken uit
de actieve slavenhandel. De gebrekkige organisatie, het tekort aan financiële middelen en de concurrentie door andere slavenhandelaren waren daar ook debet aan.
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Slaven of gevangenen?
In deze studie wordt zoveel mogelijk de aanduiding gevangenen gebruikt, in plaats
van ‘slaven’ of ‘tot slaaf gemaakten’. Het gaat dan om de kwalificatie van de mensen die
met de slavenschepen vervoerd werden naar een bestemming in Amerika. Zij waren
geen slaven in de betekenis zoals het in Afrika werd gebruikt6, noch was er sprake
van totale onderwerping en rechteloosheid als ‘chattel slaves’ 7 zoals in Amerika. Het
enkele feit dat deze mensen door de Afrikaanse handelaren werden verkocht aan de
Europese handelaren voor verkoop aan slavenhouders in Amerika, is niet voldoende
om hen aan boord van de schepen als slaven aan te merken. Daarbij maakt het geen
verschil of zij in Afrika de status van slaaf hadden, of dat zij gevangengenomen waren
tijdens oorlogen. Het slavenschip was voor de gevangenen letterlijk de tijdelijke
verblijfplaats voor het gedwongen vervoer van het ene naar het andere systeem van
onderwerping. De keuze om hen als gevangenen aan te duiden heeft te maken met
het zo duidelijk mogelijk beschrijven van de positie en omstandigheden waarin deze
mensen zich aan boord van de slavenschepen bevonden. Daarbij is het uitgangspunt,
dat in de trans-Atlantische slavenhandel een slaaf iemand was die in een bepaalde
verhouding van totale ondergeschiktheid tot een ander stond, namelijk een meester.
Van een meester-slaaf relatie was geen sprake op een slavenschip. Dat was pas het
geval, nadat de gevangene in Amerika was verkocht en eigendom werd van een slavenhouder. De WIC beschikte in Afrika ook over slaven, de trainslaven. Hoewel deze
mensen ook als slaven werden aangeduid, was hun positie, zoals in deel III wordt
besproken, een geheel andere dan die van de slaven in Amerika. De gevangenen die
namens de WIC in Afrika gekocht werden voor verkoop in Amerika waren formeel
eigendom van de compagnie. Er was echter geen sprake van een meester-slaaf relatie;
de mensen waren handelsgoederen die na verkoop een bepaald rendement moesten
opbrengen. Ook de relatie van de vervoerder ( de kapitein) met deze mensen kan niet
worden gekwalificeerd als die van een meester tegenover een slaaf. Het feit dat zij bij
aankomst op het schip, dus nadat de transactie voltooid was, gebrandmerkt werden
doet daar niet aan af. De kapitein was niet hun eigenaar, maar slechts opdrachtnemer
om hen te vervoeren naar een plaats waar zij verkocht werden.
Nederland en zijn slavernijverleden
In het verleden hebben slechts enkele historici zich beziggehouden met de Neder
landse slavenhandel.8 Voor de in 1602 opgerichte Verenigde Oost-Indische Compagnie
(VOC) bestond en bestaat veel meer belangstelling dan voor haar in 1621 opgerichte
zusterorganisatie, de WIC. De Nederlandse bemoeienis met Azië en de Nederlandse
kolonisatie van met name Indonesië vormen nog steeds inspiratiebronnen voor veel
publicaties en onderzoek.9 De VOC is bij veel mensen bovendien bekend als de organisatie die Nederland op de wereldhandelskaart zette. In 2006, tijdens de Algemene
Beschouwingen in de Tweede Kamer, roemde de minister-president zelfs de ‘VOCmentaliteit’, die hij associeerde met ‘over grenzen heen kijken, dynamiek’.10 Aan een
ander aspect van de geschiedenis van de VOC, namelijk de actieve deelname aan de
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slavenhandel in Zuidoost-Azië, wordt echter vrijwel geen aandacht besteed.11 Maar
sinds het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw is de belangstelling voor de
deelname van Nederland aan de trans-Atlantische slavenhandel groeiende en vindt
hierover steeds meer onderzoek plaats. In de afgelopen twintig jaar verscheen een
aantal belangrijke studies over de Nederlandse betrokkenheid bij de trans-Atlantische slavenhandel.12 In Europa was er een aantal landen dat gedurende een langere
of kortere periode betrokken was bij de handel in Afrikaanse gevangenen, allemaal
landen die koloniën in Amerika bezaten. Dat ging om: Spanje, Portugal, Frankrijk,
Engeland, Nederland en Denemarken. Spanje en Portugal betraden als eersten de
slavenmarkt, al ongeveer twee eeuwen voordat de andere Europese landen zich met
de handel in Afrikanen gingen bezighouden. De Noord-Europeanen kopieerden het
plantagesysteem dat door de Spanjaarden en Portugezen in Brazilië was ontwikkeld
en pasten het toe in hun kolonies in het Caribische gebied. Hierbij was suiker het
belangrijkste product.13 Daarnaast werden met behulp van slavenarbeid ook rijst,
indigo, koffie, tabak en alcohol geproduceerd. Eltis merkt terecht op: ‘It is extraordinary that consumers’ pursuit of this limited range of exotic consumer goods, which
collectively added so little to human welfare, could have generated for so long the
horrors and misery of the Middle Passage and plantation slavery.’14 Deze opmerking
geeft op indringende wijze de toenmalige werkelijkheid weer, namelijk dat veel
Afrikanen als goederen werden verhandeld om aan de behoeften van Europeanen te
voldoen. De Europeanen kochten hun handelswaar in bij Afrikaanse slavenhandelaren, die blijkbaar ook niet door morele overwegingen werden belemmerd. Daarbij
dient bedacht te worden dat Afrikanen zichzelf niet als één volk zagen. Zij verschilden in tal van opzichten zoals: taal, cultuur en rituelen. Van deze verschillen werd
door Europese slavenhandelaren ook gebruik gemaakt om volkeren tegen elkaar op
te zetten om oorlog te voeren.15 De overwinnaars van deze oorlogen verkochten de
overwonnenen aan de Europese slavenhandelaren.
Dat niet gekozen is voor het laten bewerken van de plantages door Europese arbeiders is niet vanzelfsprekend. Het zou immers veel minder transportkosten vergen
Europeanen naar Amerika te verschepen dan om schepen via Afrika (waar bovendien
allerlei onbekende ziekten heersten) naar Amerika te laten varen. Bovendien was
Afrika een gebied zonder behoorlijke havens en ver verwijderd van Europese politieke, financiële en militaire machtscentra. De reden dat hiervoor niet werd gekozen,
was dat Europeanen niet bereid waren andere Europeanen tot slaaf te maken.16
De aanwezigheid van slaven in Nederland
In zijn belangrijke studie over de Atlantische slavenhandel merkt Curtin op: ‘The
European metropolis imported very few slaves for its own use. Instead, it controlled
the shipping and created the economic policies that governed both the “plantations”
and the maritime leg of the trade. The traditional histories of European states therefore tend to view the slave trade as something peripheral to their own social and political development.’17
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Deze opvatting over de Atlantische slavenhandel, als een ‘externe’ gebeurtenis die
niets met de eigen politieke en maatschappelijke ontwikkeling te maken had heerste
ook in Nederland. Hoewel Nederland een belangrijke rol in de slavenhandel heeft
gespeeld, kan niet gezegd worden dat hieraan in de geschiedschrijving veel aandacht
werd besteed. De handel in mensen was iets wat zich ver van de dagelijkse realiteit
van de meeste Nederlanders afspeelde. Dat er aan het Nederlandse aandeel in de
trans-Atlantische slavenhandel zo weinig aandacht werd en wordt besteed heeft alles
te maken met de keuzes die in onderwijs en onderzoek worden gemaakt.
Hoewel slavernij in de Republiek formeel niet bestond, was het bestaan hiervan wel
degelijk bekend. In 1615 zinspeelde de dichter Bredero in het toneelstuk Moortje op
de betrokkenheid van Nederlanders bij slavernij en slavenhandel in Brazilië. In het
stuk wordt een opmerking gemaakt over de verkoop van mensen door ‘de Turken en
Barbaren’. Daarna wordt gewezen op de slavenhandel die door Nederlanders werd
bedreven in Pernambuco, in Brazilië: ‘Hier zynder oock in stadt, die sulcken handel
dryven, in Farnabock: maar ’t sal Godt niet verhoolen blyven.’18 Deze verontwaardiging over de slavenhandel in Pernambuco blijkt echter later in het stuk nogal selectief te zijn. Hetzelfde personage, dat hier aan het woord is, blijkt voor zijn geliefde
een negerin uit Angola te hebben gekocht: ‘Eergistren bad je myn dat ick u eens
souw kóópen, of krygen een Moris; ik hebber een belóópen. Die onse Schipper selfs
gints van Angola brocht, Dees heb ick op het duurst hem uyt de handt gekocht ’.19 De
toeschouwers werden geacht bekend te zijn met het gebruik om mensen te kopen
in Afrika. Dit duidt erop dat men, althans in Amsterdam, op de hoogte moet zijn
geweest van slavenhandel en slavernij.
Er zijn nog meer aanwijzingen dat men in Nederland niet onbekend was met het
fenomeen slavernij. Zo verdedigde de predikant Johan Picardt (1600-1670) in zijn
preken het bestaan van slavernij op Bijbelse gronden. De Afrikaanse slaven werden
door hem gezien als de nakomelingen van Cham, de in de Bijbel tot knechtschap veroordeelde zoon van Noach. Volgens Picardt was slavernij daarom gerechtvaardigd:
‘by aldien men geduerigh met rotting in hare lenden woont, en dat men de selvige
t’elckens sonder genade bastoneert, soo heeft men goede dienste van deselve te verwachten: alsoo dat hare welvaart bestaat in slavernije.’20
Een andere aanwijzing is afkomstig uit het onderzoek van Hagoort over de joodse
begraafplaats Beth Haim in Ouderkerk aan de Amstel. Uit dit onderzoek blijkt dat
daar al in het begin van de zeventiende eeuw mensen werden begraven die slaaf
waren geweest. Deze begraafplaats was in 1614 door de joodse gemeenschap aangekocht.21 Hier waren aparte plaatsen bestemd voor ‘onwaardige personen’: slaven,
zwarten en mulatten, onbesneden Joden, vrouwen en mannen die niet in het rituele bad waren gegaan, personen met een niet-Joodse moeder. Hagoort merkt verder
op: ‘We kunnen hieruit opmaken dat Portugese Joden slaven hadden meegenomen,
dat deze apart werden begraven en dat er bovendien slaven waren die waren overgegaan tot het Jodendom.’22 De slavenhouders waar het hier om ging waren Portugese
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Joden, waarschijnlijk afkomstig uit Brazilië. In 1627 werden de voorschriften over
het begraven van zwarten en mulatten op Beth Haim aangescherpt. Voortaan moesten zij buiten de schutting worden begraven. Zij kregen ook geen grafsteen, maar
hun graven werden met bakstenen bedekt. Zwarten en mulatten met een Joodse
moeder mochten wel binnen de omheining begraven worden.23 De nieuwe, strengere
voorschriften bepaalden ook dat niemand zwarten of mulatten mocht overhalen om
tot het Jodendom over te gaan. Dit zou namelijk een belediging voor God zijn. Het is
dan ook uitzonderlijk dat zich midden op de begraafplaats het graf bevindt van een
vrijgelaten slaaf, Elieser, die daar op 27 maart 1629 werd begraven. Het gaat om het
enige bekende graf van een vrijgelaten slaaf.24 Dit wordt misschien verklaard door
zijn overgang tot het Jodendom.25 Doordat slavernij in de Republiek verboden was,
werden deze mensen niet als slaaf in het begraafregister van Beth Haim opgenomen.
Uit het onderzoek van Hagoort blijkt dat de aanduiding ‘slaaf’ voor het laatst in
het register werd genoteerd op 28 september 1617. Daarna werden de aanduidingen
zwarte of mulat gebruikt. In het register werden in de periode 1616-1630 negen personen vermeld onder de noemer slaaf, neger, zwarte, bruine of mulat.26 Dat slaven niet
meer als zodanig werden genoemd betekent natuurlijk niet dat er geen slaven meer
naar Nederland werden gebracht. Waarschijnlijk gebeurde dit wel, maar werden ze
niet als zodanig geregistreerd. Deze mensen kwamen dan als huishoudelijk personeel of onder een andere benaming met hun meester mee naar Nederland. Wellicht
was de overheid hiervan op de hoogte, maar werd niet ingegrepen zolang hun aanwezigheid geen problemen veroorzaakte.
Onder slaven op Curaçao was bekend dat zij, als het hen lukte naar Nederland te
komen, vrij zouden zijn. Sommigen van hen probeerden dan ook Nederland te bereiken, meestal via een overtocht als verstekeling. In 1714 drongen de Heren Tien er bij
de gouverneur van Curaçao op aan dit te voorkomen.27 In 1776 werd door de Staten
Generaal een verordening uitgevaardigd waarin de status van slaven werd geregeld.
Dit plakkaat begint met de opmerking dat er in de Verenigde Nederlanden al eeuwen
geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen vrije en onvrije mensen. Verder wordt
opgemerkt dat slavernij in de Republiek afgeschaft is en dat alle mensen die zich in
Nederland bevinden ‘voor vrye luiden erkent en gehouden worden’. Dit kon volgens
de Staten-Generaal echter niet zonder meer van toepassing worden verklaard op de
‘Neeger- en andere Slaaven’ die uit de koloniën naar Nederland gebracht of gestuurd
werden. Als deze mensen door het enkele feit dat zij in Nederland aankwamen vrij
werden, zou dit tot grote problemen voor hun eigenaars leiden.28 Die zouden dan
immers ‘hunne Goederen, die hun wettiglyk toebehoorden’ kwijtraken. Het plakkaat onderscheidde verschillende situaties waarin slaven naar Nederland kwamen.
In de eerste plaats waren er voormalige slaven die met hun voormalige meester of in
opdracht van hem naar Nederland kwamen en op wettige wijze van hem hun vrijheid hadden verkregen. Zij werden, zolang zij in Nederland verbleven, als vrije personen aangemerkt, en de voormalige eigenaar verloor daardoor alle rechten op hen.29
Een tweede groep waarover bepalingen waren opgenomen werd gevormd door de
verstekelingen. Zij bleven als slaven aangemerkt en konden te allen tijde door hun
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eigenaars opgeëist en naar de kolonie teruggezonden worden. Hiermee werd het probleem van verstekelingen die via Curaçao naar Nederland kwamen, en dan vanzelf
hun vrijheid kregen, opgelost. De derde groep bestond uit slaven die naar Nederland
waren gezonden of met hun eigenaar mee waren gekomen zonder hun vrijheid verkregen te hebben. Deze mensen waren naar Nederland gekomen ‘tot verrigting van
deese of geene saaken’, en bleven eigendom van de eigenaar. Zij waren verplicht na
afloop van hun werkzaamheden naar de kolonie terug te keren. Als zij dit weigerden konden zij op verzoek van hun eigenaar worden opgepakt en gevangengezet.
Deze mensen hadden echter wel een mogelijkheid om hun vrijheid te verkrijgen. Het
plakkaat bepaalde dat zij maximaal zes maanden (met hun eigenaar of diens vertegenwoordiger) in Nederland mochten blijven, met een mogelijke verlenging van nog
eens zes maanden. Als zij niet binnen deze periode uit Nederland waren vertrokken,
werden zij aangemerkt als vrije personen. Zij konden dan niet meer tegen hun wil
naar de kolonie teruggestuurd worden. Het feit dat er over deze kwestie een plakkaat
werd uitgevaardigd, bevestigt dat er mensen in Nederland verbleven met de status
van slaaf.
De huidige stand van zaken
In een toespraak bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij in de Neder
landse koloniën in 1863, merkte minister Van Boxtel op: ‘Het collectief geheugen, het
historisch deel van onze cultuur, moet in onze multiculturele maatschappij worden
bijgesteld met kennis die niet vanzelfsprekend past bij iconen als Piet Hein en Jan de
Witt.’30 Wat het Nederlandse slavernijverleden betreft lijkt er geen collectief geheugen van de gehele Nederlandse bevolking te bestaan. Dit verleden is weliswaar van
groot belang voor de nakomelingen van de slaven, maar zal ook onder de aandacht
van de rest van de Nederlandse bevolking gebracht moeten worden. De vermelding
van de Nederlandse slavenhandel in de Canon van de Nederlandse Geschiedenis is
wat dat betreft een positief begin. 31
Het besef van de historische verbondenheid van Nederland met slavernij en slavenhandel wordt de laatste decennia groter. Dit kan verklaard worden door de vestiging
in Nederland van grote aantallen nakomelingen van zowel slaven (uit Suriname en
de Nederlandse Antillen) als Afrikanen (uit de gebieden in West-Afrika waar vroeger
de slaven gehaald werden). In 1998 werd in de Tweede Kamer positief gereageerd op
de wens een monument op te richten ter herdenking van het Nederlandse slavernijverleden. Op 1 juli 2002 werd dit monument onthuld in het Amsterdamse Oosterpark,
waar tegenwoordig jaarlijks een herdenkingsbijeenkomst plaatsvindt. Een jaar
daarna werd het Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden en -erfenis
(NiNsee) geopend. Dit zijn twee belangrijke mijlpalen in het proces waarin de
Nederlandse bevolking zich bewust wordt van de rol die Nederland heeft gespeeld in
de geschiedenis van de slavernij. Het monument en de jaarlijkse herdenking kunnen
een bijdrage leveren aan verdere invulling van dit bewustwordingsproces en de vorming van een collectief geheugen waarin ook dit gruwelijke deel van de Nederlandse
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geschiedenis een plaats heeft. De eis van sommigen dat door de Nederlandse regering excuses moeten worden aangeboden voor het leed dat Afrikaanse slaven is aangedaan, is tot nu toe niet gehonoreerd.32
De indeling van deze studie
In deze studie wordt de geschiedenis van het slavenschip Leusden beschreven aan de
hand van de tien slaventochten die dit schip maakte. Over enkele van deze reizen
is volop materiaal aangetroffen in het Nationaal Archief. Over andere is het materiaal slechts fragmentarisch, maar toch voldoende voor een beschrijving. De feitelijke
gegevens in het archiefmateriaal zijn betrouwbaar. Het gaat dan om gegevens als het
aantal ingescheepte gevangenen en het aantal mensen dat tijdens de reis stierf. Op
basis van het archiefmateriaal kon in de meeste gevallen ook worden vastgesteld wanneer de Leusden uit Nederland was vertrokken en hoe lang de driehoeksreis33 geduurd
had. Van een ander deel van het archiefmateriaal kan soms met minder zekerheid de
betrouwbaarheid worden vastgesteld. Het gaat dan om correspondentie tussen de
bestuurders in Nederland en de directeuren van de WIC in Afrika, op Sint-Eustatius
of in Suriname. In sommige archiefstukken ontbreken delen van de correspondentie en is niet duidelijk in hoeverre zaken voor het bestuur in Nederland verzwegen
werden. De beschrijvingen van de diverse reizen zijn verschillend wat betreft inhoud
en omvang. In sommige gevallen is uitgebreide informatie aangetroffen over de aantallen vervoerde mensen, de verkoopprijzen en de verdeling van de gevangenen naar
geslacht.
De eerste vier reizen hadden als bestemming het eiland Sint-Eustatius, dat toen
fungeerde als slavendepot van de WIC. De derde reis was een gecombineerde reis,
waarbij zowel in Berbice als Sint Eustatius gevangenen werden afgeleverd. De overige zes reizen hadden als eindbestemming Suriname. Behalve uit archiefmateriaal is ook geput uit verschillende studies over de trans-Atlantische slavernij en
slavenhandel.
Zoals gezegd kan de geschiedenis van de Leusden niet los worden gezien van de
geschiedenis van de WIC. Daarom is ervoor gekozen om, in Deel 1, de oprichting en de
activiteiten van deze organisatie kort te beschrijven. Daarbij wordt uiteraard vooral
aandacht besteed aan de slavenhandel door de WIC.34 Verder wordt ingegaan op de
positie van Nederland als zeevarende natie in de zeventiende eeuw en wordt de slavenhandel besproken als bedrijfstak. De WIC werd niet opgericht met de bedoeling
om slavenhandel te bedrijven, maar leverde onder meer slaven aan Spaanse kolonies
in Amerika. Door de verovering van een deel van Brazilië door de WIC in 1624 nam de
Nederlandse slavenhandel sterk toe. Door de inzet van slaven op de suikerplantages
konden immers aanzienlijke winsten worden behaald. In Brazilië floreerde toen al
geruime tijd een slaveneconomie en het moederland Portugal bezat in West-Afrika
een aantal handelsforten die werden gebruikt bij de aankoop van Afrikaanse gevangenen. Volgens de WIC was het voortzetten van de slavenhandel noodzakelijk om
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de Braziliaanse suikerplantages in stand te houden. Toen bovendien bleek dat deze
handel wel zeer lucratief was, werd de organisatie ervan verbeterd.
De WIC ging niet zelf op slavenjacht, maar kocht gevangen genomen mensen in
bij Afrikaanse handelaren. Zonder hun medewerking zou de trans-Atlantische slavenhandel waarschijnlijk op een veel kleinere schaal hebben plaatsgevonden, maar
de handel in mensen was een belangrijke bedrijfstak waarin Afrikanen zelf actief
hebben geparticipeerd.
Zonder zeeschepen om de gevangen genomen Afrikanen naar Amerika te vervoeren
zou deze vorm van slavenhandel nooit hebben bestaan. In de geschiedschrijving van
de slavenhandel wordt het slavenschip min of meer als een gegeven aangemerkt.
Het vertrek van een slavenschip uit Afrika betekende voor de gevangenen aan boord
het definitieve einde van elke mogelijkheid ooit nog terug te keren binnen de eigen
kring van de familie en sociale relaties. Door de verkoop aan Europese handelaren
werden zij feitelijk tot handelsgoederen getransformeerd, een transformatie die aan
boord van de slavenschepen werd vervolmaakt.35 Hier werden de gevangenen geestelijk gebroken met als doel hen geschikt te maken om na aankomst in Amerika als
eigendom van anderen verder te leven.
In deze studie wordt ingegaan op de omstandigheden aan boord van slavenschepen. De als goederen beschouwde gevangenen moesten in een goede staat, dus in
elk geval levend, bij de koper in Amerika afgeleverd worden. Alleen dan verdiende
de verkoper immers aan de transactie. In Deel 2 wordt ingegaan op het slavenschip
in zijn verschillende functies. Deel 3 gaat over de wijze waarop de WIC het vervoer
van gevangengenomen Afrikanen organiseerde. Hierbij wordt ingegaan op de algemene opvatting dat er in Nederland geen speciale slavenschepen werden gebouwd,
maar dat normale koopvaardijschepen door geringe aanpassingen geschikt werden
gemaakt om als slavenschip dienst te doen. Uit de onderzochte documenten blijkt,
dat er specifieke opdrachten werden gegeven voor het bouwen van slavenschepen.
Ook worden in dit deel de ‘Bomba’s’ besproken, Afrikaanse toezichthouders die vaak
op Nederlandse slavenschepen aanwezig waren. Zij waren geen gevangenen, maar
vrije Afrikanen die tegen betaling de gevangenen‘begeleidden’ tijdens de overtocht
naar Amerika. In de literatuur over de Nederlandse slavenhandel is tot nu toe geen
aandacht besteed aan deze speciale functionarissen, die alleen op Nederlandse schepen dienst deden. Verder worden de herkomstgebieden van de gevangengenomen
Afrikanen kort besproken. Ten slotte wordt ingegaan op de geleidelijke onttakeling
van de WIC als slavenhandelsbedrijf en het einde van het slavenhandelsmonopolie
van deze organisatie in de Republiek.
In deel 4 worden de eerste negen reizen van de Leusden besproken. Daarbij wordt
ingegaan op de situatie in Afrika bij de aankoop van gevangenen, de gebieden waar
dit schip zijn handelswaar afleverde en de vaak problematische relatie van de WIC
met de kopers. Ook wordt aandacht besteed aan ziekten en opstanden waarmee de
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Leusden te maken kreeg. In Deel 5 worden de laatste slaventocht van de Leusden en de
noodlottige ondergang van dit schip voor de monding van de Marowijnerivier op 1
januari 1738 beschreven.
Het boek eindigt met een Nabeschouwing over de ramp.

25

deel 1

Nederland en de trans-Atlantische slavenhandel

1.1 Nederland als zeevarende en handelsnatie
Al in de 16e eeuw was Nederland een belangrijke zeevarende natie. De handel in het
Oostzeegebied was voor een groot deel in Nederlandse handen. In het Atlantische
gebied waren het echter Spanje en Portugal die de dienst uitmaakten. De Portugezen
waren hier vanaf het eind van de 15e eeuw actief. Zo hadden zij al in 1482 een fort in
West-Afrika: São Jorge da Mina. In 1500 werd Brazilië door de Portugezen ontdekt en
in 1548 als kolonie van Portugal ingelijfd.
De deelname van Nederlanders aan de Atlantische handel begon pas goed na 1590.
Vóór dat jaar waren er slechts incidentele vaarten van Nederlanders naar de Canarische
Eilanden, Marokko en São Tomé.36 Ook op Cuba en in Venezuela werd in de 16e eeuw
door Nederlanders handel gedreven.37 Op de Canarische eilanden werd voornamelijk
suiker gehaald. Zout dreef de Nederlanders naar het Caribische gebied. Gedurende de
lange periode van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) was het voor de Nederlanders
onmogelijk zout te kopen in Spanje. Dit probleem werd verergerd door de personele
unie tussen Spanje en Portugal (1580-1640), omdat hierdoor de Portugezen automatisch ook de vijanden van Nederland werden. Er ontstond dan ook een groot tekort
aan dit belangrijke conserveringsmiddel. In Punta de Araya in Venezuela bleek het
zout als het ware voor het opscheppen te liggen, en tussen 1595 en 1609 hebben de
Nederlanders daar enorme hoeveelheden zout gewonnen. De Spanjaarden hadden
geen behoefte zout te halen in Venezuela, omdat zij in Spanje zelf grote zoutvoorraden bezaten. De zoutwinning door de Nederlanders in hun Caribische kolonie
beviel de Spanjaarden niet. Tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) konden de
Nederlanders weer zout kopen in Spanje en Portugal. In die periode bouwden de
Spanjaarden versterkingen in Punta de Araya om het de Nederlanders onmogelijk
te maken daar nog zout te halen. In 1628 lukte het de Spanjaarden de Nederlanders
voorgoed uit dit gebied te verjagen. Het zoutprobleem van de Nederlanders werd
grotendeels opgelost door de verovering van Sint Maarten (1630) en Aruba en Bonaire
(1634) waar ook grote zoutvoorraden waren.38
Door de oorlog met Spanje was Brazilië voor de Nederlanders verboden verklaard.
Desondanks was er een grote betrokkenheid bij de Braziliaanse suikerproductie en
-handel. Nederlandse schepen vervoerden – vaak onder Spaans-Portugese vlag – ruwe
suiker van Brazilië naar Nederland. Omstreeks 1595 begonnen de Nederlanders ook
regelmatig reizen te maken naar West-Indië.39 Tijdens het Twaalfjarig Bestand tussen
Spanje en de Republiek (1609-1621) voeren er elk jaar tientallen Nederlandse schepen
van Portugal naar Holland volgeladen met Atlantische producten. Het grootste deel
van de lading bestond uit luxeproducten zoals suiker, tabak, gember, tropisch hout,
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katoen, goud, ivoor en parels. Maar ook zout (voor de haring- en kaasindustrie) en
huiden werden aangevoerd. Uit een ‘Deductie’ van 1622, waarin verslag werd gedaan
van deze handel, blijkt dat jaarlijks meer dan vijftien schepen werden gebouwd en
uitgerust die veertig- tot vijftigduizend kisten suiker via Portugal naar Nederland
vervoerden.40 Ook werd vermeld dat in die periode het aantal suikerraffinaderijen
sterk was toegenomen: ’t notabelste voordeel, t’welck dese landen uijt dien handel
getrocken hebben, te zijn de suijker Rafinerijen, die van 3 ofte 4 int getal (...) nu tot 25
int getal sijn geaccresseert, alleen inde stadt van Amsterdam, ende een binnen Delft,
twee tot Middelborch, ende een ten platten lande inden dorpe van Wormer.’41
De handelsvaart op West-Afrika begon eigenlijk bij toeval. Barent Eriksz., een
schipper uit Medemblik, strandde in 1590 op weg naar Brazilië op het eiland Príncipe
en werd daar door de Portugezen gevangengenomen. Na een gevangenschap van
twee jaar op het eiland São Tomé werd hij weer vrijgelaten. Tijdens zijn gevangenschap had hij uitgevonden dat er een omvangrijke en lucratieve handel met WestAfrika mogelijk was. Nadat hij in maart 1593 in Nederland was teruggekeerd lukte
het hem enkele kooplieden uit Enkhuizen te overtuigen van het belang van handel
op West-Afrika en een schip uit te reden naar dit gebied. In 1594 keerde hij, na een
reis van negen maanden, terug met een rijke lading peper, ivoor en goud. Hierdoor
werden handelaren en kooplieden in Nederland overtuigd dat er grote winsten in het
verschiet lagen.42 Ook de mogelijkheden voor winstgevende handel in het Caribisch
gebied werden steeds duidelijker. Er werden ondernemingen opgericht om schepen
uit te rusten voor de vaart op deze gebieden. Die ondernemingen of compagnieën
waren samenwerkingsverbanden tussen verschillende personen die geld bijeen
brachten om een schip te kopen en uit te reden.

1.2 Incidentele deelname aan de slavenhandel
Van voor 1621, het jaar waarin de WIC werd opgericht, bestaan er slechts sporadisch berichten van Nederlandse betrokkenheid bij de slavenhandel. Van een serieuze deelname hieraan kan dan nog niet gesproken worden. In 1596 werden door
de Rotterdamse schipper Pieter van der Haagen 130 Afrikaanse gevangenen naar
Middelburg gebracht. De bedoeling was dat ze daar zouden worden verkocht. Omdat
het stadbestuur van Middelburg, op last van de Staten van Zeeland, hier geen toestemming voor gaf, moesten deze mensen worden vrijgelaten. Wat er daarna met
hen is gebeurd is niet zeker. Volgens Unger stierven deze mensen na hun vrijlating
‘als ratten in een guur land’. Hondius komt echter tot de conclusie dat het grootste
deel van hen waarschijnlijk via Portugal naar West-Indië is gebracht, waar zij alsnog
als slaven werden verkocht.43 Wie de opdrachtgever van Van der Haagen was of dat
hij de Afrikanen voor eigen rekening vervoerde is onbekend. In 1606 werden door
de Nederlander Isaac Duverne 470 Afrikaanse gevangenen in Trinidad afgeleverd.
Zij waren door Spanjaarden bij Nederlandse kooplieden besteld.44 Een interessante
kwestie is de levering van 20 Afrikaanse gevangenen door Nederlanders in Jamestown
in Virginia (Noord-Amerika) in 1619. Kapitein John Smith schrijft hierover in zijn
30

DEEL 1 Nederland en de transatlantische slavenhandel

General History of Virginia (1624): ‘about the last of August came in a dutch man of
warre that sold us twenty Negars.’45 Verschillende onderzoekers hebben getracht een
antwoord te vinden op de vraag of er hier inderdaad sprake was van levering van 20
Afrikanen door een Nederlands schip. Postma merkt hierover op dat zij niet van een
Nederlands slavenschip afkomstig waren, maar waarschijnlijk door een Nederlandse
kaper op een Spaans schip waren veroverd.46 Volgens Engel Sluiter ging het om een
gezamenlijke aanval van een Engels schip (de Treasurer) en een kaper afkomstig uit
Vlissingen. De buit aan Afrikaanse gevangenen zou afkomstig zijn van het Spaanse
slavenschip San Juan Bautista.47 Uit onderzoek van Thornton blijkt dat de São João
Bautista een Portugees slavenschip was, afkomstig van Luanda (Angola) en op weg
naar Vera Cruz (Mexico).48 Er was dus wel enige betrokkenheid van een Vlissingse
kaper, maar dat het om een Nederlands slavenschip zou gaan is niet juist. Enthoven
heeft getracht meer duidelijkheid over deze zaak te krijgen. Het is een belangrijk
vraagstuk, omdat het gerekend wordt tot de canon van de Amerikaanse geschiedenis. Volgens hem ging het hierbij om ‘de komst van de eerste Afrikaanse slaven in wat
tegenwoordig de Verenigde Staten van Amerika zijn’. Enthoven heeft zich geconcentreerd op de vraag naar de identiteit van het Nederlandse schip. Het is echter niet
gelukt hier een afdoend antwoord te geven. Volgens Enthoven ging het ‘bijna zeker’
om een Nederlands schip, en was dit ‘hoogstwaarschijnlijk (....) het Zeeuwse schip de
Witte Leeuw’.49 Hij besluit zijn artikel met de opmerking: ‘De bronnen in Den Haag
hebben meer licht kunnen werpen op de Witte Leeuw en haar zwarte geschiedenis.
Niettemin is het zicht op de gebeurtenissen rond dit schip ook nu nog, na bijna vierhonderd jaar, vooral grijs van tint.’50 Deze laatste opmerking maakt duidelijk hoe
moeilijk het is historische gebeurtenissen weer te geven en te duiden. In de onderhavige studie zal blijken dat ook het vraagstuk van de behandeling van gevangengenomen Afrikanen aan boord van slavenschepen door het ontbreken van betrouwbare
verslagen voor een groot deel ‘grijs van tint’ is.
Vóór de verovering van een gedeelte van Brazilië (de plaatsen Olinda en Recife in de
provincie Pernambuco) in 1630 was de WIC slechts incidenteel betrokken bij de slavenhandel. Volgens Unger dateert het oudste bericht over haar deelname daaraan van
1626. In dat jaar besloot de Kamer Zeeland in Angola slaven in te kopen en die naar
‘de Amazonas’ te brengen.51 Volgens Wennekes voerde de WIC al in het stichtingsjaar
van Nieuw-Amsterdam (1625) de eerste gevangenen uit Afrika aan. Zij deden daar
voornamelijk dienst als huispersoneel.52 Emmer vermeldt de vrijlating van een aantal
slaven in 1645 in Nieuw Amsterdam. Zij hadden waarschijnlijk deel uitgemaakt van
de lading van een in 1625 door Nederlanders gekaapt Portugees of Spaans schip.
Er was toen nog geen sprake van regelmatige slavenhandel door de Nederlanders,
omdat zij niet beschikten over een eigen slavenstation op de Afrikaanse kust.53 In
1629 verplichtte de WIC zich om Nieuw Nederland (het tegenwoordige New York
en omgeving) van Afrikaanse gevangenen te voorzien.54 Het ging in al deze gevallen
echter meer om incidentele leveringen dan om een structurele deelname aan de slavenhandel. Die begon pas goed in 1635, toen de WIC besloot in Afrika mensen te gaan
kopen voor de plantages in Brazilië.
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1.3 De West Indische Compagnie
Op 3 juni 1621 werd de West-Indische Compagnie (WIC) opgericht. Met deze oprichting werden alle andere particuliere compagnieën voor de handel op Afrika en het
West-Indisch gebied officieel ontbonden. De compagnie verkreeg hierdoor voor een
periode van 24 jaar binnen de Republiek het alleenrecht op de handel in het Atlantische
gebied. Daaronder viel ook de handel in mensen, de slavenhandel. In het octrooi
wordt in artikel 1 de opheffing van de particuliere compagnieën geregeld en wordt een
uitgebreide beschrijving gegeven van het gedeelte van de toen bekende wereld waarin
de compagnie haar alleenrecht mocht uitoefenen.55 Deze beschrijving, die deels op
aardrijkskundige fantasie berustte, beperkte het WIC-monopolie feitelijk tot WestAfrika en Noord- en Zuid-Amerika (inclusief het West-Indische gebied). De WIC kreeg
daarbij ook het recht bondgenootschappen te sluiten, forten te bouwen, gouverneurs,
ambtenaren en rechters aan te stellen, militairen, garnizoenen en vlooteenheden te
onderhouden en gebieden te koloniseren.56 De WIC was in feite een handelsonderneming die met bevoegdheden van een staat was uitgerust. Volgens Van Dillen ging het
in wezen om ‘de afwenteling van een belangrijk deel van de staatstaak op een vereniging van kooplieden, die daarvoor beloond werd met een handelsmonopolie’.57
Veel van de activiteiten van de WIC waren gericht op de bestrijding van Spanje en
Portugal in het Atlantische gebied.58 De bewindhebbers van de WIC waren namelijk van mening dat er meer moest gebeuren dan louter handel drijven. Verovering
van Spaanse en Portugese bezittingen werd beschouwd als een legitiem en belangrijk doel. De Republiek was in de eerste jaren van het bestaan van de WIC immers in
oorlog met het Spaans-Portugese rijk, en probeerde haar vijand ook op zee zo veel
mogelijk schade toe te brengen. Handel, kaapvaart en oorlog waren nauw verweven.
Wat echter begon als een onderneming gericht op handel en kaapvaart zou in de loop
van de geschiedenis uitgroeien tot de belangrijkste Nederlandse onderneming die
zich met slavenhandel bezighield.
De bestuursstructuur van de WIC
Het bestuur van de compagnie bestond uit afgevaardigden van ‘vyff Caemeren
van Bewinthebberen’. Over de vestigingsplaats van deze vijf regionale besturen
(Kamers) bepaalde artikel XI van het Octrooi van 1621: ‘een binnen Amsterdam, een
Camer in Zeelandt, een Camer op de Maze, een Camer int Noorderkwartier, ende
de vijffde Camer in Vrieslandt’. De Kamer Zeeland was gevestigd in Middelburg.
Ook Vlissingen, Tholen en Veere hadden belangen in deze Kamer. Het bestuur
van de Kamer Maze was gevestigd in Rotterdam, en hieronder vielen ook Delft en
Dordrecht. De Kamer Noorderkwartier was gevestigd in Hoorn en bestond uit Hoorn,
Enkhuizen, Medemblik, Alkmaar, Edam en Monnickendam. Alleen Amsterdam was
een ongedeelde kamer. Toen de tekst van het octrooi werd opgesteld leek het er nog
op dat Friesland zou participeren, en de provincie wordt dan ook als vijfde kamer
genoemd. Het lukte de Friezen echter niet het benodigde kapitaal voor deelname
in de WIC bij elkaar te krijgen en het waren uiteindelijk de Groningers - ‘Stadjers
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en Ommelanders’ - die voor 1/9 deelnamen en de Kamer Stad en Lande vormden.59
Belangrijk was de verdeling van de macht over de verschillende kamers. Hiervoor
werd een verdeelsleutel in negenden gehanteerd. Bepaald werd dat Amsterdam 4/9
deel, Zeeland 2/9 deel en de overige Kamers elk 1/9 deel in ‘de administratie’ van de
compagnie kregen. Deze ‘negensleutel’ was gebaseerd op de verwachte bijdrage van
de verschillende kamers in het kapitaal van de WIC.60 De jaarlijkse toewijzing van
het aantal uitredingen per kamer was gebaseerd op deze negensleutel. In het octrooi
was ook het aantal bewindhebbers per kamer vastgelegd. De Kamer Amsterdam had
recht op twintig bewindhebbers, Zeeland op twaalf en de overige Kamers op elk
veertien. Het hoogste bestuur van de West-Indische Compagnie werd gevormd door
de Heren Negentien. De Kamer Amsterdam kreeg acht bestuurders toegewezen,
Zeeland vier en de overige Kamers elk twee. De negentiende bestuurder werd door de
Staten-Generaal voorgedragen. De algemene vergaderingen van de Heren Negentien
werden afwisselend in Amsterdam en Zeeland gehouden. Daarbij gold dat het voorzitterschap gedurende zes jaar bij Amsterdam berustte en daarna voor twee jaar bij
Zeeland, vervolgens weer voor zes jaar bij Amsterdam, enzovoort.61 Pas twee jaar na
de oprichting was de compagnie in staat echt met haar werkzaamheden te beginnen.
Dit kwam doordat het nogal wat moeite kostte het benodigde werkkapitaal bij elkaar
te krijgen. Beleggers waren niet echt enthousiast over de nieuwe organisatie.62
De eerste WIC en het begin van de Nederlandse slavenhandel
In 1622 werd in een anoniem Advies uitgebreid beargumenteerd dat de verovering
van Brazilië voor de WIC van grote betekenis zou zijn.63 Ook werd betoogd dat de
WIC veel profijt zou kunnen hebben van slavenhandel. De schrijver van het Advies
betwijfelde echter of de compagnie wel bereid zou zijn zich met de handel in mensen
in te laten. Hij stelde dan ook voor dat zij de slavenhandel aan anderen zou overlaten
en hen daarvoor een heffing zou opleggen.64 Dit duidt erop dat de bestuurders van
de WIC nog niet bereid waren zich met de mensenhandel te gaan bezighouden. Deze
aarzeling was, zoals zal blijken, binnen enkele jaren echter volledig overwonnen. De
compagnie stortte zich toen met volle overgave op de slavenhandel.
In oktober 1623 besloten de Heren Negentien om Brazilië te veroveren. Hiermee
zou aan de Spaans-Portugese bezitters van dit gebied een gevoelige slag worden toegebracht.65 Brazilië was toen de grootste suikerproducent ter wereld.66 De bedoeling
was om eerst de hoofdstad, Salvador in de provincie Bahia, te veroveren om op die
manier een uitvalsbasis te hebben voor de verdere veroveringen. In maart 1624 vertrok een vloot vanaf de Kaapverdische Eilanden naar Bahia. De expeditie bestond
uit 26 zeilschepen bewapend met 450 kanonnen en 3300 manschappen, en in mei
1624 werd Bahia door de Nederlanders veroverd. De reactie van de Portugezen liet
niet lang op zich wachten. Voor de herovering van Bahia rustten ze een vloot uit van
52 schepen, met 12.566 manschappen en 1185 kanonnen aan boord. In mei 1625 was
Bahia weer in handen van de Portugezen.67
De Heren Negentien legden zich niet neer bij de herovering van Bahia door de
Portugezen. Zij waren vastbesloten Brazilië in bezit te nemen en in 1627 stuurden
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zij Piet Heyn om een nieuwe poging te wagen. Maar hoewel Heyn een groot aantal
schepen buit maakte lukte het hem niet Bahia op de Portugezen te heroveren.
In 1629 besloten de Heren Negentien een poging te doen een ander gedeelte van
Brazilië te veroveren: de welvarende provincie Pernambuco. De WIC stuurde onder
leiding van Lonq een vloot bestaande uit 76 schepen, meer dan 7000 manschappen
en 1170 kanonnen op pad. In maart 1630 lukte het om Recife en Olinda te veroveren,
en hiermee begon de geleidelijke overheersing van dit gedeelte van Brazilië door de
Nederlanders. Dat betekende echter ook dat ze werden geconfronteerd met het feit
dat het werk op de suikerplantages door Afrikaanse slaven werd gedaan. Een stagnatie in de aanvoer van slaven zou desastreuze gevolgen hebben voor deze plantages. Of de WIC heeft overwogen de kolonie met vrije arbeiders te bevolken is niet
bekend. Zij koos uiteindelijk voor het voortzetten van de Portugese aanpak: de inzet
van slavenarbeid.
De slaven op de suikerplantages waren (hoofdzakelijk) afkomstig uit Angola. Uit
dit gebied werden jaarlijks ongeveer 8000 Afrikanen aan Brazilië geleverd. Deze
handel was net als de Braziliaanse suikerhandel grotendeels in handen van Portugese
contractanten en kooplieden van joodse afkomst.68 Volgens Curtin waren aan het
eind van de 16e eeuw al 40.000 Afrikaanse slaven in Brazilië ingevoerd. In de periode
1601-1625 komt hij uit op een import van 100.000 slaven.69
In 1635 ontstond er een tekort aan slaven in het noordoosten van Brazilië. Dat
betekende ook de omslag in de deelname van de WIC aan de slavenhandel. Tot die
tijd was deze ongeorganiseerd en niet officieel erkend geweest. Volgens Van Dantzig
bemoeiden de Staten-Generaal zich in 1635 voor het eerst direct met de slavenhandel. In een officieel schrijven werd gouverneur Van Yperen van de Nederlandse bezitting More (Mouree) opgedragen de slavenhandel aan de Goudkust te bevorderen.
Het lukte Van Yperen het jaar daarop 1.000 gevangenen vanuit fort Nassau naar
Brazilië te verschepen.70 Ook de Heren Negentien raakten ervan doordrongen dat er
een grote behoefte was aan slaven in Brazilië. In 1635 stelden zij de bestuurders in
Pernambuco (de Politieke Raad van Pernambuco) op de hoogte van hun besluit om
slaven in Afrika te gaan kopen.71 In 1640 schreef Augustus van Quelen een uitgebreid
verslag over de situatie in Pernambuco aan de Heren Negentien. Hij ging daarbij ook
in op het belang van de slavenhandel voor de WIC en Brazilië. Zijn advies was om zo
veel mogelijk slaven naar Brazilië te halen, want de enorme rijkdommen van dat land
zouden alleen met behulp van slaven geëxploiteerd kunnen worden.72
Door het aanhoudende verzet van de Portugese inwoners, maar ook door inadequaat bestuur van de Nederlanders lukte het niet het gebied onder controle te krijgen. Om verbetering in deze situatie te brengen werd in augustus 1636 Johan Maurits
van Nassau Siegen tot gouverneur-generaal van Brazilië benoemd door de Heren
Negentien. In januari 1637 kwam hij in Brazilië aan.73
Wilde de WIC Brazilië ooit kunnen exploiteren, dan moest zij ook toegang krijgen
tot de belangrijkste slavenmarkten in West-Afrika. Hierom werd de verovering van
bezittingen van de Portugezen in West-Afrika van het grootste belang beschouwd.
Dat zou zolang Brazilië nog niet helemaal op de Portugezen veroverd was bovendien
de verdere aanvoer van slaven uit dit gebied naar Portugese plantages verhinderen.
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In het eerste jaar na zijn benoeming in Brazilië besloot Johan Maurits om het belangrijkste slavenfort van de Portugezen in Afrika, São Jorge da Mina (Elmina) op de
Goudkust, te veroveren. Op 28 augustus 1637 kwam het fort in handen van de
Nederlanders.74 Dit had tot gevolg dat het aantal Afrikaanse gevangenen dat naar
Brazilië werd verhandeld aanmerkelijk toenam. In 1636 werden in Pernambuco ongeveer 1.000 gevangenen ingevoerd, wat na de verovering van Elmina tot 1.580 steeg.75
In augustus 1641 lukte het de WIC om São Paulo de Loanda in Angola te veroveren.
Hij had erop gerekend met de verovering van São Paulo de Loanda per jaar 15.000
gevangenen uit Angola te kunnen halen. Tussen 1641 en 1648 lukte het de WIC echter
slechts in totaal 14.000 Afrikanen uit dit gebied naar Brazilië te vervoeren.76 Anders
dan Elmina bleef São Paolo de Loanda slechts kort in bezit van de Nederlanders.
In augustus 1648 lukte het de Portugezen namelijk dit gebied te heroveren.77 In de
periode 1636-1645 werden door de WIC in Brazilië 23.163 slaven geleverd ter waarde
van 6.714.423 gulden.78 De compagnie heeft echter een groot gedeelte van dit bedrag
nooit ontvangen doordat de slaven meestal op krediet werden gekocht maar uiteindelijk niet werden betaald werden door de plantagehouders.79
In 1641 besloten de Heren Negentien om Johan Maurits op zijn verzoek te ontslaan
als gouverneur-generaal van Brazilië. Het was niet de eerste keer dat Johan Maurits
zijn ontslag aan de WIC aanbood. Hij was teleurgesteld in het gebrek aan daadkracht
van de Heren Negentien, onvoldoende voorraden en te weinig manschappen om het
gebied te verdedigen. Zijn ontslagaanvragen waren tot dan toe altijd geweigerd door
de Heren Negentien. In 1641 gingen zij wel akkoord en in 1643 stemden de Staten
Generaal in met het ontslagverzoek. Johan Maurits verliet Brazilië in mei 1644.80
Vanaf het begin van de Nederlandse verovering van delen van Brazilië werd door de
Portugese kolonisten verzet gepleegd, en dit verzet bleef na het vertrek van Johan
Maurits voortduren. Eind 1645 was een groot gedeelte van Nederlands Brazilië in
handen van opstandige kolonisten. In 1654 lukte het de Portugezen ten slotte om de
herovering van de door Nederlanders bezette gebieden van Brazilië te voltooien en
was het Braziliaanse avontuur voor de Nederlanders voorbij.81 Dit betekende echter
niet het einde van de Nederlandse slavenhandel. Hoewel Brazilië als kolonie verloren
was hadden de Nederlanders belangrijke forten en steunpunten voor de handel met
West-Afrika in bezit gekregen en ervaring opgebouwd in de slavenhandel.
Het octrooi van de WIC was in 1621 door de Staten Generaal toegekend voor een
periode van vierentwintig jaar. Dat betekende dat het octrooi in 1645 afliep en dat de
Heren Negentien vóór die datum een verzoek om verlenging bij de Staten Generaal
moesten indienen. Deze vroegen advies aan de Staten van Holland, de economisch
machtigste partij onder de gewesten. Het was bekend, dat de strijd om Brazilië en
verovering van forten in Afrika de WIC veel geld had gekost en weinig opgeleverd. De
compagnie functioneerde aan de rand van een faillissement. De Staten van Holland
adviseerden om de WIC te laten fuseren met de, wel rendabel opererende, VOC. Het
octrooi van de VOC moest ook verlengd worden, dus de Staten van Holland dachten een goed drukmiddel te hebben, door te dreigen met het niet verlengen van het
octrooi van de VOC als deze weigerde te fuseren met de WIC. De VOC voelde echter
niets voor een fusie, omdat men voorzag dat de organisatie daardoor ook in financiële
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problemen terecht zou komen. De VOC kwam onder de dreiging van een fusie met de
WIC uit, door op aandringen van de Staten Generaal een bedrag van anderhalf miljoen gulden te betalen aan de WIC. Nu alle partijen tevreden waren gesteld, werden
de octrooien van beide organisatie in 1647 voor een periode van vijfentwintig jaar
verlengd. De schenking van anderhalf miljoen gulden was echter een druppel op de
gloeiende plaat; de WIC had in 1649 al een schuld van zesendertig miljoen gulden.
Aangezien het octrooi in 1671 expireerde moest er door de Heren Negentien opnieuw
een verzoek om verlenging worden ingediend. Gelet op de weerstanden die verwacht
werden van aandeelhouders, kooplieden en andere schuldeisers, deden zij dat al in
1663. Aangezien er geen overeenstemming werd bereikt over een eventuele verlenging van het octrooi en de daarbij te stellen voorwaarden, lukte het niet om vóór
ultimo 1671 een besluit te nemen. Het octrooi werd daarom telkens voor een periode
van enkele maanden verlengd. In maart 1674 stelden de Staten Generaal voor de WIC
te ontbinden en een nieuwe compagnie op te richten. Deze tweede of nieuwe WIC
startte met een ‘schone lei’, dat wil zeggen vrij van schulden en achterstallige rente.
Op 24 september 1674 gingen de Staten Generaal akkoord met de oprichting van de
tweede WIC.82
De tweede WIC
Ook deze tweede WIC opereerde op basis van een octrooi van de Staten-Generaal. Een
van de bepalingen in dit octrooi van 1674 was dat het aantal leden van het hoofdbestuur werd teruggebracht van negentien naar tien. De Heren Tien vormden nu dus
het hoogste bestuursorgaan van de compagnie. De organisatorische opzet van de
WIC bleef echter in grote lijnen ongewijzigd: er waren vijf Kamers en voor de samenstelling van het bestuur en het beheer werd ook opnieuw de negensleutel gehanteerd. Het aantal bewindhebberzetels in de vergadering van de Heren Tien was nu:
Amsterdam vier, Zeeland twee en de andere kamers elk één. De tiende bewindhebber
werd benoemd door de Staten-Generaal, en het voorzitterschap berustte afwisselend
bij de kamers van Amsterdam en Zeeland. Ook het octrooigebied bleef ongewijzigd,
maar het werd verdeeld in twee klassen. De eerste klasse omvatte de westkust van
Afrika en Essequibo, waar de WIC het alleenrecht had op handel en scheepvaart. Het
overige octrooigebied behoorde tot de tweede klasse. Hier mochten na betaling van
een heffing aan de compagnie ook anderen handel drijven, waarmee het strikte handelsmonopolie van de WIC binnen de Republiek werd opgeheven. Behalve de handel
in Afrikaanse gevangenen was de WIC ook goed vertegenwoordigd in de handel in
Afrikaanse producten zoals goud en ivoor.83 Voor de bescherming en verdediging
van haar belangen beschikte de WIC over verschillende handelsposten (factorijen) en
forten in West-Afrika.
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1.4 Slavenhandel: de usances in een ongewone bedrijfstak
Pieza de Indias
De Afrikaanse gevangenen werden beschouwd als gewone goederen. Hun waarde
werd vastgesteld op basis van de ‘pieza de Indias’, een bepaalde hoeveelheid potentiële arbeidskracht. Hoewel deze standaard door vrijwel alle slavenhandelaren werd
gebruikt, blijkt hij nogal verschillend te zijn toegepast. Volgens King was een pieza
de Indias de aanduiding door de Spanjaarden voor een gevangene die tussen de 15 en
30 jaar oud was en een lengte had van minimaal zeven Spaanse palmos84, ongeveer 1
meter 42. Nederlanders gebruikten vaak de uitdrukkingen ‘leverbare slaaf’ of ‘pees’.
In door Nederlanders gesloten leveringscontracten (asientos de negros)85 werden
andere maximumleeftijden gehanteerd. De ondergrens van vijftien jaar was ook
hier de standaard, maar de maximumleeftijd was 36 jaar. Met uitzondering van een
contract uit 1679 werd deze leeftijd in alle onderzochte contracten aangehouden.86
Gevangenen ouder dan 36 jaar of jonger dan 15 vertegenwoordigden bijvoorbeeld
een halve of twee derde pieza. Zo werden in sommige asientos kinderen van acht tot
twaalf jaar voor twee derde pieza gerekend en die van drie tot zeven jaar voor een
halve pieza. Kinderen jonger dan drie werden samen met de moeder verkocht.
Het was de Spanjaarden op grond van het Verdrag van Tordesillas verboden handel
te drijven in Afrika. Hierdoor was het voor hen niet mogelijk er zelf gevangenen te
kopen.87 Zij waren echter grootimporteurs van gevangengenomen Afrikanen voor
hun mijnen en plantages in Spaans-Amerika en hadden daardoor veel invloed op
de slavenhandel. De mogelijkheden van de slavenhandelaren om winst te maken
werden beperkt door de invoerbelasting die op hun waar werd geheven. Er werd een
korting toegepast op elke pieza de India die gebreken had of ziekteverschijnselen
vertoonde - manquerons, makrons of malingers. Dat betekende dat iemand die voor
een volledige pieza zou moeten gelden, voor minder dan een pieza werd gerekend
als bleek dat deze persoon een manqueron was. Aangezien de invoerbelasting werd
geheven per pieza, was het in het belang van de importeur het aantal piezas zo klein
mogelijk te maken. Hij hoefde dan minder invoerbelasting te betalen.� De hoogte van
de korting werd bepaald door de ambtenaar die op dat moment belast was met de
formaliteiten. Dat dit systeem tot fraude en corruptie leidde is niet denkbeeldig. In
tabel 1.1  zijn de kortingen die werden toegepast in Cartagena in de periode 1703-1713
opgenomen. De korting hield dus in, dat iemand die wat lengte en geschatte leeftijd
betreft voldeed aan de norm van een pieza, maar bijvoorbeeld grijs haar had, niet
gold voor een hele maar voor 2/3 pieza.
Hoe de WIC kortingen toepaste op gevangenen met ziekten of gebreken is niet duidelijk. In een leveringscontract van 1723 voor Afrikaanse gevangenen in Berbice was
vastgelegd dat ‘leverbare slaven’ ‘(...) geene considerabel gebrek hebben en gezond
zijn en zulkx niet blind, lam of gebroken zijn, en ook die dewelke geene besmettelijke ziekte hebben’. Wat de leeftijden en de omrekening naar Piezas de Indias betreft
werd als volgt overeengekomen: ‘leverbare slaven, stukken van Indiën’ waren diegenen in de leeftijd van 15 tot 36 jaar; personen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar werden
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Tabel 1.1  Lichamelijke gebreken en toegepaste kortingen per pieza
Gebrek of aandoening
Grijs haar
Teen eraf
Eén oog
Ringworm over het hele lichaam
Ringworm over een deel van het lichaam
Ouderdom (te oud)
Vlekken op het lichaam
Slechtziend
Wonden op de handen
Wonden op de voeten
Hernia
Scheurbuik

Korting
1/3
1/6
2/4
1/4
1/6
1/4
3/4
1/3
1/6
1/8
1/4
1/4

Bron: Cohn Palmer, Company trade in: Paul Lovejoy (ed.), Africans in bondage, 31 tabel 2.1

gerekend voor twee derde pieza en van 7 jaar en jonger ‘tot het zuijgeling toe’ voor
een halve pieza. Zuigelingen (in West-Afrika kinderen tot ongeveer twee jaar) werden
met de moeder mee verkocht.89 Kinderen van 7 jaar ‘tot het zuijgeling toe’ waren dan
kinderen in de leeftijd van 2 tot 7 jaar. Op basis van dit contract leverde de Leusden
in mei 1724 in totaal 314 gevangenen in Berbice af. Zij vertegenwoordigden in totaal
300 Piezas de India. Het ging daarbij om 182 mannen en 100 vrouwen, die golden als
volledige Piezas. Ook werden er 12 jongens van twee derde Pieza (totaal 8 Pieza) en
20 van een halve Pieza (totaal 10 Pieza) afgeleverd. Opgeteld leverde dit daarom 300
Piezas op.
De sekseratio van 2:1 werd bij deze levering dus niet gehaald maar er resulteerde
een ratio van 1,82:1. Volgens Postma was de gemiddelde sekseratio in de slavenhandel
van de 17e tot de 19e eeuw 181:100 (64,4 procent mannen en 35,6 procent vrouwen).90
In de periode 1674-1740 kwam de Nederlandse slavenhandel uit op een sekseratio van 2,28:1, overeenkomend met een aandeel van 69,5 procent mannen. Volgens
Lovejoy was dit ‘very high for any period and extremely high for the late seventeenth
and early eighteenth century’.91 Postma heeft berekend dat 69,6 procent van de
Afrikaanse gevangenen die in de periode 1675-1740 door de WIC zijn verscheept uit
mannen bestond en 30,4 procent uit vrouwen.92 Behalve de hierboven geciteerde
opmerking van Lovejoy,blijkt ook uit onderzoek van Geggus dat de percentages van
Postma waarschijnlijk aan de hoge kant zijn.93
Kinderen en zuigelingen
De leeftijdscriteria voor wie tot kind gerekend werden verschilden per land. De
Fransen rekenden personen vanaf 15 jaar en ouder tot volwassenen. De Nederlanders
rekenden personen vanaf zestien jaar tot volwassen.94 Volgens berekening van
38

DEEL 1 Nederland en de transatlantische slavenhandel

Postma bestond in de periode 1675-1740 12,6 procent van de gevangenen uit kinderen
(van ongeveer 2 tot 15 jaar), van wie 73,7 procent jongens en 24.4 procent meisjes.95 In
de slavenhandel van de Engelsen naar Jamaica werd als criterium de lichaamslengte
gebruikt. Slavenhandelaren beschouwden gevangenen tot in de voorpuberteit, die
nog niet geslachtsrijp waren, vaak als kinderen. Zuigelingen waren kinderen die nog
van de borstvoeding van de moeder afhankelijk waren. Vanaf het begin van de 18e
eeuw werden hoe langer hoe meer gevangenen als kinderen geregistreerd door de
kapiteins van slavenschepen. Vooral in de Engelse slavenhandel was dit een manier
om belasting te ontduiken, omdat op kinderen geen belasting werd geheven. Om
misbruik te voorkomen, bepaalde de Engelse overheid dat alleen gevangenen die
kleiner waren dan 4 voet en 4 inch (132 centimeter) als kinderen mochten werden aangemerkt. De Royal African Company (RAC) stelde in 1720 een lijst samen waarbij de
volgende leeftijdscategorieën werden onderscheiden: mannen 16-40 jaar; vrouwen
15-35 jaar; jongens 10-15 jaar en meisjes 10-14 jaar. Het is niet duidelijk hoe de RAC
jongens en meisjes < 10 jaar indeelde.96
In de meeste Nederlandse asientos was het gebruik om Piezas te fractioneren in
twee derde pieza (8-15 jaar) en een halve pieza (7 jaar en jonger). Ook hierbij was de
praktijk echter niet eenduidig. In het ontvangstbewijs voor de gevangenen van de
vierde reis van de Leusden werd vermeld dat er mensen bij waren van een derde Pieza
en zelfs van een kwart Pieza de Indias. Waarschijnlijk ging het hierbij om heel jonge
kinderen. In de beschrijving van de vierde reis wordt hierop verder ingegaan. In
asientos van 1662 en 1668 met de heren Grillo en Lomelin werd bepaald dat kinderen
jonger dan 4 jaar de moeder volgden.97 Volgens Lovejoy werden er weinig zuigelingen meegenomen. Hoogzwangere vrouwen waren niet gewild door de slavenhandelaren. Gezonde zwangere vrouwen werden niet verkocht, maar meestal in Afrika
achtergehouden. Zuigelingen werden als zij te veel overlast veroorzaakten soms
gedood.98 Of deze vrouwen na hun bevalling alsnog werden verkocht, is niet bekend.
Het brandmerken
Nadat de gevangenen door de Afrikaanse verkopers waren afgeleverd bij de koper
(in dit geval de WIC) werden zij door een chirurgijn (scheepsarts) van de compagnie
nauwkeurig onderzocht. Vervolgens werden diegenen die goedgekeurd werden op
de borst gebrandmerkt. Dit gebeurde met brandijzers met de initialen van de WIC.
Hiermee werd zeker gesteld dat de eigendom van de compagnie niet betwist kon
worden door Engelsen, Fransen of Portugezen. Ook werd hiermee voorkomen dat al
goedgekeurde gevangenen werden verwisseld voor anderen met gebreken. Eenmaal
in Amerika verkocht ondergingen de slaven deze behandeling nogmaals. Zij kregen
dan een brandmerk met de initialen of de merktekens van de nieuwe eigenaar.
Wolbers schrijft over het brandmerken in Suriname: ‘De nieuwe eigenaar liet dan
met een gloeijenden stempel, de eerste letters van zijn naam, op de borst of den arm
van den slaaf of slavin inbranden.’99 Beeldsnijder ontleende de volgende informatie
aan Anthony Blom, die uit eigen ervaring het brandmerken van slaven in Suriname
had meegemaakt: ‘De eerste initiatie op de plantage was het aanbrengen van het
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brandmerk van de eigenaar. Het brandmerk van de WIC, een stempel van ongeveer
een duim groot, was dan al op alle slaven aangebracht. De eigenaar liet zijn stempel,
waarop zijn initialen in zilver waren bevestigd, heet maken en de arm of borst van de
slaaf of slavin met kaarsvet insmeren. Nadat het brandmerk was aangebracht werd
as op de wond gestrooid. De planter had voortaan de garantie dat hij de gebrandmerkte slaven als zijn eigendom kon herkennen.’100 Als de slaven werden doorverkocht werd het brandmerk van de oude eigenaar verwijderd en vervangen door een
nieuw. Beeldsnijder haalt het voorbeeld aan van het vervangen van een brandmerk
bij een slaaf die gestolen was. De initialen van diens oude meester waren op zijn rechterwang gebrandmerkt, en de nieuwe meester liet deze met een scherp mes wegsnijden.101 Slavenhalers in dienst van de Middelburgsche Commercie Compagnie (MCC)
duidden slaven soms aan als ‘kroesvee’. Dit duidt erop dat het brandmerken, zoals
bij andersoortig vee, werd beschouwd als een gewone zaak.102 In een instructie voor
kapiteins van slavenschepen van de MCC werd precies aangegeven hoe het brandmerken diende te gebeuren. De mensen moesten gebrandmerkt worden op hun rechter
bovenarm. Dit gebeurde met een zilveren brandijzer waarop de letters CC stonden
en een letter die de identiteit van het betreffende schip aangaf. Bij het brandmerken
dienden de volgende punten in acht genomen te worden: het gebied waar het brandmerk werd aangebracht diende eerst met kaarsvet of olie te worden ingewreven en
de hitte van het brandijzer moest zodanig zijn dat als het op papier werd gedrukt dit
rood werd. Wanneer deze voorzorgsmaatregelen in acht werden genomen zouden de
gevangenen volgens de instructie niet te veel te lijden hebben.103
De verschillende slavenhandelaren hadden ieder een eigen manier voor het brand
merken van gevangenen. Zo was het volgens Harms bij de Fransen gebruikelijk om
het brandmerk op de arm of de buik aan te brengen. Soms gebeurde het echter op
de schouder. De plek waar het merk zou worden ingebrand werd met talk ingewreven. Daarna werd er op die plek een ingevet papier gelegd, waarna het roodgloeiende
brandijzer op het papier werd gedrukt. Dit alles gebeurde terwijl de gevangene door
een paar stevige handlangers werd vastgehouden.104 De Deense slavenhandelaren
brandmerkten de gevangenen aan de voorkant van de rechterdij.105 Of ook kinderen werden gebrandmerkt is uit de onderzochte documenten en literatuur niet op
te maken.

1.5 Het Asiento de Negros106
Spanje als grootimporteur van Afrikaanse gevangenen
Het Spaanse Asiento de Negros is voor de slavenleveranties van de WIC, en dus
voor de ontwikkeling van de Nederlandse slavenhandel, van groot belang geweest.
Asiento was de benaming van elk contract dat gesloten werd tussen particulieren
en de Spaanse overheid. Een Asiento de Negros (verder aangeduid als: asiento) was
een door de Spaanse Kroon verstrekt contract tot levering van Afrikaanse gevangenen aan de Spaanse koloniën in Amerika. Spanje was een grootimporteur van
deze gevangenen, omdat het veel eilanden in het Caribische gebied in bezit had en
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uitgestrekte koloniën in Zuid-Amerika. Met uitzondering van Brazilië, Guyana en
Brits-Honduras maakte het hele vasteland van Midden- en Zuid-Amerika deel uit
van het Spaanse koloniale rijk. Ook sommige Caribische eilanden – bijvoorbeeld
Cuba, Hispaniola107 en Puerto Rico – waren Spaans bezit. Omdat de Spanjaarden
geen forten of nederzettingen in West-Afrika bezaten konden zij niet zelf voorzien
in hun behoefte aan arbeidskrachten. Voor de levering van Afrikaanse gevangenen
waren zij volledig afhankelijk van landen die wel toegang hadden tot dat gebied.
Maar dit waren ook de landen waarmee Spanje op de een of andere manier problemen of conflicten had of kreeg. Davies geeft dit dilemma als volgt weer: ‘In default
of direct commerce with Africa, it was inevitable that Spain should depend for her
negroes on either rebels (the Portuguese), heretics (the English), rebels and heretics
(the Dutch) or enemies (the French), for no other nation had a sufficient interest in
the slave-trade.’108 Volgens de berekeningen van Philip Curtin zijn van 1450 tot 1870
in Spaans Amerika in totaal 1.552.000 Afrikaanse gevangenen ingevoerd.
Een asiento werd afgesloten met een leverancier (asentista) die zich verbond een
overeengekomen aantal gevangenen tegen een bepaalde prijs te leveren in een van de
Spaanse koloniën. Voor veel landen was het afsluiten van een asiento erg aantrekkelijk. Op het eerste gezicht leek het alsof het de mededingers naar het asiento alleen te
doen was om de levering van gevangenen aan de Spaanse koloniën. De asentistas en
hun onderaannemers hadden weliswaar belang bij de levering van gevangenen maar
waren in feite meer geïnteresseerd in de mogelijkheden om handel te drijven met
de kolonisten en behalve Afrikaanse gevangenen ook andere producten af te zetten.
Ook de Nederlanders hebben zo goed mogelijk geprobeerd hiervan te profiteren. De
Spaanse overheid was zich hier heel goed van bewust en legde de leveranciers dan
ook allerlei beperkingen op om te voorkomen dat er, behalve de levering van gevangenen ook andere handel gedreven werd met de koloniën. Het is de Spanjaarden
echter nooit gelukt de smokkelhandel naar hun koloniën helemaal tegen te gaan. De
winsten die konden worden gehaald uit de handel met de Spaanse koloniën waren
zo aantrekkelijk dat de andere landen er alles aan deden om voet aan de grond te
krijgen in die gebieden. Het asiento was voor iedereen die het in handen kreeg slechts
een dekmantel om handel te drijven met landen in het enorme Spaanse koloniale
rijk. Deze landen leverden producten als goud, zilver, cacao, suiker, tabak, huiden
en kinine. De import bestond onder andere uit meel, teer, rund- en varkensvlees,
kwikzilver, katoenen stoffen, wollen kleding, koper, zeildoek en spijkers. Alle landen
met bezittingen in Afrika zijn gedurende een kortere of langere periode in het bezit
geweest van het Asiento de Negros. De Nederlanders hebben gedurende een korte
periode dit leveringscontract rechtstreeks in handen gehad.
De WIC en het asiento
De WIC heeft in verschillende perioden gevangenen geleverd aan asentistas. In 1662,
ten tijde van de eerste WIC, werd met Grillo en Lomelin een contract gesloten voor
de levering van Afrikanen. Deze Genuese handelaren hadden van de Spaanse overheid een asiento gekregen voor 24000 gevangenen over een periode van zeven jaar.
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Kaart van West-Afrika. Het gebied in West-Afrika waar de WIC handel dreef en onder andere
gevangen genomen Afrikanen kocht.(Goud, ivoor en slaven. Scheepvaart en handel van de Tweede Westindische
Compagnie op Afrika, Henk den Heijer, 1997, Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen.)

Zij sloten daartoe zowel met de Engelse Royal African Company als met de WIC
subcontracten. De WIC verbond zich om jaarlijks tussen de 700 en 1400 gevangenen
te leveren aan de agenten van het asiento op Curaçao. Tussen 1663 en 1667 werden
ongeveer 3600 slaven vanaf Curaçao naar de Spaanse gebieden verscheept. Via allerlei intriges lukte het de in Spanje woonachtige Amsterdammer Balthasar Coymans
om in 1685 het asiento te verkrijgen. Het asiento was op dat moment in bezit van
Don Nicolas Porcio als rechtsopvolger van Don Juan Barosso del Poso die het in 1682
voor een termijn van zeven jaren had verworven. Coymans had zich echter verkeken
op de problemen die zich zouden voordoen. Deze problemen waren onder andere
het gevolg van het feit dat hij noch Spanjaard noch katholiek was. Bovendien was
Coymans belanghebbende bij de Amsterdamse firma Coymans en Co die zaken deed
met de WIC. Het duurde niet lang voordat er geprotesteerd werd tegen het verlenen
van het asiento aan Coymans. Belangrijke argumenten daarbij waren dat het asiento
niet verleend mocht worden aan de Nederlandse ketters en dat het zou worden
gebruikt als dekmantel om goederen van en naar de Spaanse koloniën te smokkelen.
Coymans stierf in november 1686 en zijn zaakwaarnemers probeerden het asiento
verder uit te voeren. De controverses met de Spanjaarden bleven echter voortduren.
In oktober 1689 werd het asiento door de Spaanse overheid terug gegeven aan Don
Nicolas Porcio.
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In 1694 verwierf Bernardo Marin, een rijke handelaar uit Caracas, het asiento. Marin
deed wel zaken met de Engelsen, Fransen en Portugezen maar meed de Nederlanders.
Hij had met de Portugese Cacheu Compagnie een overeenkomst gesloten om de
gevangenen te leveren. Bernardo Marin werd in 1695 vermoord. Waarschijnlijk door
de Nederlanders van Curaçao die het niet konden accepteren dat hij het asiento verworven had en zij daar geen rol in mochten spelen. Na de dood van Marin kreeg de
Portugese Cacheu Compagnie toestemming van de Spanjaarden om het asiento over
te nemen. In 1697 werd de WIC door agenten van de Cacheu Compagnie benaderd voor
de levering van slaven. Het jaar daarop werd een contract gesloten voor de levering
van 2500 tot 3000 slaven per jaar; in 1699 werd dit contract met twee jaren verlengd.
Er ontstonden betalingsproblemen met de Cacheu Compagnie en in 1701 besloot
de WIC de slavenleveranties stop te zetten.109 In 1701 lukte het de Franse Guinea
Compagnie een asiento te sluiten voor de levering van 42000 slaven over een periode
van 10 jaar met een mogelijke uitloop van 3 jaar. Tijdens de Spaanse Successieoorlog
(1702-1713) waren de Spanjaarden en Fransen bondgenoten in de strijd tegen onder
andere Engeland, Nederland en Portugal. Ondanks het conflict met de Fransen (in
Europa) probeerden vertegenwoordigers van de Franse asentista een subcontract met
de WIC te sluiten. De Nederlanders waren echter bevreesd dat een dergelijk contract
zou leiden tot vestiging van een groot aantal Fransen op Curaçao. De onderhandelingen werden daarom stopgezet. Bij de Vrede van Utrecht in 1713 werd het asiento voor
een periode van 30 jaar aan de Engelsen verleend. Ondanks hun bondgenootschap
tijdens de Spaanse Successie Oorlog waren de Engelsen niet bereid de Nederlanders
mee te laten doen in het contract. Voor de WIC viel daarmee min of meer het doek
voor wat betreft de levering van Afrikaanse gevangenen aan de Spaanse gebieden via
het asiento. De rol van Curaçao als belangrijk slavendepot was daardoor ook uitgespeeld. De Engelsen verzochten de WIC om gebruik te mogen maken van hun slavendepots op Curaçao om tijdelijk slaven te mogen huisvesten. De Nederlanders gaven
hier echter geen toestemming voor.110De smokkelhandel naar Spaans Amerika bleef
voor de Nederlanders echter aantrekkelijk.
Volgens Goslinga betekende de toekenning van het asiento aan de Engelsen voor
de WIC weliswaar een enorme klap, maar waren er nog genoeg mogelijkheden voor
de compagnie om in deze handel actief te blijven. Zij kon immers grote aantallen
slaven leveren aan Suriname, Berbice en Essequibo, gemiddeld 3000 per jaar.111
Probleem was echter dat de kolonisten niet bereid of in staat waren de hoge prijzen
die de WIC voor de slaven vroeg te betalen. Dit zou, samen met het feit dat de WIC
te slecht georganiseerd was en niet over voldoende financiële middelen beschikte,
op den duur leiden tot het einde van de actieve bemoeienis met deze mensenhandel.

1.6 H
 erkomstgebieden: De Slavenkust, de Loango-Angolakust en de
Goudkust
Door de Nederlanders werden in verschillende gebieden in West-Afrika mensen
gekocht. De precieze herkomst van de door de Afrikanen verhandelde mensen die
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met de Leusden zijn vervoerd is niet bekend. Als hun herkomstgebieden werden vaak
de havens of de streek van inscheping genoemd; meestal met de door de Europeanen
gebruikte aanduidingen.112 De WIC had drie belangrijke gebieden waren mensen
gekocht en verhandeld werden: de Slavenkust, de Loango-Angolakust en de
Goudkust.
De Slavenkust
Het gebied waar de WIC de grootste aantallen gevangenen vandaan haalde was de
Slavenkust. Dit bestond uit veel elkaar beconcurrerende staten, soms in losse federaties verenigd, en een grote verscheidenheid aan etnische groepen. Het gebied was
voor Europese handelaren aanvankelijk niet erg interessant, maar in de tweede helft
van de zeventiende eeuw veranderde dit door de zich snel ontwikkelende plantageeconomieën in Amerika. De benaming Slavenkust werd steeds toepasselijker. De
voor de Nederlanders belangrijkste plaatsen aan de Slavenkust waren Keta, Klein
Popo, Fida, Jaquin, Offra, Appa en Patackerie.113 Ardra was de naam van een van de
machtigste koninkrijken aan de Slavenkust. De hoofdstad van dit rijk, eveneens
Ardra (of Groot-Ardra) genaamd, lag op ongeveer 35 kilometer van de kust. Sinds de
18e eeuw werd in plaats van Ardra de naam Allada gebruikt.114 Patrick Manning heeft
in zijn onderzoek naar de slavenhandel in de Bocht van Benin getracht duidelijkheid
te scheppen over verschillende plaatsnamen in dit gebied. Klein Popo (Little Popo) is
het tegenwoordige Aného in Togo. Fida ( Ouidah, Whydah) was bij de Nederlanders
al vanaf de jaren 1650 bekend onder de naam Foulaan. Een belangrijke stad in dit
gebied is Ardra. Groot-Ardra is het tegenwoordige Allada in Benin. Jaquin (Jakin) is
tegenwoordig bekend onder de naam Godomey en Offra heet nu Abomey-Calavi115
De invloed die de WIC op Allada en de andere staten op de Slavenkust kon uitoefenen
was bijzonder gering. De vorsten daar verleenden geen exclusieve handelsrechten
aan Europeanen.116 In 1703 opende de WIC na elf jaar afwezigheid opnieuw een factorij op de Slavenkust, ditmaal in Fida (de vorige was in Offra).117 Tijdens de periode
van het Coymans Asiento (jaren 1680) deden de Nederlanders veel zaken in Offra. Er
was een permanente handelspost gevestigd, die tot 1690 heeft bestaan.118
Fida was en bleef gedurende lange tijd de belangrijkste slavenmarkt van het kustgebied. De machthebbers in dit gebied streefden ernaar zoveel mogelijk profijt te trekken van de slavenhandel. Men zorgde ervoor dat de concurrente en vijandigheden
tussen de verschillende Europese partijen niet ten koste ging van de slavenhandel. De
Nederlanders, die in vergelijking met de andere Europese landen, slechts een marginale rol speelden wat betreft de aantallen gevangenen die werden gekocht, kregen
dan ook een ernstige waarschuwing van de koning van Fida toen zij de Portugese
handelaren met kruisers probeerden te overmeesteren. Dit blijkt ook uit een brief
van directeur-generaal Butler aan de Heren Tien in maart 1719. Daarin vermeldde hij
dat de koning van Fida zeer ontstemd was over het feit dat kruisers van de WIC schepen van de Portugezen hadden veroverd. De koning had aan commies Eijtzen van de
compagnie te kennen gegeven dat hij nooit meer kruisers van de WIC in Fida wilde
zien, omdat die daar alleen maar naartoe kwamen om de Portugese schepen bij hun
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vertrek uit de haven te kunnen achtervolgen en te overmeesteren. De koning vond
bovendien dat te weinig Nederlandse schepen zijn haven aandeden: hoogstens twee
per jaar, terwijl andere landen met wel veertig schepen per jaar handel kwamen drijven. De koning verzocht Eijtzen dan ook om de directeur-generaal te schrijven dat als
de Portugezen weer door een Nederlandse kruiser zouden worden overvallen hij het
aanwezige WIC-personeel zou laten arresteren en beslag laten leggen op de goederen
en bezittingen van de compagnie.119
Omstreeks 1720 was de concurrentie in Fida zo groot dat de leiding in Elmina er
serieus over dacht de factorij op een andere plaats te vestigen. Eind 1725 werd deze
handelspost verplaatst naar Jaquin.120 De positie van de WIC in Jaquin was aanvankelijk sterk, maar door de groeiende concurrentie met andere Europese handelsorganisaties ging het er eind jaren twintig geleidelijk slechter. Ook Fransen, Engelsen
en Portugezen concentreerden zich nu op de slavenhandel in Jaquin; de prijs van de
gevangenen steeg in de periode 1729-1732 met bijna 40 procent.121 Jaquin bleef tot
1734 in gebruik. Van 1732 tot 1736 had de WIC een handelspost in Appa.
De Slavenkust was voor de WIC de belangrijkste leverancier van mensen. In totaal
werden tijdens het bestaan van de Tweede WIC uit dit gebied 75.110 gevangenen verscheept. Dit betrof 39,4 procent van de slavenhandel van de Tweede WIC.122 Vóór de
opkomst van Dahomey in het eerste kwart van de 18e eeuw werd de handel beheerst
door de machtige koningen van de Aja-staat, die hun residentie hadden in Allada (of
Groot Ardra). De belangrijkste handelaren op de Slavenkust kregen een voorkeursbehandeling van de Nederlanders. Net als de koningen ontvingen zij giften van de kapiteins van slavenschepen. Deze handelaren, die ook wel ‘captains’ werden genoemd,
werden door de Nederlanders zeer gewaardeerd. Zij waren immers de schakel tussen
Afrikanen en de Europeanen.123
De Loango-Angolakust
Voor het benoemen van de westkust van Midden-Afrika hadden de zeventiendeeeuwse Nederlanders voldoende aan twee namen. Het gebied benoorden de Kongo
werd met de naam Loango-Angolakust aangeduid, terwijl het gebied ten zuiden
van die rivier (een Portugese kolonie) met Angola werd aangeduid. De LoangoAngolakust was het meest zuidelijke gebied waar de WIC handelde. Gedurende
korte tijd bezat de compagnie er een kleine factorij op het eiland Corisco. Ook werden
handelsposten aan de monding van de Kongo gesticht waar takoelahout (verfhout),
koper en ivoor, maar vooral Afrikaanse gevangenen werden ingekocht. De LoangoAngolakust was wat aantallen betreft het tweede gebied waar de WIC deze mensen
vandaan haalde tussen 1674 en 1727. De compagnie kocht hier in deze periode 56.220
gevangenen; 29,5 procent van haar totale afzet.124 Tot 1684 had de WIC een factorij te
Malemba, maar deze werd in 1684 opgeheven nadat de bewindhebbers hadden besloten de handel in dit gebied voortaan direct vanaf de schepen te drijven. De LoangoAngolakust was tot 1688 voor de WIC het belangrijkste gebied voor de slavenhandel.
Per jaar werden gemiddeld 1.500 gevangenen uit dit gebied geëxporteerd. In de periode 1688-1704 daalde het aantal tot 1.100 per jaar. Daarna stortte de handel uit dit
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gebied, als gevolg van de Spaanse Successieoorlog (1702-1713)helemaal in. Levering
van gevangenen aan Spaanse asentistas was daardoor niet meer mogelijk. Door de
opening van de slavenmarkt op Sint-Eustatius in 1721 was er gedurende enkele jaren
een opleving van de slavenexport uit Angola. Deze duurde maar een korte tijd. In 1729
bracht de Phenix 2 een laatste armasoen (lading) uit dit gebied naar Sint-Eustatius en
in 1730 bracht de Rusthof de laatste lading Angolese gevangenen naar Suriname.125 In
1721 besloten de Heren Tien om weer een kleine handelspost in Loango te vestigen,
die werd bemand door vier personen. Deze post werd vijf jaar later door de lokale
bevolking verwoest.126 Van de 21 schepen die in de periode 1721-1729 gevangenen naar
Sint-Eustatius vervoerden waren er 15 vertrokken van de Loango-Angolakust.
Slaven van de Loango-Angolakust waren niet bijzonder geliefd bij de kolonisten. Zij zouden sterker de neiging hebben weg te lopen dan slaven afkomstig van
de Goud- en Slavenkust.127 Maar de bewindhebbers konden aan de voorkeur van de
planters niet tegemoetkomen. De groeiende vraag naar slaven en de concurrentie
op de Slavenkust dwongen de WIC een substantieel deel van haar armasoen op de
Loango-Angolakust in te kopen.128 De compagnie had echter soms grote moeite om
mensen uit dit gebied aan de kopers op Sint-Eustatius kwijt te raken. In het begin
van de 18e eeuw hadden Surinaamse planters geen bezwaren tegen de levering van
gevangenen van de Loango-Angolakust. Maar na 1710 klaagden ook zij over het wegloopgedrag van de ‘Loangos’.129
Vanaf de 16e tot het midden van de 19e eeuw leverde Angola een constante stroom
gevangenen, voornamelijk bestemd voor de slavenmarkten van Brazilië. Hoewel
in het Loango-Angolagebied door alle landen mocht worden gehandeld, waren de
Portugezen hier de dominante partij. Angola was het belangrijkste gebied waar
mensen werden gekocht voor de Braziliaanse markt.130 Luanda leverde tot 1800 de
meeste gevangenen van Angola. Op de tweede plaats kwam Benguela, dat aan het
eind van de 18e eeuw ongeveer een kwart van de gevangenen leverde. Het derde
belangrijke gebied aan de Angola-Loangakust waar mensen werden verhandeld was
Cabinda. Tot het eind van de 18e eeuw was dit een vrij handelsgebied waar Fransen,
Engelsen en Nederlanders maar ook Portugezen gevangenen kochten.131 Toen in
1727 de vraag via Sint-Eustatius wegviel, was het gedaan met de slavenhandel van de
WIC op de Loango-Angolakust.
De Goudkust
De Goudkust was wat betreft de aantallen gevangenen die van daaruit werden verscheept het derde gebied voor de WIC. In de periode 1674-1738 werden van hieruit
43.038 mensen naar Amerika verscheept, 22,6 procent van het totale aantal.132
Door oorlogen aan de Slavenkust vond er na 1720 een opmerkelijke verschuiving
plaats in de aankoop van gevangenen door de WIC. Het belang van de Slavenkust verminderde, terwijl dat van de Goudkust toenam. Deze verschuiving had ook gevolgen
voor de goudopbrengsten.133 In een missive gedateerd 14 juli 1720 meldde directeurgeneraal Butler aan de Heren Tien dat de goudhandel met de helft was afgenomen
in vergelijking met de voorgaande tien tot twaalf jaar. Volgens hem zou de oorzaak
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daarvan kunnen zijn dat door de hoge prijzen die voor de gevangenen werden betaald
de slavenhandel voor tussenhandelaren lucratiever was geworden dan die in goud.
Hij maakte zich zorgen over de ontwikkelingen op zijn inkoopmarkt en vermoedde
dat als de slavenprijzen nog meer zouden oplopen ‘de goud cust geheel in een slaave
cust sal veranderen’.134
In een brief van de Heren Tien van 12 augustus werd directeur-generaal Butler
opgedragen ervoor te zorgen dat hij bij aankomst van de Leusden (tweede reis) 300 tot
350 ‘minase slaven’ in voorraad had. De term ‘mina’ werd algemeen gebruikt als aanduiding van mensen uit het gebied van de Goudkust, ruwweg overeenkomend met
het huidige Ghana.135 Tijdens het bewind van de Portugezen over het gebied rond
fort Elmina werd het land van Kaap Palmas tot aan de Voltarivier tot de bestuurlijke
eenheid Mina gerekend. Dat betekende dat ook de Ivoorkust hiertoe behoorde.136
Uit welk deel van dit gebied de door de WIC vanaf Elmina verscheepte gevangenen
afkomstig waren is onbekend. De onderzochte archiefbescheiden geven hierover
geen uitsluitsel.

1.7 Het einde van het slavenhandelsmonopolie van de WIC
Het monopolie van de WIC bestond in feite alleen op papier, omdat de compagnie niet bij machte was inbreuk hierop goed aan te pakken. Bovendien waren de
Nederlandse smokkelaars (‘lorrendraaiers’) nauwelijks te bestrijden en was de concurrentiepositie van de WIC ten opzichte van andere landen die zich bezighielden
met de slavenhandel bijzonder zwak. Het gebied waarvoor de Nederlandse Republiek
het handelsmonopolie had verleend was erg groot en de WIC kon niet voldoende
kruisers voor de kust van West-Afrika laten varen om ontduiking van haar monopolie effectief te bestrijden. Natuurlijk waren de bestuurders van de WIC zich hiervan bewust. Om smokkelhandel tegen te gaan werd besloten om legale handel door
anderen aantrekkelijker te maken. Hierom werd bij de vaststelling van het nieuwe
octrooi in 1674, tegen betaling van recognitie (heffing), handel op de Amerikaanse
bezittingen aan particulieren toegestaan.137 Alleen het monopolie op de slavenhandel bleef voor de WIC zo belangrijk dat zij hier geen afstand van wenste te doen. Dit
was tegen beter weten in, omdat de bestuurders van de compagnie ook wel wisten dat
zij niet in staat waren te voldoen aan hun verplichtingen mensen te leveren aan hun
belangrijkste koloniën in Amerika. Het Engelse bezit van het asiento maakte in feite
een einde aan de mogelijkheden van de WIC ooit nog een rol van betekenis te kunnen
spelen bij de levering van gevangenen aan de Spaanse gebieden. Maar ook als de WIC
in het kader van een asiento gevangenen had kunnen blijven leveren zou dit niet tot
een sterkere positie van de compagnie op dit gebied hebben geleid. De WIC was als
onderaannemer van het asiento nooit erg succesvol en leverde meestal minder slaven
dan contractueel was vastgelegd. Postma heeft berekend dat de WIC zelden de aantallen slaven heeft geleverd waartoe ze zich op grond van een asiento had verplicht.138
Haar ondergang als slavenhandelsorganisatie had niet zozeer te maken met de positie van de Engelsen als nieuwe asentistas, maar meer met haar interne problemen.
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Zoals Goslinga terecht opmerkt betekende het verlies van het asiento niet het verdwijnen van de mogelijkheden van de compagnie op het gebied van de slavenhandel.
In Suriname was er bijvoorbeeld een grote vraag naar slaven door de toename van het
aantal plantages. Ook in Essequibo en Berbice kon de WIC zonder concurrentie van
derden slaven leveren. Er was in deze koloniën een vraag van gemiddeld 3000 slaven
per jaar.139 De WIC was echter om allerlei redenen niet in staat hieraan te voldoen.
Door interne problemen, onderling wantrouwen en geldgebrek lukte het haar niet
een slagvaardig beleid te voeren en kon zij de concurrentie in de slavenhandel niet
succesvol aanpakken. De WIC was een weinig slagvaardige organisatie die behalve
door financiële problemen ook door haar opzet verlamd werd. Bovendien liepen
beleidsbeslissingen die door de Heren Tien in Nederland genomen werden vaak
achter de (Afrikaanse) feiten aan. Het hoogste bestuursorgaan, de Heren Tien, kwam
maar eens per jaar bijeen. Tegen de tijd dat een bepaald besluit Afrika bereikte was
de situatie daar door allerlei oorzaken weer gewijzigd. De belangrijkste belanghebbenden binnen de WIC waren de Kamers Amsterdam en Zeeland. Het wantrouwen
tussen de bewindhebbers van deze kamers was te groot om tot goede besluiten te
komen. De aanloop naar en de besluitvorming over het in 1730 vernieuwde octrooi
laat zien hoe onvruchtbaar de samenwerking tussen de verschillende deelnemers in
de WIC was. In december 1711 deed Bors van Waveren, bewindhebber van de Kamer
Amsterdam, voorstellen aan de bewindhebbers van de verschillende kamers om de
WIC te reorganiseren. Dit was dus nog vóór het asiento voor de levering van slaven
aan de Spaanse gebieden door de Engelsen werd verworven. Hij omschreef de situatie als ‘De haggelyke constitutie van de Geoctroyeerde West-Indische Compagnie’.
Volgens Bors van Waveren waren er maar twee mogelijkheden om de WIC van de verdere neergang te redden. Een ervan was een fusie met de VOC. Dat zou echter tot
een aantal onoverkomelijke problemen leiden, waarvan hij de aard niet toelichtte.
Wel stelde hij voor de slagvaardigheid van de compagnie te vergroten door een verandering in de bestuursstructuur aan te brengen.140 In het octrooi van 1674 was het
aantal bewindhebbers vastgesteld op totaal 56, inclusief 6 ‘buytenheeren’.141 In de
opvatting van Bors van Waveren waren de inkomsten van de WIC te gering om de
hoge kosten die hierdoor werden veroorzaakt te kunnen dragen: ‘In de veelheyd der
Kameren resideert al het onheyl.’ De oplossing moest gezocht worden in het opheffen van de verschillende kamers en de concentratie van het bestuur van de WIC in
Amsterdam. Het aantal bewindhebbers moest worden gereduceerd tot tien in totaal,
waarbij Amsterdam vier bestuurders kreeg toegewezen, Zeeland twee en de kamers
Noorderkwartier, Maze en Stad en Lande elk één. De tiende bestuurder zou bij toerbeurt om de twee tot drie jaar worden aangewezen door de provincies Gelderland,
Utrecht, Friesland en Overijssel en de steden Haarlem, Leiden en Gouda. In hun reactie, ingebracht in de vergadering van de Heren Tien van 11 september 1712, stemden
de bewindhebbers van de kamer Zeeland zoals te verwachten was niet voor het voorstel van de Kamer Amsterdam. Zij stelden voor een fusie met de VOC te overwegen.
In de vergadering van de Heren Tien van 8 oktober 1714 werd besloten een voorstel
tot die fusie aan de Staten van Holland en Zeeland voor te leggen. Dit voorstel leidde
uiteindelijk tot niets.; de VOC voelde er niets voor.142
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In 1716 deden de hoofdparticipanten143 van de Kamer Zeeland de Heren Tien het
voorstel om de handel op West-Afrika inclusief de slavenhandel voor iedereen open
te stellen. De facto zou dit het einde van het slavenhandelsmonopolie van de WIC
betekenen. Het voorstel werd door de Heren Tien afgewezen. Omdat het octrooi van
30 november 1700 zou eindigen in 1730 werd door de Heren Tien in augustus 1727
een verzoek tot voortzetting ervan bij de Staten Generaal ingediend. In hetzelfde jaar
deden Vlissingse en Middelburgse kooplieden een voorstel om de handel op Afrika
volledig open te stellen. Dit zal niet zonder medeweten van de bewindhebbers van
de Kamer Zeeland zijn gebeurd. De Amsterdamse bewindhebbers waren tegen de
plannen van de Zeeuwse kooplieden, omdat die naar hun mening zouden leiden tot
de ondergang van de WIC. De Zeeuwse bewindhebbers steunden hun Amsterdamse
collega’s niet, maar zagen wel wat in de voorstellen van de Zeeuwse kooplieden.
De Staten van Zeeland dienden in oktober 1729 een voorstel tot verlenging van het
octrooi in bij de Staten-Generaal. In dat voorstel werd verzocht om de handel op
Afrika vrij te geven met uitzondering van een kuststrook van zestig mijl tussen Axim
en Keta. De kamer Amsterdam diende hiertegen een bezwaarschrift in, dat werd
ondersteund door alle kamers met uitzondering uiteraard van de Kamer Zeeland. De
Zeeuwse bewindhebbers steunden het plan van de Staten van Zeeland maar stelden
wel als voorwaarde dat de slavenhandel op Suriname onder het monopolie van de
WIC bleef. De Kamer Amsterdam deed vervolgens in april 1730 een tegenzet en stelde
voor de gehele kust van Afrika vrij te geven voor de handel. Merkwaardig, omdat
de Amsterdammers zich, drie jaren eerder, tegen dergelijke plannen (van Zeeuwse
kooplieden) hadden uitgesproken. Ook in deze variant werd gepleit voor behoud
van het monopolie op de slavenhandel op Suriname. De ‘Surinamers’ zelf (dus de
planters en andere belanghebbenden) waren echter voor het vrijgeven van de slavenhandel in hun gebied en dienden daartoe een verzoek in bij de Staten-Generaal. De
Sociëteit van Suriname, waar ook de WIC en de stad Amsterdam aandeelhouders in
waren, trad in de discussie niet op de voorgrond. De directeuren van de Sociëteit stelden voor om als tegemoetkoming aan de belanghebbenden in Suriname de WIC te
verplichten jaarlijks minstens 2500 slaven te leveren aan de kolonie. In het nieuwe
octrooi van 8 augustus 1730 werd deze verplichting opgenomen.144 Alleen in 1736
lukte het de compagnie om dit aantal te realiseren. Een belangrijke bepaling in het
octrooi van 1730 was, dat ook de handel op Afrika,met uitzondering van een kuststrook van zestig mijl, voor alle onderdanen van de Republiek werd opengesteld.145
Binnen vier jaar, op 6 oktober 1734, werd een belangrijke wijziging van het octrooi
van 1730 ingevoerd. In een ‘Naader Reglement’146 werd bepaald dat ook de zestigmijlszone voor een periode van twintig jaar werd vrijgegeven voor derden. Het
monopolie van de WIC voor de handel op Afrika was hiermee, ondanks de beperking van de vrije handel tot een periode van twintig jaar, definitief voorbij. Alleen
het invoermonopolie van Afrikaanse gevangenen in Suriname, Berbice en Essequibo
bleef, althans op papier, nog een paar jaar intact.
Uitgaande van de schatting van Goslinga dat er in de koloniën een jaarlijkse
behoefte was van 3000 slaven blijkt uit tabel 1.2 dat de WIC er in een periode van 25
jaar maar vijf keer in slaagde dit aantal te halen.
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Tabel 1.2   Levering van meer dan 3000 gevangenen in de periode 1714-1740
Jaar

Curaçao

1723
1726
1727
1729
1736

225
798

Suriname

St. Eustatius

782
1412
1899
1616
2869

2294
2185
1152
602

Berbice

325

Essequibo

Totaal
3076
3822
3051
3016
3194

Bron: Postma, The Dutch, 308-319 App.1                                          

                                

Na de invoering van het nieuwe octrooi in 1730 en het daaropvolgende Naader
Reglement in 1734 kwamen de bestuurders van de WIC tot de conclusie dat ‘de slavenhandel wel de prinsipaelste voor de compagnie in het vervolg zal komen te
zijn’.147 Zij zagen blijkbaar niet in dat de Nederlandse slavenhandel hoe langer hoe
meer een zaak van vrije handelaren zou worden. In de periode 1730-1734 werden
door de WIC 24 schepen uitgereed voor een slaventocht terwijl de vrije handelaren
in dezelfde periode kans zagen 33 schepen uit te reden. Ook in de periode 1735-1738
werden door de WIC minder slavenschepen uitgereed dan door de vrije handelaren,
namelijk 18 tegenover 22.148 Bovendien bleek de WIC, zoals in Deel 4 wordt uiteengezet, niet in staat te concurreren met andere landen die actief waren in de slavenhandel. Deze landen betaalden veel hogere prijzen voor de Afrikaanse gevangenen, dan
waartoe de WIC bereid en in staat was. In 1736 vroegen de Heren Tien aan oppercommies Hertog in Appa of de goud- en ivoorhandel meer profijt zou opleveren dan de
handel in mensen.149 In september 1737 raakten de Heren Tien er uiteindelijk van
doordrongen dat de WIC niet in staat was winstgevend slavenhandel te bedrijven.
Besloten werd om zich in het vervolg te concentreren op de goud- en ivoorhandel.
Aan de directeur-generaal in Afrika werd medegedeeld dat jaarlijks nog maar één
slavenschip zou worden uitgereed en hem werd opgedragen voorrang te geven aan
de goud- en ivoorhandel. In datzelfde jaar werd besloten dat de Kamer Amsterdam
het slavenschip Beschutter zou uitreden en dat dit voorlopig de laatste slaventocht
naar Suriname zou zijn. Een volgende slaventocht zou pas plaatsvinden als er met de
Surinaamse kopers overeenstemming zou zijn bereikt over de betalingscondities.150
Op 30 april 1738 werd met de Sociëteit van Suriname overeenstemming bereikt over
het vrijgeven van de slavenhandel op Suriname. Daarmee kwam een einde aan het
slavenhandelsmonopolie van de WIC. In 1739 kwamen de twee laatste slavenschepen,
die nog onder de werking van het monopolie vielen, met hun gevangenen in Amerika
aan. De Beschutter vertrok in juli 1738 uit Nederland,en leverde van de 809 in Elmina
ingescheepte gevangenen op 14 februari 1739 in totaal 740 levend in Paramaribo af.
Tijdens de overtocht waren 69 mensen overleden.151 Het andere slavenschip was
de Jonge Daniel, die op 22 januari 1739 van de 500, eveneens in Elmina ingescheepte
gevangenen, er 416 in Berbice afleverde. De overige 84 waren op zee overleden.152
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1.8 D
 e omvang van de trans-Atlantische slavenhandel en het aandeel van
Nederland
Over de exacte aantallen Afrikaanse gevangenen die gedurende de periode van de
trans-Atlantische slavenhandel zijn verhandeld zal nooit zekerheid bestaan. Hierover
zijn wel veel schattingen gemaakt. In 1969 heeft Curtin op dit vlak een baanbrekende
studie verricht, die daarna als richtsnoer is gebruikt bij onderzoek naar de aantallen
ingescheepte en afgeleverde Afrikanen.153 Curtin schat dat er in de periode 1451-1870
in totaal 9.566.100 (ruim 9,5 miljoen) gevangenen in Amerika zijn aangevoerd.154
Hij merkt terecht op dat het aantal in Amerika aangevoerde gevangenen slechts een
gedeelte was van het aantal mensen dat in Afrika werd gevangengenomen om als
slaaf in Amerika te worden verkocht. Velen stierven bij hun gevangenneming, tijdens hun vervoer naar de kust en hun verblijf in de slavenkerkers en aan boord van
de schepen.155 Over deze aantallen zal nooit zekerheid bestaan.
Lovejoy gaat uit van een aantal van 9.778.500 gevangenen die in de periode
1450-1867 in Amerika zijn aangevoerd. Volgens zijn berekeningen zijn er in totaal
11.642.000 mensen uit Afrika meegenomen. Ongeveer 2 miljoen daarvan hebben de
passage dus niet overleefd.156 Intussen zijn er nieuwe gegevens bekend. Het project
‘The Trans-Atlantic Slave Trade Database’ (TSTD) heeft veel informatie opgeleverd
over de aantallen ingescheepte en tijdens de reis overleden Afrikaanse gevangenen.157
De TSTD is in de jaren negentig van de vorige eeuw gestart. De initiatiefnemers
David Eltis en Stephen Behrendt omschrijven het project als ‘a single multisource
dataset of Trans-Atlantic slave voyages’.158 Hiervoor worden gegevens aangeleverd
door verschillende wetenschappers die wereldwijd met dit onderwerp bezig zijn.159
In de dataset is behalve over de aantallen gevangenen ook informatie te vinden over
scheepsnamen, jaar van vertrek uit Afrika en aankomst in Amerika en namen van de
kapiteins. Er zijn gegevens opgenomen van in totaal 34.941 trans-Atlantische reizen.
Op basis hiervan wordt door de samenstellers geconcludeerd dat er ongeveer 12,5 miljoen Afrikaanse gevangenen zijn ingescheept van wie 10,7 miljoen de tocht hebben
overleefd. In de TSTD zijn ook gegevens over Nederland opgenomen. Nederlanders
hebben 554.336 gevangenen uit Afrika zijn weggevoerd, van wie 475.240 de overtocht
hebben overleefd.
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Tabel 1.3 Aantallen ingescheepte gevangenen 1501-1866

0
0
0
0
0
1.053
653
25.685
5.833
4.793
17.508
39.199
16.316
0
0

Totalen

0
0
66
0
0
1.827
7.125
29.484
120.939
259.095
325.918
433.061
135.815
68.074
0

Denemarken

0
0
0
0
0
0
1.685
0
0
237
1.365
0
0
1.829
0
33.695 31.729
824
122.367 100.526
0
272.200 85.847
3.327
410.597 73.816
3.277
554.042 83.095 34.004
832.047 132.330 84.580
748.612 40.773 67.443
283.959
2.669 109.545
0
357
1.850
0
0
476

Frankrijk

VS

Nederland

6.363
7.000
25.375
25.387
28.167
31.089
60.056
90.715
83.496
267.519
44.313
201.609
12.601
244.793
5.860
297.272
0
474.447
0
536.696
4.239
528.693
6.415
673.167
168.087 1.160.601
400.728 1.299.969
215.824
9.309

Engeland

Totalen

Portugal

Spanje
1501-1525
1526-1550
1551-1575
1576-1600
1601-1625
1626-1650
1651-1675
1676-1700
1701-1725
1726-1750
1751-1775
1776-1800
1801-1825
1826-1850
1851-1866

13.363
50.762
61.007
152.373
352.844
315.050
488.065
719.675
1.088.909
1.471.725
1.925.315
2.008.670
1.876.992
1.770.978
225.609

1.061.524 5.848.266 3.259.441 554.336 305.326 1.381.404 111.040 12.521.337

Bron: TSTD http://www.slavevoyages.org/tast/assessment/estimates.faces

Tabel 1.4  Afgeleverde gevangenen 1501-1866      

884.924 5.099.816 2.733.324 475.240 252.652 1.164.968

0
0
0
0
0
836
544
20.374
3.882
3.820
14.711
33.215
14.351
0
0

9.376
35.534
43.132
111.244
274.830
252.877
400.281
594.689
924.567
1.244.321
1.644.353
1.796.628
1.667.172
1.514.396
189.257

91.733 10.702.657

Bron: TSTD http://www.slavevoyages.org/tast/assessment/estimates.faces
Onder Spanje rekent de TSTD ook de slavenhandel van Uruguay en onder Portugal ook die van Brazilië
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Totalen

0
0
50
0
0
1.479
5.456
22.265
95.357
216.213
278.479
369.121
117.969
58.579
0

Denemarken

0
0
0
0
0
702
0
2.548
2.612
27.500
70.624
56.601
89.990
1.662
413

Frankrijk

0
0
0
0
1.188
0
168
1.160
0
1.577
26.315 26.106
93.209 81.918
208.431 74.878
339.007 62.477
455.284 71.268
682.454 117.855
673.590 35.202
253.678
2.475
0
324
0
0

VS

Nederland

4.462
4.914
17.763
17.771
19.720
22.174
42.037
67.879
58.445
214.808
31.422
166.017
9.464
209.690
4.670
261.523
0
421.232
0
470.236
3.634
476.596
5.601
623.298
151.367 1.037.342
354.813 1.099.018
181.526
7.318

Engeland

Totalen

Portugal

Spanje
1501-1525
1526-1550
1551-1575
1576-1600
1601-1625
1626-1650
1651-1675
1676-1700
1701-1725
1726-1750
1751-1775
1776-1800
1801-1825
1826-1850
1851-1866

deel 2

Het slavenschip

2.1 Inleiding
Grote zeewaardige zeilschepen waren de conditio sine qua non voor de trans-Atlantische slavenhandel. Zonder deze schepen zou het onmogelijk zijn geweest grote
aantallen gevangenen van Afrika naar Amerika te vervoeren. Over het slavenschip als
organisatorische eenheid en over het functioneren van de bemanning op deze schepen is weinig informatie voorhanden. Hetzelfde geldt in nog sterkere mate voor de
behandeling die de gevangenen op deze schepen moesten ondergaan voordat zij als
slaven werden verkocht.160 Een slavenschip had verschillende functies. Het was een
varende handelsonderneming. Er werden goederen mee naar Afrika vervoerd om
daar verhandeld te worden. Daarbij ging het om een zeer uitgebreid assortiment.161
Deze schepen zijn weleens aangeduid als ‘floating supermarkets’.162 Daarnaast moest
het in staat zijn vijandige aanvallen te weerstaan, en werd het daarom met kanonnen
uitgerust. Het waren dus, als dat nodig mocht zijn, ook oorlogsschepen. Deze twee
kenmerken, handelsonderneming en gevechtseenheid, golden ook voor normale
koopvaardijschepen. Het onderscheidende kenmerk was echter dat slavenschepen,
eenmaal in Afrika, geen gewone handelsschepen meer waren voor goederenvervoer.
Deze schepen werden omgebouwd voor vervoer van levende lading: gevangen genomen Afrikanen.
‘On the rolling decks of the slave ship, four distinct but related human dramas were
staged, again and again, over the course of the long eighteenth century,’ aldus Rediker
in zijn beschrijving van de omstandigheden op slavenschepen. Daarbij konden verschillende spelers worden onderscheiden, die allemaal een eigen rol vervulden in de
gebeurtenissen. De deelnemers aan deze drama’s waren de kapitein, de bemanning,
de gevangenen en, aan het eind van het tijdperk van de trans-Atlantische slavenhandel, bovendien de abolitionisten. Het eerste bedrijf in dit menselijk drama was de
verhouding tussen de kapitein en zijn bemanning. De behandeling van de gevangenen door de matrozen vormde het tweede bedrijf. De conflicten en de samenwerking
tussen de gevangenen die van verschillende herkomst en geslacht waren, vormden
de inhoud van het derde bedrijf. Het vierde en laatste bedrijf vond buiten het schip
plaats. Het ging daarbij om de strijd van de (Engelse) abolitionisten en hun sympathisanten tegen de slavenhandel en slavernij.163
Op slavenschepen waren er twee groepen mensen te onderscheiden met specifieke
kenmerken. De bemanning van de slavenschepen droeg zorg voor een goed verloop
van de tocht van Afrika naar Amerika. Hoewel er grote hiërarchische verschillen
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tussen de bemanningsleden waren, hadden zij één gemeenschappelijk kenmerk:
het ging om vrije mensen (voor het overgrote deel Europeanen) die tegen betaling
bepaalde werkzaamheden aan boord van deze schepen verrichtten. Op de andere
groep waren in elk geval twee feiten van toepassing: het ging om onvrije mensen
en het waren altijd Afrikanen. Het vervoer van de gevangenen was een bijzondere
onderneming: het ging immers niet om een normale lading, maar om mensen die
onder dwang, uitermate vernederend en inhumaan werden verscheept.
Bij onderzoek naar historische gebeurtenissen gaat het zowel om de feiten als om een
beschrijving van die feiten. Met andere woorden: wat is er echt gebeurd en op welke
manier wordt verteld wat er gebeurd is? De kwestie is ook welke feiten als zodanig
worden geaccepteerd en hoe deze vervolgens worden beschreven.164 Welke uitleg
van de feiten is correct? Ook bij onderzoek naar de gebeurtenissen op slavenschepen
tijdens de overtocht gaat het er in elk geval om de feiten zo goed mogelijk weer te
geven. In dit deel wordt eerst aandacht besteed aan het slavenschip als transportmiddel. Belangrijk daarbij is de vraag aan welke kwalificaties een dergelijk schip moest
voldoen. Niet elk schip was geschikt voor het vervoer van grote aantallen gevangenen. Belangrijker nog dan de beschrijving van het transportmiddel, is de vraag naar
de processen en interacties tussen mensen aan boord van deze schepen.
Aan de hand van getuigenissen en andere bronnen kan een beeld worden geschetst
van het leven aan boord van slavenschepen tijdens de overtocht naar Amerika. In hoeverre dit beeld correct is, is moeilijk vast te stellen. De grote waarde van de getuigenissen is in elk geval dat ze, met alle beperkingen en subjectiviteit, een beeld schetsen
van de omstandigheden waaronder de gevangengenomen Afrikanen werden vervoerd. Ook in de positie van de matrozen op dergelijke schepen geven deze verklaringen enig inzicht.
Voor de Nederlandse slavenschepen die in dienst van de WIC hebben gevaren is het
extra moeilijk de feiten te achterhalen. Er zijn namelijk geen logboeken of andere
verslagen beschikbaar over wat zich aan boord van deze schepen afspeelde. Wel is er
van veel slaventochten informatie over reistijden, namen van kapiteins en sommige
bemanningsleden, aantallen ingescheepte gevangenen in Afrika, overledenen tijdens de overtocht en aantallen gevangenen in Amerika. Dit zijn verifieerbare feiten.
Er waren Instructies165 waarin werd bepaald hoe de gezagsverhoudingen aan boord
waren, over de behandeling en het vervoer van de gevangengenomen Afrikanen,
langs welke route de schepen moesten varen om de gevangenen in Afrika op te halen
en hoe vervolgens de reis naar Amerika moest worden geregeld. Over de manier
waarop deze instructies in praktijk werden toegepast is echter weinig bekend.
Wat met zekerheid gesteld kan worden, is dat het niet de bedoeling was dat de gevangengenomen Afrikanen op slavenschepen tijdens het vervoer naar Amerika zouden
overlijden. Dat zou natuurlijk niet in het belang van de opdrachtgever de WIC
zijn, noch in dat van de kapitein van het schip. Het doel van een slaventocht was de
mensen levend af te leveren opdat zij als slaven verkocht konden worden. Over de
feitelijke behandeling van de gevangenen tijdens de overtocht kunnen geen stellige
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Het slavenschip Brooks. Figuur 1 toont een dwarsdoorsnede van het schip waarin te zien is hoe en
waar de verblijfsruimten van de gevangenen waren. Uit de figuren 2 en 3 blijkt duidelijk hoe door het
gebruik van ‘platforms’ zoveel mogelijk gevangen in het schip werden gestapeld. Figuur 4 laat het
tussendek zien, volledig gevuld met gevangenen; er kan geen mens meer bij.
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uitspraken worden gedaan. Kwamen zij meer dood dan levend in Amerika aan of
zorgden de vervoerders ervoor dat zij goed verzorgd en gevoed werden zodat zij bij
verkoop een goede prijs opbrachten? Vanuit het belang van de verkoper lijkt de laatste handelwijze het meest waarschijnlijk.
Het staat vast dat er ‘instrumenten’ aan boord van slavenschepen waren waarmee de
gevangenen soms gedwongen werden om te eten. Wat niet vastgesteld kan worden,
is hoe vaak dat gebeurde. Er werden boeien, zowel hand- als voetboeien, gebruikt om
de gevangenen mee vast te ketenen. Waar geen zekerheid over bestaat, is of de meeste
mannelijke gevangenen gedurende de gehele reis naar Amerika geboeid in het ruim
van het schip verbleven of dat zij de meeste tijd ongeboeid aan dek waren. Een deel
van de gevangenen moest waarschijnlijk, samen met of onder toezicht van de bemanning, werkzaamheden verrichten. Zij waren dan niet geboeid. Algemeen wordt aangenomen dat vrouwen en kinderen niet geboeid werden en dat zij zich meestal vrij over
het schip konden bewegen. De kans op opstanden en pogingen om te ontsnappen was
het grootste als de schepen nog aan de Afrikaanse kust lagen of als deze nog zichtbaar
was. Waarschijnlijk waren alle gevangenen tijdens deze fase van de reis wel geboeid.
Of er sprake was van verkrachting van vrouwen en meisjes aan boord van Nederlandse
slavenschepen is niet met zekerheid vast te stellen, maar uit verslagen van Engelse
kapiteins van slavenschepen valt op te maken dat het op die schepen wel plaatsvond.
In de instructies voor de kapiteins op Nederlandse slavenschepen was het wel verboden seksuele contacten met de vrouwelijke gevangenen te hebben. In paragraaf 2.3.2
wordt hier verder op ingegaan.
In dit deel wordt, ondanks alle beperkingen die hierboven aangestipt zijn, getracht
de omstandigheden aan boord van slavenschepen te beschrijven. Eerst wordt een
beschrijving gegeven van de technische voorwaarden waaraan een schip moest voldoen om als slavenschip te kunnen functioneren. Daarna worden de posities van de
bemanning en van de gevangenen beschouwd. De manier waarop de gevangenen
bewaakt, gevoed, bestraft en misbruikt werden wordt besproken. Ook wordt ingegaan op twee situaties die voor de opvarenden tot grote problemen konden leiden,
namelijk: opstanden onder de gevangenen en de uitbraak van ziekten.

2.2 Het slavenschip: technische vereisten
Algemeen wordt aangenomen dat er in Nederland geen schepen werden gebouwd
die uitsluitend bestemd waren voor het vervoer van gevangenen. De argumentatie
daarbij is, dat gewone koopvaardijschepen met geringe ingrepen geschikt konden
worden gemaakt voor het vervoer van de gevangenen uit Afrika. Dat vervoer was
slechts één onderdeel van de driehoeksreis. Een schip dat alleen geschikt was voor
transport van Afrikaanse gevangenen zou dan niet rendabel zijn geweest. In Deel 3
wordt hier verder op ingegaan. Postma merkt op dat ‘there is no evidence that
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the Dutch ever designed ships for the slave trade, as did their competitors from
Liverpool’.166 Hij suggereert hiermee dat de Engelsen, anders dan de Nederlanders,
wel speciale slavenschepen bouwden. Verschillende onderzoekers zijn van mening
dat de Engelsen geen speciale slavenschepen hebben gebouwd.167 Het hierna te
bespreken slavenschip Brooks werd echter wel als slavenschip gebouwd en was geen
omgebouwd gewoon koopvaardijschip. Het is goed mogelijk dat er, net als de Brooks,
ook andere slavenschepen in Engeland zijn gebouwd.
De Brooks en de Fredensborg
Van Nederlandse slavenschepen bestaan geen tekeningen. De precieze inrichting
van dergelijke schepen na hun verbouwing tot slavenschip is niet bekend. Om een
indruk te geven van de vereisten waaraan het moest voldoen en de aanpassingen die
werden aangebracht om zo veel mogelijk gevangenen te kunnen vervoeren worden
hieronder twee buitenlandse schepen beschreven: het Engelse slavenschip Brooks en
het Deense slavenschip Fredensborg. Aan de orde komen: de gescheiden gedeelten in
het schip voor vervoer van mannelijke en vrouwelijke gevangen, de ruimte die per
gevangene beschikbaar was, de manier waarop de gevangenen in bedwang werden
gehouden, sanitaire voorzieningen en de verblijfsruimten van de gevangenen tijdens
de overtocht.
De Brooks
Het slavenschip Brooks is erg belangrijk geweest in de strijd en de propaganda van
Engelse bestrijders van de slavenhandel: de abolitionisten. Het schip was eigendom van Joseph Brooks Jr. en was in 1781 gebouwd voor de slavenhandel. Of er in
die periode in Engeland nog meer schepen speciaal voor de slavenhandel werden
gebouwd, is niet bekend. In opdracht van de Engelse overheid werd het schip opgemeten, om vast te stellen of het aan de bepalingen voor het vervoer van Afrikaanse
gevangenen voldeed. Uit de berekeningen bleek, dat er zeer weinig ruimte voor de
gevangenen aan boord van dit slavenschip was. Voor mannelijke gevangenen was er
een ruimte van 182 x 41 centimeter beschikbaar, voor vrouwen 178 x 41 centimeter.
Jongens hadden een ruimte van 152 x 36 centimeter ter beschikking, en meisjes 122
x 36 centimeter. De hoogte tussendeks bedroeg 173 centimeter. Na een latere verbouwing van het slavenruim om nog meer gevangenen te kunnen vervoeren, resteerde
per gevangene tussendeks een hoogte van slechts 76 centimeter.168 Wat de Brooks
beroemd maakte was het gebruik door de abolitionisten van een afbeelding van dit
schip. In 1788 werden meer dan 10.000 exemplaren van deze afbeelding in Engeland
en de Verenigde Staten verspreid. Het bleek een zeer effectief middel te zijn om de
aandacht van het grote publiek op het verschijnsel slavernij te vestigen. Door voor
het publiek zichtbaar te maken onder welke erbarmelijke omstandigheden de gevangenen werden vervoerd, kreeg de strijd van de abolitionisten een enorme impuls en
konden zij mensen overtuigen van deze misdaad. Met deze afbeelding werd ook de
opvatting van de voorstanders van de slavernij weerlegd, dat de overtocht met een
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slavenschip voor de gevangenen onder acceptabele omstandigheden plaatsvond. De
Brooks maakte in totaal tien slaventochten. Er werden tijdens die tien reizen 5.163
gevangenen ingescheept, van wie er 4.559 levend in Amerika aankwamen.169 Thomas
Trotter, scheepsarts op dit schip, heeft een verslag geschreven over de slaventocht
van 1783-1784. Van de 638 mensen die hiervoor werden ingescheept, stierven er 58
tijdens de overtocht. Trotter typeerde de slavenhandel voor een commissie van het
Engelse House of Commons, die onderzoek deed naar de slavenhandel,als ’brutal
and beyond comprehension’. De 638 gevangenen, van wie de meesten geboeid waren,
waren benedendeks ‘lepelsgewijs’ gepropt. In deze ruimte bedroeg de temperatuur
bijna 38 graden.170 De afbeelding van de Brooks had een geweldige zeggingskracht,
omdat hiermee op indringende wijze de ellendige situatie van de gevangenen aan
boord van slavenschepen werd weergegeven. Volgens Rediker verbeeldden de abolitionisten het slavenschip terecht als ‘a place of violence, cruelty, inhuman conditions, and horrific death. They showed in gruesome, concrete detail that the slaver
was itself a place of barbarity, indeed a huge, complex, technologically sophisticated
instrument of torture’.171 Het doel van de abolitionisten, om door middel van deze
tekening de gruwelen van de slavernij en slavenhandel tot uitdrukking te brengen en
aandacht voor hun zaak te krijgen is ongetwijfeld gerealiseerd.172 Of de gevangenen
op de Brooks inderdaad precies zo werden vervoerd als op de tekening is weergegeven,
is niet met zekerheid vast te stellen. Wel is duidelijk dat het aantal gevangenen in
combinatie met de afmetingen van het schip humaan vervoer volkomen onmogelijk
maakte.
De Fredensborg
Het Deense schip Fredensborg werd in 1767 uitgereed voor een slaventocht naar
Afrika en St. Croix.173 De Fredensborg had een lengte van 31,4 meter. Op het bovendek waren aan weerszijden vijf kanonnen geplaatst. In het dek waren drie luiken
waardoor men naar het tussendek (het slavenverblijf of slavenruim) kon afdalen.
Het tussendek had een hoogte van 1.88 meter. In dit dek werd een tussenlaag aangebracht om zo veel mogelijk mensen te kunnen vervoeren. In het midden van de
ruimte waren tonnen geplaatst die als wc-pot fungeerden. Het schip had 300 voetboeien aan boord. De mensen hadden naar schatting een ruimte van 180 x 40 x 70
centimeter per persoon ter beschikking. Nadat het slavenruim gereed was, werden
verschansingen (‘slave or storm bulwarks’) gemaakt. Er werd een grote verschansing
vlak vóór de grote mast gebouwd. Een veel kleinere verschansing werd vlak achter
de fokkenmast gebouwd. De grote verschansing stak een beetje uit aan de zijkanten van het schip. Boven op de verschansingen waren vier kleine draaibare kanonnen (swivel guns) geplaatst, die gericht waren op de luchtplaats van de gevangenen.
Aan de zijkanten van het schip werden netten gespannen, om te voorkomen dat de
gevangenen overboord sprongen. Aan de buitenkant, aan bakboordzijde van het
halfdek, was een toilet voor de vrouwen gebouwd. Voor de mannelijke gevangenen
was deze voorziening onder het gangpad aan stuurboord. Deze voorzieningen waren
waarschijnlijk bedoeld voor gebruik als de gevangenen zich op het dek bevonden.
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Een schilderij uit 1785 van de opvolger van de Fredensborg; een schip met dezelfde naam en afmetingen. (Svalesen,
Fredensborg, 40-41)

In het gangpad aan bakboordzijde werd een fornuis geplaatst, op stenen vastgemetseld, om het voedsel voor de gevangenen te bereiden. Een bijzondere voorziening
op de Fredensborg was de toepassing van een soort kokers, met een opening naar de
wind toe, waardoor er via de luiken frisse lucht in het slavenruim werd geblazen. De
kokers waren van canvas gemaakt. Aan het eind van de dag werden de kokers opgehesen en werden de luiken naar de slavenverblijven afgesloten. Volgens Svalesen was
deze voorziening waarschijnlijk typisch Deens. Of een dergelijke voorziening ook
op Nederlandse slavenschepen aanwezig was is niet bekend. In de instructies voor
de kapitein van de Fredensborg waren regels opgenomen over het onderhoud van het
schip. Opeenhopingen van uitwerpselen moesten worden voorkomen, en het schip
moest daarom drie keer per dag helemaal schoongemaakt worden. Elke ochtend, als
de gevangenen ontbeten op het dek, moest het slavenruim schoongemaakt worden.
Driemaal per week werd deze ruimte met jeneverbessenrook gezuiverd, af en toe
werd hiervoor buskruit gebruikt en soms werd de ruimte met azijn besprenkeld. Aan
de Goudkust werden 265 gevangenen ingescheept. Tijdens de overtocht stierven 24
gevangenen en nog eens vijf vóór verkoop op St. Croix. Het schip verging in 1768 op
de terugreis voor de kust van Noorwegen.174
Uit deze beschrijvingen ontstaat een beeld van de inrichting van slavenschepen.
De verblijven van mannen werden gescheiden van die van vrouwen en kinderen.
Er werden verschansingen op de schepen aangebracht, waarop kannonen of andere
vuurwapens werden geplaatst. Het doel hiervan was de gevangenen altijd onder schot
te kunnen houden. Daarnaast was de verschansing bedoeld als een plaats waarachter
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de bemanning zich kon terugtrekken ingeval van een opstand. Er werden toiletten
aangebracht aan de zijkanten van de schepen, waar de gevangenen hun behoeften
konden doen. Voor mannen en vrouwen waren er gescheiden toiletten. Deze toiletten werden gebruikt als de gevangenen zich op het dek bevonden. Het voedsel voor
de gevangenen werd op speciale fornuizen bereid. Om zo veel mogelijk mensen te
kunnen vervoeren, werd de hoogte van de slavenruimen gehalveerd. Hierdoor kon
de vervoerscapaciteit van het schip bijna verdubbeld worden. De ruimte per persoon
werd daardoor natuurlijk minimaal. Er werden altijd voet- en handboeien meegenomen om de gevangenen vast te ketenen.

2.3 De twee realiteiten van een slavenschip
Elk schip op zee is een wereld op zich, een mobiele gemeenschap, begrensd en omsloten
door water en lucht. Een schip was niet simpelweg een houten constructie met
zeilen, maar was ook een ‘social space’. 175 Alleen de kapitein kon beschikken over
een persoonlijke ruimte en iedereen was er onderworpen aan strenge geschreven en
ongeschreven regels en gebruiken. Deze regels waren natuurlijk verschillend voor de
bemanning en de gevangenen. De bemanning had doorgaans vrijwillig voor de reis
gekozen. Voor haar was de overtocht het tweede gedeelte van de driehoeksreis vanuit
Europa via Afrika naar Amerika weer terug naar Europa. Voor de Afrikanen ging het
om een gedwongen enkele reis van Afrika naar Amerika.
Om de organisatie van een slavenschip en de positie van bemanning en gevangenen te begrijpen wordt hier gebruikgemaakt van het begrip totale institutie zoals
door de socioloog Erving Goffman is ontwikkeld. Een ‘total institution’ is volgens
hem ‘a place of residence and work where a large number of like-situated individuals, cut off from the wider society for an appropriate period of time, together lead an
enclosed, formally administered round of life’.176 Men is volledig onderworpen aan
de daar geldende regels en er wordt geen belang gehecht aan de individualiteit en
persoonlijke waardigheid. Bovendien is het onmogelijk uit een dergelijke omgeving
te ontsnappen. Het totale karakter van deze organisatie wordt gesymboliseerd door
de barrière die contact met de buitenwereld verhindert. Deze barrière is vaak fysiek
in de vorm van gesloten deuren, hoge muren, prikkeldraad, rotswanden, water of
bossen.177
Een slavenschip was een totale institutie bij uitstek. Voor de mensen die onder
dwang werden vervoerd was dit een varende gevangenis, waarbij hun elke menselijke waardigheid was ontnomen. Hoewel de bemanning uit vrije mensen bestond
werd, door sommigen die zich graag in metaforen uitdrukten,het slavenschip ook
wel als een gevangenis voor de bemanning aangeduid.
Het slavenschip als totale institutie
In de opvatting van Goffman wordt een totale institutie gedefinieerd door de volgende vier eigenschappen:
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Affiche uit 1773 van het Franse slavenschip La Marie-Séraphique, waarin zij hun slaven te koop
aanbieden. (Musée du Château, Nantes)
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1. A
 lles gebeurt op dezelfde plaats en onder gezag van een enkele leidinggevende.
2. Alle dagelijkse activiteiten worden samen met een groot aantal anderen uitgevoerd, die allen hetzelfde worden behandeld en dezelfde werkzaamheden samen
moeten uitvoeren.
3. Er is een strak schema voor het verrichten van de dagelijkse werkzaamheden. De
ene activiteit volgt volgens een vooraf vastgesteld tijdschema de andere op. De
opeenvolgende activiteiten worden van bovenaf opgelegd binnen een systeem
van formele regels en een groep leidinggevenden.
4. De verschillende uitgevoerde taken passen binnen een rationeel plan dat ontwor
pen is met de bedoeling de officiële doeleinden van de organisatie te realiseren.178
Ook slavenschepen hadden deze eigenschappen. Een slavenschip was, evenals elk
ander schip op zee, een ruimte waar men niet uit kon. De mensen aan boord van het
schip waren geïsoleerd van de rest van de samenleving. Alles gebeurde aan boord
van het schip. De plaats waar de activiteiten werden verricht veranderde nooit, het
was altijd aan boord van het schip. Over het leiderschap op slavenschepen bestond
geen onduidelijkheid, er was slechts één persoon ‘de baas’ en dat was de kapitein.
De macht van deze man was, zoals verderop zal blijken, vrijwel onbeperkt. Met het
begrip macht wordt bedoeld dat de kapitein de mogelijkheid had om de mensen aan
boord van zijn schip, zijn wil op te leggen, ook als die zich daartegen verzetten. De
positie van de kapitein als degene die het op het schip in eerste en laatste instantie
voor het zeggen heeft, geldt en gold ook nog steeds op koopvaardij- en marineschepen na de periode van de trans-Atlantische slavenhandel. Elk schip, was en is daarmee een totale institutie.179 Christopher typeert ook (slaven)schepen als totale instituties en verklaart de dominante positie van de kapitein uit het specifieke karakter
van de situatie op schepen. Alle macht is in handen van één man.180 Volgens Goffman
is er in totale instituties een fundamentele scheiding tussen een grote, onder leiding
staande groep, en een kleine toezichthoudende staf181. De eerste groep bestond op
slavenschepen uit de matrozen, die volgens een vast schema hun taken uitvoerden.
Zoals eerder opgemerkt was het schip een ‘social space’, waarbij er voor de matrozen
geen persoonlijke ruimte was. Hun werkzaamheden werden altijd in gezelschap van
anderen uitgevoerd. Iedereen werd hetzelfde behandeld. De missie van een slavenschip was om Afrikaanse gevangenen te vervoeren naar afnemers in Amerika. Alle
taken en activiteiten waren er dan ook op gericht deze opdracht te realiseren.
Het slavenschip als varende gevangenis
De slavenschepen werden aangeduid met termen als ‘floating dungeon’ (drijvend
kerker), ‘floating prison’ (drijvende gevangenis), ‘marine lazar house’ (zeehospitaal) en ‘floating bier’ (drijvende lijkbaar).182 Termen die aan duidelijkheid niet te
wensen overlieten. Voor de gevangenen was de aanduiding van het slavenschip als
een drijvende gevangenis zeker van toepassing. Er was immers sprake van vrijheidsberoving, het kenmerk van een gevangenis. Maar dan een vrijheidsberoving die niet
was gerelateerd aan een misdrijf of overtreding en de daaruit voortvloeiende straf.
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Bovendien was er geen enkel uitzicht op vrijheid in de toekomst. Na aankomst in
Amerika volgde er immers een leven in slavernij. Wat het gebruik van de aanduiding
gevangenis duidelijk maakt, is dat het schip een ruimte was waar men gedwongen
was te verblijven, onder toezicht van bewakers. De positie van de gevangenen op een
slavenschip was echter, zoals in § 2.3.2 wordt aangetoond, door de totale rechteloosheid en de degradatie van de mensen tot handelsgoederen slechts in beperkte mate te
vergelijken met andere vormen van vrijheidsberoving.

2.3.1   De bemanning
De positie van de bemanningsleden in de verschillende functies kan het beste beoordeeld worden op basis van het uitgangspunt dat een slavenschip een totale institutie
was. Op zo’n schip,dat tijdens de overtocht geïsoleerd van de rest van de samenleving
was, gold een sterke gezagsstructuur. Ook vertoonde een slavenschip de overige kenmerken van een totale institutie zoals die in § 2.3 zijn genoemd. Een slaventocht was
een zeer riskante onderneming. Een opstand van de gevangenen, maar ook muiterij van de eigen bemanning was niet denkbeeldig. Binnen de gesloten gemeenschap
van een slavenschip op zee was het voor alle opvarenden letterlijk van levensbelang,
dat alles volgens strikte regels en strakke schema’s werd uitgevoerd. Hierbij was een
belangrijk probleem dat de matrozen niet altijd geschikt waren voor het werk op zee.
Voor veel van deze mensen was dit geen aantrekkelijke baan, maar werden zij door
schuldeisers gedwongen aan te monsteren op een slavenschip. Alleen in een strak
georganiseerd systeem, met duidelijke gezagsstructuren, waren zij in staat naar
behoren te functioneren.
Rediker beschrijft hoe het vertrek van slavenschepen uit de haven van Liverpool
gepaard ging met grote emoties onder hen die achterbleven. In kerken werden soms
gebedsdiensten gehouden waarbij de namen werden genoemd van iedereen die zou
vertrekken en er werd gebeden voor een veilige terugkeer. Iedereen die bij het vertrek
van het schip aan de kade stond wist dat het misschien een afscheid voor altijd was
van zowel de kapitein als de bemanning.183 Hoe het toeging bij het vertrek van de
bemanning van VOC-schepen wordt door De Hullu beschreven: ‘Als de geëngageerden enige dagen na hun aanneming op het Oost-Indisch Huis de eed van trouw afgelegd en de artikelbrief bezworen hadden, werd enkele dagen later alweer bij trommelslag uitgeroepen dat ieder zijn bagage op de gereed liggende lichters zou laten
brengen en aanstonds op het Oost-Indisch Huis verschijnen moest. Hier werden zij
opnieuw gemonsterd, men las hun nog eens de artikelbrief voor, reikte de wapens
uit en voerde hen vervolgens onder toeloop van de samengestroomde menigte, die
hen beweende en beklaagde als of zij reeds allen ten doode waren opgeschreven, en
met het geklank van trommels en trompetten naar de lichters, door welke zij naar de
op de rede zeilree liggende schepen zouden worden overgebracht’.184 Op soortgelijke
wijze ging het waarschijnlijk ook toe bij vertrek van de schepen van de WIC. In de
‘Instructie voor de Heeren Commissarisse tot het aennemen van ’t volk’185 wordt op
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vrijwel dezelfde wijze beschreven hoe de bemanning zich voor vertrek diende aan te
melden. Voor opvarenden op schepen van de WIC gold ook een Artikelbrief.186 Dit
was een door de Staten-Generaal goedgekeurd reglement waar zowel officieren als
lagere bemanning zich aan dienden te houden. In de Instructie voor de commissarissen werd onder andere bepaald, dat aan iedereen die aanmonsterde de Artikelbrief
werd voorgelezen. De aangemonsterde bemanningsleden moesten, nadat bekend
was wanneer het schip zou vertrekken, zo spoedig mogelijk naar de schepen of lichters gaan. Wie niet kwam opdagen werd onder dwang opgehaald en naar het schip
gebracht.
De bemanning aan boord van een schip kon grofweg in twee groepen worden onder
verdeeld: de officieren en onderofficieren enerzijds en het scheepsvolk (de matrozen) anderzijds. Zoals eerder is opgemerkt, was de kapitein de eerstverantwoordelijke voor de gang van zaken op ‘zijn’ slavenschip. Zijn opdrachtgevers verwachtten
van hem dat hij met een hoeveelheid handelsgoederen naar West-Afrika zou varen
om die goederen daar tegen een goede prijs te verkopen. Met de opbrengst van de
handelsgoederen diende hij een vooraf vastgesteld aantal Afrikaanse gevangenen te
kopen. Beide taken vergden van de kapitein een grote kennis van de handelsgebruiken en -gewoonten aan de West-Afrikaanse kust. Hij moest met de tussenhandelaren
(de ‘caboceers’), maar in sommige gevallen ook met koningen en andere machthebbers, kunnen onderhandelen over de prijzen van de meegenomen handelsgoederen
maar ook over de prijzen van de aangeboden gevangenen. Kennis van de gebruiken
in West-Afrika, maar ook inzicht in de risico’s van de slavenhandel moest hij zich
door vaak jarenlange ervaring hebben eigen gemaakt. Die ervaring werd opgedaan
door eerst in lagere rangen op slavenschepen te hebben gewerkt.187 Een vereiste kwaliteit van de kapitein was ongetwijfeld ook dat hij goed moest kunnen onderhandelen en samenwerken met concurrerende Europese (slaven)handelaren.
De vraag waarom mensen een baan als kapitein op een slavenschip aanvaardden is
niet moeilijk te beantwoorden:het ging hun om geld. Of zij daarbij genoeg verdienden, om na een paar slaventochten verder in voorspoed te kunnen leven, is niet vast
te stellen omdat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn over de inkomsten van
kapiteins van slavenschepen. Volgens Rediker bestond het inkomen van de kapiteins van slavenschepen niet alleen uit de gage die zij ontvingen. Zij beschikten
bovendien over een aantal privileges waardoor zij goed aan een slaventocht konden
verdienen. Zij mochten bijvoorbeeld voor rekening van de opdrachtgever een aantal
gevangenen kopen die zij voor eigen profijt mochten verkopen. Daarnaast ontvingen zij een bepaalde commissie van de opbrengst van de verkochte gevangenen. Een
dergelijk systeem werd ook gehanteerd bij kapiteins op Nederlandse slavenschepen.
(Zie Deel 3).
Slavenschepen waren over de hele wereld berucht om de onmenselijke bejegening
van zowel matrozen als gevangenen. ‘The problem was that violence was not a byproduct of the trade in human beings, but rather its founding principle,’ aldus
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Christopher.188 Volgens haar is uit onderzoek gebleken dat op slavenschepen een
aantal zeer sadistische kapiteins in dienst zijn geweest. Er waren misschien wel een
paar humane kapiteins in de slavenhandel actief, maar over het algemeen bestaat de
indruk dat dit een beroep was dat wrede mensen aantrok en ook mensen tot wreedheid en gewelddadigheid aanzette.189 Afstraffingen hadden zowel voor matrozen als
gevangenen soms zelfs de dood tot gevolg (en dienden als afschrikwekkend voorbeeld voor de rest van de bemanning en de gevangenen). Het instrument bij uitstek
voor afstraffing van zowel bemanning als de gevangenen was de zogenoemde ‘cat of
nine tails’. Alexander Falconbridge die als scheepsarts op verschillende slavenschepen had gevaren en zich later inzette als abolitionist omschreef de cat-of-nine-tails
als volgt: ‘a handle or stem, made of a rope three inches and a half in circumference,
and about eighteen inches in lenght, at one of which are fastened nine branches, or
tails, composed of log-line, with three or more knots upon each branch’. Deze zweep
werd door de Engelse kapiteins een ‘instrument of correction’ genoemd.190
Het slavenschip, door Marcus Rediker omschreven als ‘the captain’s own hell’, was
de plaats waar gevangenen en matrozen soms gedurende maanden tot elkaar veroordeeld waren.191 De kapitein was als enige in staat de matrozen te dwingen de gevangenen niet te mishandelen of te misbruiken. De bewaking en verzorging van 600 tot
700 gevangenen vereiste een grote discipline waarbij orders strikt werden opgevolgd
en er geen plaats was voor eigen meningen. Eventueel verzet werd op hardhandige
manier gebroken door de kapitein. Lijfstraffen waren de meest gangbare manier om
de matrozen in het gareel te krijgen. Dit laatste was niet alleen op slavenschepen,
maar op vrijwel alle schepen gebruik. De vrijheid van de kapitein om de bemanning
te straffen was echter niet onbeperkt. Zo was de Artikelbrief van de WIC heel expliciet over toe te passen straffen bij overtredingen en misdrijven.192
De reis van de Republiek naar West-Afrika moet voor de bemanning het meest ontspannen deel van de driehoeksreis zijn geweest. De normale werkzaamheden moesten worden uitgevoerd: het schip schoonhouden, reparaties verrichten, wachtlopen
enzovoort. Het zware werk en de echte ontberingen begonnen pas na aankomst in
West-Afrika. Dan werd het schip vertimmerd tot een slavenschip, geschikt voor het
vervoer van gevangenen. Bovendien heersten er in West-Afrika levensbedreigende
ziekten waaraan veel matrozen stierven nog voordat zij de oversteek naar Amerika
konden maken. Dit gebied werd daarom ook wel aangeduid als ‘the white mans
grave’. In de achttiende eeuw stierf de helft van de Europeanen die hiernaartoe
gingen aan onder andere malaria en gele koorts, dysenterie, pokken, ongelukken en
moord.193 Uit onderzoek van Klein e.a. blijkt dat de sterfte onder de bemanning op
Engelse en Franse slavenschepen hoog was; vergelijkbaar met de sterftepercentages
onder de gevangenen. Dit had te maken met het feit dat zij de gehele driehoeksreis
meemaakten, en dus langer aan boord waren dan de gevangenen. De sterfte onder de
scheepsbemanning was daardoor lager dan die onder de gevangenen, maar in vergelijking met schepen die niet in de slavenhandel participeerden was de sterfte onder
de bemanning van slavenschepen relatief hoog.194
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De matrozen waren degenen die het meest met de gevangenen in contact stonden.
In de hiërarchie van de bemanning stonden zij helemaal onderaan. Zij waren degenen die belast waren met de bewaking van de gevangenen, het hun verstrekken van
maaltijden, hun verzorging tijdens ziekte en het voorkomen en onderdrukken van
opstanden. Over de achtergronden van matrozen op Engelse slavenschepen is meer
bekend dan over die van matrozen die op Nederlandse schepen voeren. De positie en
behandeling van matrozen op Nederlandse slavenschepen zal echter niet veel verschild hebben van die van hun Engelse collega’s. John Newton, een van de bekendste
kapiteins van een slavenschip omschreef de matrozen als ‘het afval en het uitschot
van de natie‘ en als ‘vluchtelingen uit gevangenissen’.195 Ook door anderen werden
de matrozen omschreven als het ‘uitschot van de gemeenschap’, ‘blanke slaven’ en
‘bajesklanten’.196 De mensen die geronseld werden om als matroos mee te varen op
schepen van de WIC hadden waarschijnlijk een niet veel betere sociale status.
De positie van de matrozen op slavenschepen was zeer merkwaardig. Enerzijds waren
zij het slachtoffer van geweld en terreur door de kapitein en andere officieren, anderzijds moesten zij mensen die in nog erbarmelijker omstandigheden verkeerden bewaken en in het gareel houden. In dat opzicht waren zij tegelijkertijd slachtoffer en beul.
Desondanks was van enige vorm van solidariteit met de gevangenen geen sprake. Ook
uit eigen lijfsbehoud was het waarschijnlijk niet verstandig een dergelijke houding
aan te nemen. In haar beschrijving van de positie van zowel blanke als zwarte matrozen aan boord van slavenschepen beweert Christopher dat deze blanke matrozen een
soort ‘working class heroes’ waren ‘fighting for liberty, working alongside black colleagues’.197 In reactie hierop merkt Burnard terecht op dat de matrozen op slavenschepen de mensen waren die ervoor zorgden dat het systeem kon functioneren. Zonder
hun medewerking zou een van de ergste misdaden in de moderne tijd niet mogelijk
geweest zijn.198 De Hullu beschrijft de situatie van matrozen op de schepen van de
VOC: ‘Zij laadden en losten de schepen, sloegen de zeilen af en aan,teerden en reinigden het schip, kalefaatten de naden van het dek, schraapten van tijd tot tijd de groente
en de schelpdieren af, welke zich aan de buitenkant van het schip hadden gehecht en
de voortgang vertraagden (...) op de minste wenk van de bevelhebbers gereedstaan om
al wat hun gelast werd zonder morren te verrichten, op straffe van bij de geringste
onwilligheid een dracht slagen met het piktouw, de zogenaamde dagge, te ontvangen.’199 Hoe het piktouw of de ‘dagge’ eruit zag is niet bekend. Priester vermeldt dat
er op de slavenschepen van de MCC gebruik werd gemaakt van een ‘boermesingel’.
Volgens hem was dit vermoedelijk een verzwaard stuk touw. Het instrument werd
ook omschreven als ‘boerecingel’ of ‘boer met cingels’.200 Op de slavenschepen van de
WIC zullen de arbeidsomstandigheden voor het scheepsvolk ongetwijfeld een stuk
grimmiger en harder geweest zijn dan op de schepen van de VOC.201 Het verzorgen en
bewaken van mensen die onvrijwillig werden getransporteerd naar een onbekende
bestemming vergde uiterste waakzaamheid van de matrozen. De gevangenen zouden
uiteraard gebruikmaken van elke mogelijkheid om zich te bevrijden en hun bewakers te vermoorden. Daarvan waren de matrozen zich natuurlijk zeer wel bewust. De
risico’s voor de bemanning werden natuurlijk nog vergroot als onder hen niemand de
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talen van de gevangenen sprak of verstond waardoor volkomen onbekend bleef of er
door de gevangenen complotten gesmeed werden.
De matrozen waren waarschijnlijk goed doordrongen van de risico’s van het
werken in een dergelijke situatie. Christopher merkt op dat een matroos die met een
zweep in zijn hand over een gevangene gebogen stond ‘displayed only too well the
gap between his situation and that of an actual chattel slave’.202 Het maakte daarbij
weinig uit dat zij zelf ook mishandeld werden door hun meerderen. De matrozen
hadden grote macht over de geboeide en geketende gevangenen: ‘Away from all usual
social boundaries, seamen found themselves suddenly instilled with great power
over chained, shackled numbers of people far larger than themselves and in a situation when cruelty could be encouraged or even demanded.’203 Matrozen wisten heel
goed hoe zij de zweep moesten gebruiken om de gevangenen tot gehoorzaamheid
te dwingen. Het optreden van de matrozen werd door twee drijfveren geleid. In de
eerste plaats dienden zij ervoor te zorgen dat de gevangenen niet in opstand kwamen.
Een geslaagde opstand kon immers hun dood betekenen. In de tweede plaats was
het geweld tegen de gevangengenomen Afrikanen gevangenen, net als hun vernedering, erop gericht hen te ‘breken’ en ze van Afrikanen in slaven te transformeren.204
Ondanks de ellendige omstandigheden waarin ook de matrozen verkeerden hadden
zij in elk geval het (onzekere) vooruitzicht ooit weer terug te kunnen keren naar huis.
Als zij althans niet stierven aan een van de vele ziekten die zij aan de West-Afrikaanse
kust of op het slavenschip konden oplopen.
Afrikaanse matrozen
Door de sterfte en desertie van matrozen in Afrika ontstonden er voor de kapiteins
van de slavenschepen grote problemen. Er moest immers een minimum aantal
matrozen aan boord zijn om op een redelijk veilige manier de oversteek naar Amerika
te maken. Behalve tijdens het verblijf van het schip aan de kust zouden er ook bemanningsleden tijdens de overtocht sterven. Ook daar diende de kapitein rekening mee
te houden. Het is moeilijk een goed beeld te krijgen van de aanpak van dit matrozentekort. Volgens James Stanfield, die zelf op een slavenschip had gevaren, werden als
er te weinig matrozen beschikbaar waren tijdens de overtocht gevangenen ingezet
voor verschillende werkzaamheden. De boeien van de gevangenen werden dan verwijderd zodat zij de nodige taken konden uitvoeren.205
Samenwerking met Afrikanen was van groot belang. Tolken waren daarbij onmis
baar. Volgens Christopher deden deze ook als matrozen dienst op slavenschepen.
Dit was natuurlijk vooral het geval als het schip, bijvoorbeeld door ziekte en sterfte,
onderbemand was. Er waren ook andere Afrikanen die als matroos meevoeren: familieleden van invloedrijke Afrikaanse handelaren die het beroep van matroos wilden
leren.206 Ook op Nederlandse slavenschepen voeren wel Afrikaanse matrozen mee.
Op een beperkt aantal monsterrollen zijn gegevens van hen gevonden. Dat het om
Afrikanen ging kan worden afgeleid uit hun geboorteplaats; vaak was dit Elmina.
Een paar voorbeelden: In februari 1731 voer Jan Michiel, geboren te Elmina als
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matroos mee met de Beekesteijn. Jan Jansen eveneens met geboorteplaats Elmina was
in maart 1731 als matroos werkzaam op de Steenhuijsen en ging via Suriname naar
Nederland.207 Deze gegevens van Jan Machiel en Jan Jansen zijn opgenomen in het
jaaroverzicht van de tegoeden en schulden van de werknemers van de WIC aan het
eind van 1731. Daaruit blijkt dat Machiel een salaristegoed had van f. 92,15 en Jansen
van f. 113,15. In 1735 voer Abbocan als matroos via Suriname naar Nederland met de
Leusden. Op 22 augustus 1735 legde matroos Jan Craentje met de Duijnvlied hetzelfde
traject af.208 Zowel Abbocan als Craentje had als geboorteplaats Elmina. Dat het hier
niet om Afrikaanse gevangenen ging die als matrozen werden ingezet blijkt onder
andere uit het feit dat zij met hun naam vermeld werden (dit was niet het geval als
het om gevangenen ging die bestemd waren voor verkoop in Amerika) en dat hun
geboorteplaats bekend was. Ook het feit dat zij naar Nederland meevoeren duidt erop
dat het om vrije mensen ging. Een andere aanwijzing is dat Abbocan en Jan Craentje
werden vermeld op de Generale Rekening over het jaar 1735. Op deze rekening
werden de saldi vermeld van de salaristegoeden van het WIC personeel. Abbocan had
een tegoed van f. 313,00 en Jan Craentje van f. 507,00. Meer gegevens over de identiteit van deze mensen, waaronder hun etnische achtergrond, zijn niet te achterhalen.
Het zou kunnen gaan om mulatten of tapoeijers, zoals de nakomelingen genoemd
werden die door Nederlanders bij Afrikaanse vrouwen waren verwekt. Hun namen
zijn weliswaar een aanwijzing hiervoor maar vormen geen sluitend bewijs, omdat
ook Afrikanen zonder Nederlandse afstamming onder dergelijke namen geregistreerd zouden kunnen zijn.

2.3.2   De gevangenen
De positie van de gevangenen op de slavenschepen werd gekenmerkt door hun volledige onderworpenheid aan de bemanning. Het vervoer met een slavenschip was een
onderdeel van de lange lijdensweg die deze mensen ondergingen. Over de ontberingen die zij hadden ondergaan vanaf hun gevangenneming, meestal als gevolg van
een oorlog, tot het moment waarop zij aan boord van een slavenschip belandden is
niet veel bekend. Hun overmeestering moet, door het geweld dat daarbij gebruikt
werd, voor hen natuurlijk een traumatische ervaring zijn geweest. Daarna maakten
zij deel uit van een grote groep gevangenen van wie zij soms de taal niet eens spraken
of verstonden. De vernederingen in de kerkers en op de barken aan de kust vormden
de volgende stap in het proces van ontmenselijking. Een onderdeel van het proces
was dat de gevangenen kaalgeschoren en naakt aan boord werden gebracht nadat zij
als vee gebrandmerkt waren. Vervolgens werden ze aan kettingen vastgemaakt en
geboeid.209 Het was daarbij gebruikelijk om twee gevangenen aan elkaar te ketenen.
De linkerpols en -enkel van de een werden vastgemaakt aan de rechterpols en -enkel
van de ander. De bewegingsvrijheid van de gevangenen werd daardoor natuurlijk
heel erg beperkt. De mannen waren het grootste deel van de tijd aan een lotgenoot
vastgeketend, werden mishandeld en waren soms gedwongen in hun eigen of andermans uitwerpselen te slapen.
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Volgens Engelse bronnen waren vrouwen vaak het slachtoffer van verkrachting door
de bemanning. Het seksuele verkeer tussen bemanning en gevangenen was in de regel
gereglementeerd. Voor de kapitein golden op dit punt geen beperkingen, hij kon vrouwelijke gevangenen onbeperkt verkrachten. Volgens Falconbridge mochten de matrozen met elke vrouw die daarvoor ‘toestemming gaf’ gemeenschap hebben, maar deze
vrouwen waren natuurlijk niet in de positie om toestemming te weigeren. Voor de
officieren gold dat zij, binnen de regels die de kapitein stelde, naar goeddunken over
de vrouwen mochten beschikken.210 John Newton beschreef hoe de matrozen bij aankomst van de vrouwelijke gevangenen aan boord zich al verheugden op het moment
dat zij zich aan hen konden vergrijpen.211 De kapitein was de enige die de vrouwen
bescherming kon bieden. Volgens Newton gebeurde dat echter zelden. De houding
van de kapiteins van slavenschepen was over het algemeen weinig verrassend: als de
matrozen hun werk maar goed deden, mochten zij verder doen wat zij wilden.212 De
door Rediker aangehaalde verslagen van Falconbridge en Newton wekken de indruk
dat er sprake was van veelvuldige verkrachting van vrouwen aan boord van de Engelse
slavenschepen. Zoals eerder opgemerkt is, was het in het belang van de Engelse abolitionisten om een zo grimmig mogelijk beeld van de slavenhandel te schetsen. Hierdoor
zijn veel verslagen niet volledig objectief. Dat laat echter onverlet dat vrouwen zich
vrijwel niet konden verzetten tegen seksueel misbruik door de bemanning.
Van vrijwillige seksuele relaties met de bemanning kan, gelet op de positie waar in
de vrouwen zich bevonden, geen sprake geweest zijn. In een situatie van gevangenschap en totale afhankelijkheid van de bemanning, die in de positie was geweld te
gebruiken of te dreigen met geweld, kan er nooit een situatie van gelijkwaardigheid of vrijwilligheid geweest zijn, en was elk seksueel contact daarom een vorm van
verkrachting.
Dat ook op Nederlandse slavenschepen Afrikaanse vrouwen werden verkracht blijkt
uit het feit dat de vrouwenverblijven er vaak werden aangeduid als het ‘hoerengat’.213
Ook het verbod in de Instructie voor schippers naar Elmina en Angola is hiervoor een
aanwijzing: ‘Den schipper zal de matrosen en ’t scheepsvolk op seekre swaare poenen
verbieden,dat sig met de Negerinnen niet vermengen’.214 Het bestaan van dit verbod
maakt het feit dat de bemanning seksuele diensten eiste van de gevangenen nog
plausibeler. Anders dan de Engelse abolitionisten, die de publieke opinie trachtten
te beïnvloeden door de positie van de vrouwen aan boord van de slavenschepen zo
weerzinwekkend mogelijk voor te stellen, meent Emmer ‘dat het met die verkrachtingen niet zo’n vaart gelopen zal hebben’. De argumentatie voor deze opvatting is
echter niet overtuigend.215 Emmer geeft wel aan dat het niet mogelijk is precies te
weten wat er met de vrouwen op de slavenschepen gebeurde, doordat ‘harde gegevens ontbreken’. De stelling dat het ‘zo’n vaart niet gelopen zal hebben’ wordt door
deze opmerking zeker niet ondersteund.
Voor de gevangenen aan boord van de slavenschepen was de reis van Afrika naar
Amerika een enkele reis zonder toekomstperspectief. Velen stierven onderweg en
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degenen die de tocht wel overleefden wachtte een kort leven vol ontberingen en
ellende ver van hun geboortegrond.216
Op een slavenschip was er vrijwel geen kans op ontsnapping en terugkeer naar eigen
volk en dorp. Het vonnis over de Afrikanen werd geveld op het moment dat koper
en verkoper het eens werden over kwaliteit en prijs. Dan kon de transactie gesloten worden en de gevangene naar Amerika worden vervoerd. Als het schip nog voor
anker lag en een gevangene slaagde erin overboord te springen dan was daarmee
diens vrijheid nog niet teruggewonnen. Als het hem al lukte zwemmend aan land
te komen kon hij weer opgepakt worden door Afrikaanse handelaren en opnieuw
worden verkocht. Meestal betekende de vluchtpoging echter de dood van de gevangene: hij verdronk doordat hij niet kon zwemmen of hij werd verslonden door de
haaien die doorgaans in de buurt van de slavenschepen zwommen. Op sommige
slavenschepen was het zelfs gebruikelijk om de haaien te voeren opdat zij rond het
schip bleven zwemmen. Kapiteins van slavenschepen maakten ook gebruik van deze
bewakingsmethode om de matrozen te ontmoedigen om te deserteren of overboord
te springen.
Eenmaal op zee was het slavenschip een ruimte waar niemand meer vanaf kon. De
onmetelijke zee maar ook de haaien die het slavenschip ‘begeleidden’ vanaf vertrek
van de kust van Afrika ontnamen de gevangenen elke illusie ooit nog naar het land
van herkomst terug te kunnen keren.217 Alleen de dood door ziekte of zelfmoord
kon een einde aan hun ellendige situatie maken. Zeelui en gevangenen die tijdens
de reis overleden werden overboord gezet. Vervolgens werden hun lichamen door
de altijd aanwezige haaien verslonden. Overleden bemanningsleden werden soms in
een hangmat gewikkeld voordat zij aan de zee werden prijsgegeven. Men probeerde
zo, meestal tevergeefs, te voorkomen dat zij door de haaien werden opgegeten. Voor
gevangenen die aan boord stierven bestonden dergelijke blijken van respect niet,
hun lichamen werden zonder plichtplegingen overboord gegooid. Soms werd het
lichaam van een overleden gevangene door de bemanning aan een lijn overboord
gegooid. De haaien volgden dan het lichaam totdat zij het helemaal opgevreten
hadden.218
In de slavenruimen waren meestal een paar tonnen geplaatst waar de gevangenen
hun behoefte in moesten doen. Omdat zij aan elkaar vastgeketend waren moesten zij dus ook met zijn tweeën proberen de ton te bereiken. Dit ging ongetwijfeld
heel moeilijk omdat daarbij langs en over andere gevangenen heen gelopen moest
worden. Dit zal ongetwijfeld tot veel gescheld en vechtpartijen hebben geleid. Ook
viel een ton met ontlasting wel eens om. Omdat het vooral ’s nachts heel moeilijk
was de ton te bereiken deden velen hun behoeften maar op de plek waar zij lagen. De
stank en viezigheid die daardoor ontstond maakte het verblijf in het slavenruim nog
verschrikkelijker dan het al was. Soms stierf een van de twee aan elkaar geketende
gevangenen. Dat werd dan pas de volgende ochtend ontdekt als men bovendeks
moest gaan om te eten. Pas dan werden lijk en overlevende van elkaar gescheiden.219
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Er waren kapiteins van Engelse slavenschepen die door de abolitionisten werden
geprezen om hun ‘menselijkheid’ tegenover de gevangenen. Zo iemand was kapitein James Fraser. Hij verklaarde voor de parlementaire commissie die zich bezighield met een onderzoek naar slavenhandel en slavernij dat hij de gevangenen altijd
goed behandeld had. De mensen uit Angola werden slechts zelden geboeid omdat
zij erg vredelievend waren. Zij mochten bovendeks komen of naar het benedenruim
gaan als zij dat zelf wensten.220 Volgens Fraser waren zijn gevangenen zelfs vrolijk
(‘cheerful’). De gevangenen uit Bonnie en Calabar werden door hem echter anders
behandeld, omdat zij gevaarlijker en opstandiger waren. Maar zodra er na vertrek
uit Afrika geen land meer in zicht was werden ook zij van hun boeien bevrijd. Eerst
werden de handboeien verwijderd en na een poos ook de voetboeien. Volgens Fraser
waren zijn gevangenen tijdens de overtocht nooit geboeid.221
Uit Engelse verslagen blijkt dat de bemanning de gevangenen dwong om, terwijl zij
geketend waren, bovendeks lichamelijke oefeningen uit te voeren. In de Engelse literatuur wordt dit ‘dancing the slaves’ genoemd. Dit was bedoeld om zowel hun geestelijke als lichamelijke gezondheid te bevorderen. Volgens Christopher werden gevangenen die weigerden te dansen met de zweep bewerkt tot zij in beweging kwamen.
Een andere methode om de gevangenen ‘in conditie’ te houden was ze te laten zingen.
Ook als gevangenen weigerden te zingen werd de zweep gebruikt.222 De beschrijving
van Christopher roept de vraag op in hoeverre dit op deze manier gebeurde. Dat de
gevangenen hardhandig in het gareel werden gehouden was, gelet op de omstandigheden van dit gedwongen vervoer, waarschijnlijk niet ongebruikelijk. De opvatting
van Christopher dat het de dagelijkse taak (‘daily duty’) van de matrozen was om de
gevangenen met de zweep te bewerken totdat zij dansten is niet overtuigend beargumenteerd. De gevangenen, althans de mannen, waren meestal geboeid op het dek.
Om in een dergelijke positie te moeten ‘dansen’, of springen op het commando van de
matrozen, zou ongetwijfeld tot ernstige verwondingen aan de benen van de gevangenen hebben geleid. Dagelijks zo te moeten bewegen, zou ongetwijfeld tot ernstige
infecties leiden en soms tot de dood van gevangenen. Dit was zeker niet in het belang
van de kapitein en de scheepseigenaars, omdat hun doelstelling was zo veel mogelijk
gevangenen in goede conditie op de slavenmarkt af te leveren. Slavenhandelaren en
scheepsartsen waren er inderdaad van overtuigd dat het voor de gezondheid van de
gevangenen belangrijk was dat zij dagelijks lichaamsbeweging hadden. Maar om ze
daartoe af te ranselen zoals Christopher beschrijft zou contraproductief kunnen zijn.
Dwang of de dreiging met geweld waren waarschijnlijk de regel. Rediker beschrijft
het verplichte dansen en zingen geloofwaardiger dan Christopher dat doet: ‘each
afternoon the Africans would be required to dance (and also sing, on many ships).
This could take many forms, from something more or less freely chosen, accompanied by African instruments (more common among the women), to the dreary, forced
clanking of chains (more common among the men). Some refused to take part in the
exercise altogether; others did so sullenly. These reactions brought the scourge of the
cat, wielded by the mate or boatswain.’223
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Om de gevangenen te dwingen gebruikte men, behalve de zweep, verschillende
andere ‘instrumenten’. Als ze weigerden te eten werd bijvoorbeeld de zogenoemde
‘speculum oris’ gebruikt, een gereedschap om de mond van de gevangene open te
trekken en waardoor gedwongen voeding mogelijk werd. Ook duimschroeven, die
soms dagenlang aangebracht bleven, werden gebruikt om gevangenen te straffen.
Deze werden ook op kinderen toegepast.224
Hoe de gevangenen met elkaar omgingen is moeilijk te achterhalen. De situatie
waarin zij verkeerden kan natuurlijk geleid hebben tot onderlinge solidariteit. Het
samen ondergaan van de verschrikkingen tijdens de overtocht kon hen ertoe hebben
gebracht steun bij elkaar te zoeken. Volgens Hawthorne, Mintz en Price werden op de
slavenschepen ondanks (of misschien dankzij) de ellende en onderdrukking banden
tussen mensen gesmeed die leidden tot nieuwe sociale organisaties. De band tussen
hen die in hetzelfde slavenschip terechtgekomen waren, de ‘shipmates’ werd een
van de belangrijkste pijlers van de sociale organisatie. Het begrip ‘shipmate’ had op
Jamaica dezelfde betekenis als broeder of zuster. Ook in andere landen worden soortgelijke begrippen aangetroffen. Het Braziliaanse ‘malungo’, het Surinaamse ‘mati’
en het Haïtiaanse ‘batiment’ zijn daar equivalenten van.225 ‘It is time we saw the slave
ship as captives did: a place where individuals died but communities were born.’226
Het was natuurlijk ook mogelijk dat er mensen bij elkaar zaten die aan boord hun
onderlinge ruzies uitvochten. Ook gevangenen van verschillende volken, die misschien al generaties lang conflicten met elkaar hadden en strijd tegen elkaar hadden
gevoerd leefden immers in hetzelfde slavenruim. Of hun omstandigheden in het slavenruim en het bestaan van een gemeenschappelijke vijand voldoende was om hun
gevoelens van vijandigheid te doen verdampen is niet bekend.
Op Engelse slavenschepen was het de gewoonte om bij het inschepen van de gevangenen goed op te letten of er mensen bij waren die als ‘guardians’ (bewakers) of als ‘confidence slaves’ (vertrouwensslaven) konden worden ingezet tijdens de overtocht. De
taak van deze bewakers en vertrouwensslaven was ervoor te zorgen dat ruzies tussen
de gevangenen werden voorkomen, dat zij zich schikten in hun lot en niet in opstand
kwamen. Doordat zij tussen de andere gevangenen in het slavenruim sliepen konden
zij hun taken beter uitvoeren. De guardians kregen in ruil voor hun diensten allerlei privileges. Vrouwelijke gevangenen mochten soms als kok werken. De speciale
positie van de opzichters en vertrouwensslaven gold alleen tijdens de overtocht. Bij
aankomst in Amerika werden zij net als de rest van de gevangenen als slaven verkocht.227 De etnische achtergrond van de guardians verschilde in de regel van die van
de meerderheid van de gevangenen. Zo werd de kans immers verkleind dat de gevangenen, inclusief de guardians, zouden samenzweren tegen de bemanning. Volgens
David Eltis werden in de 17e eeuw de meeste gevangenen van de Goudkust vooral
gekocht met de bedoeling om andere gevangenen, die in meerderheid afkomstig
waren van de Slavenkust, in bedwang te houden. Een dergelijk systeem werd ook
elders gebruikt. Zo werden er gevangenen uit het zuiden van Sierra Leone ingezet
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Instrumenten: handboeien (A), voetboeien (B), speculum oris (GFH), duimschroef
(CDE)
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als bewakers van gevangenen die afkomstig waren van de Bocht van Biafra. Vanaf
de jaren twintig van de 18e eeuw werd door de Engelsen geen gebruik meer gemaakt
van Afrikaanse bewakers (guardians) op hun slavenschepen.228 Thomas Philips, die
in de periode 1693-1694 als kapitein een slavenreis maakte vermeldde dat hij dertig
à veertig mensen van de Goudkust kocht om als ‘guardians’ en ‘overseers’ over de
andere gevangenen te worden aangesteld. Deze waren afkomstig uit Fida (Whydah),
het tegenwoordige Ouidah in Benin. De ‘guardians’ kregen ook een zweep om bij de
uitoefening van hun taak te gebruiken: ‘when we constitute a guardian, we give him
a cat of nine tails as a badge of his office, which he is not a little proud of , and will
exercise with great authority.’229
Ook voor de slavenhandel van de WIC geldt dat wel nooit precies bekend zal worden
hoe de behandeling van de gevangenen op de slavenschepen was. Anders dan voor de
Engelse en Amerikaanse slavenhandel zijn hierover geen egodocumenten nagelaten.
Net als bij andere takken van handel zal er ook bij de slavenhandel sprake geweest
zijn van het over en weer overnemen van ‘best practices’ bij aankoop en vervoer van
de Afrikaanse gevangenen. De Engelse praktijken zullen daarom niet typisch geweest
zijn voor de slavenhandelaren uit dat land, maar min of meer gebruikelijk zijn
geweest voor de hele bedrijfstak. Daarbij dient wel bedacht te worden, dat het niet
mogelijk is het waarheidsgehalte van verslagen over de behandeling van gevangenen op slavenschepen goed te beoordelen. Hiervoor kunnen twee oorzaken worden
genoemd. Zonder afbreuk te doen aan de onvolprezen rol van de Engelse abolitionisten, zijn hun verklaringen en verslagen over de behandeling van de gevangenen op
de slavenschepen, waarschijnlijk toch niet objectief. Hun doelstelling was immers
om de ellende van de gevangenen zo indringend mogelijk naar voren te brengen. Een
tweede beperking van de bruikbaarheid van de verslagen is het feit, dat verslagen van
gevangenen zelf ontbreken. Het zal daarom nooit bekend worden hoe deze mensen
de ontberingen hebben ervaren en hoe zij zich staande hebben kunnen houden.
Maar desondanks staat zonder meer vast dat het hier ging om maandenlange gevangenschap onder erbarmelijke omstandigheden, waar geweld en onderdrukking tot
de dagelijkse gang van zaken behoorden.

2.4 Ziekte en sterfte aan boord van slavenschepen
Er waren verschillende situaties die konden leiden tot de dood van zowel gevangenen als bemanningsleden: schipbreuk, overvallen door piraten, tekorten aan water
en voedsel, windstilten en stormen. Aan boord van slavenschepen kwamen bovendien verschillende ziekten voor, die soms rampzalige gevolgen hadden voor zowel
bemanning als gevangenen. Over de aantallen gevangenen die aan boord van de schepen stierven al vóór het vertrek uit Afrika zijn weinig gegevens bekend.230 Over de
vraag of de aantallen vervoerde mensen op de slavenschepen van invloed was op de
sterftepercentages tijdens de reis is de algemene opvatting dat een dergelijke samenhang niet aanwezig was. Verwacht zou mogen worden dat bij overbevolking van de
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slavenschepen (‘tight packing’) er zich meer sterfgevallen zouden voordoen tijdens
de overtocht dan wanneer de gevangenen meer ruimte werd geboden (‘loose packing’). Er is echter geen correlatie gevonden tussen ‘tight packing’ en sterftepercentages.231 Uit onderzoek van Klein en Engerman232 naar sterfte op Franse slavenschepen blijkt dat het sterftepercentage aan boord van slavenschepen onafhankelijk was
van het aantal gevangenen dat vervoerd werd. Uit die studie blijkt ook dat schepen
met een hoog sterftepercentage onder de gevangenen ook veel sterfgevallen onder de
bemanningsleden telden.
De capaciteit van de schepen stelde grenzen aan de hoeveelheid voedsel die meegenomen kon worden. Als de reis veel langer duurde dan gepland was ontstond er
een tekort aan water en voedsel waardoor het aantal sterfgevallen kon toenemen.
De mensen werden dan immers zwakker en daardoor vatbaarder voor ziekten. Ook
daardoor verhoogde de duur van de reis het aantal sterfgevallen. Er waren natuurlijk
grenzen aan de hoeveelheid gevangenen die kon worden vervoerd. Er was nu eenmaal ook ruimte nodig om voedsel, water en andere benodigdheden te vervoeren.
Het meevoeren van grote aantallen gevangenen boven de vervoerscapaciteit van het
schip was daarom niet altijd een winstgevende activiteit. Er was een verband tussen
sekse en leeftijd enerzijds en sterftecijfer anderzijds. Voor mannen lagen de sterftepercentages aanzienlijk hoger dan voor vrouwen, namelijk respectievelijk 19% en
14,7%. Voor sterfte onder kinderen (leeftijd 2-15 jaar) komt Postma op een gemiddelde
van 17,4%. Er is geen goede verklaring te geven voor het verschil in sterftepercentages tussen mannen en vrouwen. Het is denkbaar dat vrouwen minder wreed werden
behandeld dan mannen. Het feit dat vrouwen soms kinderen en baby’s bij zich
hadden gaf hun bovendien wellicht een sterkere motivatie om de ellende te overleven. Dat vrouwen tijdens de reis niet geboeid werden en dus meer bewegingsvrijheid
hadden kan ook een verklaring zijn.233 Behalve de behandeling aan boord van de slavenschepen en de sekse en leeftijd van de gevangenen, was er volgens Klein e.a. ook
een aantal andere elementen van invloed op de sterfte. De periode vanaf het gevangennemen van de mensen tot aan het moment van vertrek met het slavenschip, kon
van invloed zijn op hun conditie en daarmee ook op hun overlevingskansen tijdens
de overtocht. De lichamelijke conditie van de mensen aan het begin van de overtocht
was een cruciale factor. Van belang was ook uit welk gebied de gevangenen afkomstig
waren en of daar bijvoorbeeld sprake was geweest van hongersnood en ziekten. 234
Er was een beduidend verschil in sterftecijfers tussen gevangenen uit verschillende
Afrikaanse herkomsthavens. Soms zelfs ook tussen havens die betrekkelijk dicht
bij elkaar lagen. Uit een onderzoek van Klein e.a. blijken er verschillen in sterfte
percentages afhankelijk van de regio van waar het schip vertrok. Uit hun berekeningen blijkt dat (in de periode 1701-1750 ) de gemiddelde sterfte onder mensen afkomstig van de Goudkust 14,7% bedroeg. Voor de Slavenkust bedroeg deze sterfte 16,9%
en voor de Bocht van Biafra 36,8%.235 Uit onderzoek van Postma blijkt dat reizen vanaf
Angola korter duurden dan die vanaf de Goudkust, gemiddeld 43 dagen en 81 dagen,
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met sterftepercentages van respectievelijk 13,3% en 16,9%. De langere reisduur vanaf
de Goudkust kwam, doordat deze schepen niet rechtstreeks naar Amerika konden
varen, maar eerst naar het oosten en daarna naar het zuiden voordat zij de goede wind
hadden voor de oversteek.236Uit dit onderzoek blijkt ook dat, hoewel Sint-Eustatius
niet veel verder van Afrika af lag dan Curaçao of Suriname, de sterftepercentages op
schepen met bestemming Sint-Eustatius ongewoon laag waren doordat het grootste
gedeelte van de gevangenen op deze schepen uit Angola afkomstig was.237
Robert Stein heeft voor de Franse slavenhandel in de periode 1715-1778 de sterfte
cijfers berekend voor zowel gevangenen als bemanningsleden.238 De bemanning
was betrekkelijk lang aan boord van de slavenschepen, want zij maakte de hele driehoeksreis mee. Stein heeft de sterfte berekend voor de bemanning op elk onderdeel
van de driehoeksreis. Hieruit bleek dat er tijdens de eerste fase van de reis (EuropaAfrika) sprake was van een sterfte van 0.55%, tijdens het verblijf in Afrika was dit 8%,
de oversteek naar Amerika kostte 5% van de bemanningsleden het leven evenals de
terugreis van Amerika naar Europa.239
Stein heeft ook de relatie onderzocht tussen het aantal wachtdagen aan de Afrikaanse
kust en het percentage sterfgevallen onder de gevangenen. Bij een verblijf op het slavenschip aan de kust van < 10 dagen was de sterfte 9%, van 100-149 dagen 10%, van
150-299 dagen was dit 13% en bij een wachtperiode van > 200 dagen stierf 16% van
de gevangenen aan de kust. De oversteek van Afrika naar Amerika kostte 12% van de
gevangenen het leven, als dit < 80 dagen duurde. Bij een reisduur van > 80 dagen verloor 16% van de gevangenen het leven.240 Uit onderzoek van Klein en Engerman blijkt
dat de belangrijkste oorzaken van sterfte aan boord van Franse en Engelse slavenschepen dysenterie241 en gele koorts waren. Daarnaast veroorzaakten ook mazelen en
pokken veel sterfgevallen. Ziekten aan boord ontstonden voor een belangrijk deel
door een gebrek aan goede sanitaire voorzieningen en gezond voedsel en water. Klein
en Engerman hebben niet kunnen vaststellen wat de invloed van bedorven voedsel
was op de sterfte onder de gevangenen. Als de reis langer duurde dan gepland was
werden zowel de bemanning als de gevangenen op rantsoen gesteld. Het onvermijdelijke gevolg hiervan was een toename van het aantal gevallen van scheurbuik en
daaraan verwante ziekten. Een langere reis verhoogde ook het risico op bederf van
voedsel en verslechterde de hygiënische omstandigheden. Ook hierdoor ontstond er
een toename van het aantal sterfgevallen onder gevangenen en bemanning.242
Voor de Nederlandse slavenschepen zijn twee documenten geraadpleegd die aanwijzingen gaven hoe te handelen in geval van ziekte en sterfte, maar ook hoe ziekten aan
boord zoveel mogelijk konden worden voorkomen.
Het eerste document is de ‘Instructie voor schippers naar Elmina en Angola’. Hierin
was een aantal bepalingen opgenomen over het voorkomen en behandelen van ziekten aan boord van de slavenschepen. De gevangenen moesten, nadat zij ingescheept
waren, tijdens verblijf aan de kust van Angola zo veel mogelijk voedsel krijgen uit
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eigen land. Hierdoor bleven zij gezond en werd voorkomen dat zij scheurbuik kregen.
De ketel waarin het voedsel voor de gevangenen werd bereid moest altijd goed schoon
en droog gehouden worden. De ketel mocht niet kopergroen uitslaan omdat dat
‘ongesont en schadelyk voor de Negros is’. In de slavenhandel werden de gevangenen
niet als medemensen gezien maar als menselijk vee, dat van Afrika naar Amerika vervoerd moest worden. Elke vorm van mededogen of menselijkheid door de vervoerder
moet dan ook vooral gezien worden als een maatregel om te voorkomen dat door de
dood van de gevangene het geïnvesteerde kapitaal verloren ging. De bepaling in de
Instructie om in geval van ziekte van een gevangene ‘aan de sodanige bewysende alle
liefde en mededogentheijd’ moet dan ook in dat licht bekeken worden. In hetzelfde
artikel werd ook bepaald dat zieken onmiddellijk van gezonde mensen dienden te
worden afgezonderd zodat er geen besmettingen konden optreden.243
Volgens de Instructie leden de gevangenen vaak aan een ziekte die door de Portugezen
‘de Bilsjes’ genoemd werd. In de Instructie werd uitvoerig aandacht besteed aan deze
ziekte en werden ook middelen beschreven om deze te genezen. De ziekte manifesteerde zich ‘door een groote ontsluytinge in ’t fondament, ’t welke veele de Loop verwekt (...)’. Volgens de Instructie kon de ziekte genezen worden door de zieke elke
dag met warm zeewater te wassen. Vervolgens werd aan de zieke ‘een poppetje van
werk244 of vlas in limoensap en rosewater, daar een weinig Loot-wit ingeschrapt is,
gegeven (...) om van onderen in ’t fondament te appliceren’. Volgens de Instructie
werd de ‘loop’ meestal veroorzaakt door het drinken van zout water. Daardoor was
het van groot belang dat tijdens de gehele reis voorkomen werd dat zeewater werd
gedronken. Om scheurbuik te voorkomen was voorgeschreven dat de gevangenen
elke ochtend water met een beetje tamarinde erin moesten drinken. De kapitein was
verplicht een verslag bij te houden van alle sterfgevallen aan boord met een uitgebreide beschrijving van de doodsoorzaak en een vermelding van het geslacht van de
overledene en de datum van diens overlijden.
Zichtbare aandoeningen zoals gebroken ledematen, verlammingen, blindheid en dergelijke werden door de kopers meestal wel ontdekt vóór inscheping. Moeilijker was
om voor vertrek inwendige ziekten te ontdekken die pas tijdens de reis tot een uitbraak
zouden komen en waarmee dan andere opvarenden konden worden besmet. Van Andel
beschrijft enkele van de veelvoorkomende ziekten op slavenschepen. De belangrijkste
waren ‘dysenterie, pokken, koortsen, Guinea-worm, olifantsmelaatsheid, framboesia,
geslachtsziekten, den koek, het grondeten en de z.g.n. Bilsjos’.245 Volgens van Andel
was ‘de Bilsjos’ een vorm van dysenterie.246Gevangenen die de ziekte framboesia of
yaws nog niet hadden gehad brachten een lagere prijs op omdat het gevaar bestond dat
zij die ziekte tijdens de overtocht of na aankomst in Amerika alsnog zouden oplopen.
Als iemand deze ziekte echter al in zijn jeugd had doorstaan beschikte hij over afweerstoffen in zijn lichaam en was niet meer vatbaar voor besmetting.247
De tweede informatiebron is de verhandeling van de voormalige scheepsarts David
Henri Gallandat getiteld “Noodige onderrichtingen voor de slaafhandelaaren”.248
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Hierin bespreekt hij onder andere de verschillende ziekten die op slavenschepen
voorkwamen en de oorzaken en eventuele bestrijding ervan. Gallandat gaf een
aantal aanwijzingen waardoor sterfte en ziekte aan boord van slavenschepen zoveel
mogelijk voorkomen en bestreden konden worden. In de eerste plaats diende men te
zorgen voor zoveel mogelijk frisse lucht. Hij betreurde het dat er op slavenschepen
geen mogelijkheid en ruimte was om ‘werktuigen als blaasbalgen, vuurwerktuigen,
wind raderen en ventilators’ op deze schepen te installeren. Daarom adviseerde hij
om de luiken zoveel mogelijk open te zetten. Hierdoor kon de ‘bedorve lucht’ naar
buiten stromen. Ook adviseerde hij ‘koelzeilen’ te gebruiken en de stank in de slavenverblijven te verdrijven door buskruit in brand te steken of deze verblijven met
wierrook uit te roken. Een andere belangrijk element van het ziektepreventiebeleid
was ‘om het schip en de slaven rein en zindelyk te houden’. Het bovenschip (bovendek)
en het slavenruim moesten elke dag geschrobd en gespoeld worden. Twee maal per
week diende het tussendek geschuurd en schoongemaakt te worden. Gallandat stelde
voor om daarvoor die gevangenen in te zetten die de neiging hadden scheurbuik
te krijgen omdat beweging belangrijk was om deze ziekte zich niet verder te laten
ontwikkelen. Het derde advies om ziekten te voorkomen was te zorgen voor gezond
en zoveel mogelijk vers voedsel. Het was belangrijk om de etenswaren die in vaten
werden opgeslagen met zwaveldamp te behandelen, omdat allerlei insecten die zich
daarin bevonden gedood moesten worden. Zolang het schip zich nog aan de kust van
Afrika bevond was het belangrijk dat de kapitein ‘voor de slaven ververssing koopt,
als milhio, yams, potatos, pisang, en vooral limoenen, zoo om ze langzamerhand aan
de paardeboonen en scheepsgort te doen gewennen, als om het scheurbuik en andere
kwalen voor te komen’. Men moest er zo goed mogelijk voor zorgen dat het water aan
boord niet bedierf. De kwaliteit van water uit Nederland was wel goed maar door de
lengte van de reis was men toch genoodzaakt ook water uit Afrika te gebruiken. Dit
water was meestal van slechte kwaliteit en bevatte veel ziekmakende stoffen. Dit was
volgens Gallandat ook de oorzaak van ‘de Diarrhoea en Dysenteria, aan welke ziekten
men zoo dikwils het ongeluk heeft vele slaven te verliezen’. Er dienden ook katten
meegenomen worden aan boord, omdat er op de schepen altijd een ratten- en muizenplaag heerste. De beste remedie daartegen was om katten mee te nemen. Gallandat
gaf de heelmeesters ook het advies om zieke gevangenen goed te behandelen en alles
te doen om hen te genezen. Het was van groot belang dat zij de gevangenen elke dag
onderzochten en goed in de gaten hielden of er geen ziekten onder hen heersten.

2.5 Opstanden
Naar verzet van gevangenen op slavenschepen is veel minder onderzoek verricht dan
naar andere aspecten van de slavenhandel. In zijn onderzoek naar opstanden op slavenschepen in de achttiende eeuw, heeft Taylor meer dan 400 opstanden geïdentificeerd. De meeste van deze opstanden werden door de kapiteins van de slavenschepen
echter niet vermeld in de scheepsjournaals.249 Ook voor de Nederlandse slavenhandel
geldt dat er weinig gevallen van opstanden in de verslagen werden vermeld noch de
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manier waarop die waren aangepakt. Ook bij zeer ernstige gevallen is het opvallend
dat er nauwelijks informatie over beschikbaar is. Op 24 maart 1735 schreef Daniel te
Velde, kapitein op de Leusden250 een brief aan directeur-generaal Overbeke waarin hij
melding maakte van een opstand op een slavenschip:
‘Op den 16 beneedens caap Palmas van aldaar leggen ’t schip de Gulde Vrijheijd, van
Vlissingen waar aff de schipper Cornelis Sterk twee dagen bevooren overleeden,
en den opperstuurman Lowijs (...) in zijn plaats gesuccedeert was, en van hem
verstaan dat ’t schip van Huijbert Dirksz op de Grijnkust door de Neegers was
aff geloopen, en de capt: beneevens ’t meeste volk dat toen ter tijd aan boord was
doodgeslagen hebbende het schip geheel geplondert en sijn de overgebleevene
door behulp van andere zeeuwse scheepen met het geballaste schip na ’t vaderlant toegesonden.’251
Het ging hier om een zeer ernstige zaak. De kapitein van het betreffende schip en het
grootste deel van de bemanning waren door Afrikanen vermoord, en het schip was
vervolgens leeggeroofd. Uit de brief wordt niet duidelijk wat de naam van het schip
was. Opmerkelijk is dat Overbeke in zijn antwoord aan Te Velde uitgebreid inging
op andere kwesties in de brief, maar helemaal niet op de door de kapitein gemelde
opstand en slachtpartij. Het ging in dit geval niet om een slavenschip van de WIC
maar een schip in de vrije vaart. Volgens gegevens van Postma was dit een slavenschip
van de Rotterdamse firma I. Rochussen.252 Wellicht dat Overbeke daarom niet reageerde op de opmerkingen van Te Velde.
Succesvolle opstanden waren zeldzaam; de overgrote meerderheid van de opstanden
werd voorkomen of onderdrukt waardoor het schip in handen bleef van de eigenaar.
Uit onderzoek van Stephen Behrendt en anderen blijkt dat waarschijnlijk minder
dan 0,1% van de gevangenen na een opstand hun vrijheid terug kregen.253 Van de
opstanden waarover gegevens beschikbaar zijn, vond ongeveer de helft plaats als het
schip voor anker lag. Ongeveer 10% vond plaats tussen het einde van de inscheping en
de start van de overtocht en ongeveer 30 procent tijdens de overtocht.254
In de periode 1700-1800 werden 20831 slaventochten uitgevoerd door verschillende
landen. Uit de gegevens van de Trans Atlantic Slave Trade Database (TSTD) blijkt, dat
het aantal gevallen van verzet zeer gering was, namelijk 575 gevallen op totaal 20831
slaventochten. Onder verzetsdaden worden verschillende soorten acties verstaan.
Het gaat dan zowel om acties aan de kust om te voorkomen dat de mensen werden
verscheept, als om verzetsdaden aan boord van de slavenschepen, zoals zelfmoordacties of weigeringen om te eten.
Uit het TSTD overzicht blijkt niet in hoeveel gevallen er sprake was van een geslaagde
opstand. Er wordt melding gemaakt van 383 opstanden in de periode 1700-1800. Op
een totaal van 20831 slaventochten in deze periode vond dus slechts tijdens 1.8% van
de slaventochten een opstand plaats.
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Tabel 2.1 Verzetsdaden Afrikanen 1700-1800
Verzetsdaad
Opstand
Schip vanaf de kust aangevallen
Sloepen vanaf de kust aangevallen
Gevangenen overboord gesprongen
Voorgenomen opstand verijdeld
Schip door Afrikanen genomen
Schip door gevangenen veroverd; Amerika niet bereikt
Schip door Afrikanen aan de kust tegengehouden
Schip veroverd door gevangenen; uitkomst onbekend
Totaal aantal gevallen van verzet
Aantal slaventochten

Aantal
383
72
14
1
7
10
25
60
3

Totaal

575
20.831

Bron: TSTD http://www.slavevoyages.com/tast/database/search.faces

Volgens Taylor waren de mogelijkheden tot verzet voor de gevangenen zeer beperkt
omdat ‘slave ships were essentially closed authoritarian environments akin in many
ways to such totalitarian institutions as Nazi concentration camps’. Hij noemt verder
een aantal oorzaken van de geringe kans van slagen van opstanden op slavenschepen:
- de bemanning was gewapend en constant alert op eventuele pogingen tot verzet;
- de schepen hadden kleine draaibare kanonnen aan boord waarmee tijdens een
opstand op de gevangenen kon worden gevuurd;
- fysiek was de bemanning in betere conditie dan de gevangenen, die meestal geboeid
waren en bovendien erg verzwakt waren door hun opsluiting;
- de gevangenen waren slecht georganiseerd, er was nauwelijks leiderschap onder
hen.
Maar een van de belangrijkste verklaringen voor het geringe aantal opstanden was volgens Taylor, de niet aflatende wreedheid van de bemanning tegen de gevangenen.255
Hoewel er veel meer gevangenen dan bemanningsleden op de slavenschepen aanwezig waren (verhouding 10:1) kwamen er weinig opstanden voor. Volgens Jane Webster
was de belangrijkste oorzaak hiervan de cultuur van vrees die er op een slavenschip
heerste en het dagelijkse geweld dat tegenover de gevangenen werd uitgeoefend.256
Taylor gaat er van uit dat de verhouding Afrikanen: blanken zelden lager was dan
10:1, maar meestal 16:1 of soms zelfs 20:1 bedroeg. Door de gebrekkige informatie over
verzet op slavenschepen lijkt het alsof dit verzet een zeldzaam verschijnsel was. Dit
was volgens hem echter niet het geval, maar vonden er tijdens elke fase van de slaventochten opstanden plaats.257
Opstanden waren uiteraard gedurende de gehele geschiedenis van de slavenhandel
een punt van zorg voor de slavenhandelaren. Dat er altijd rekening werd gehouden
met de mogelijkheid van slavenopstanden, betekent natuurlijk niet dat deze opstanden zich ook daadwerkelijk voordeden in een meer dan verwaarloosbare frequentie.
Gevangenen kwamen niet massaal in opstand omdat zij meestal geketend waren,
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vaak elkaars talen niet verstonden en de matrozen en overige bemanning altijd bewapend waren. Bovendien kon het feit dat de gevangenen niet wisten hoe het schip te
besturen na een succesvolle opstand ook een rol hebben gespeeld. De opvattingen van
Taylor, dat er sprake zou zijn van veel succesvolle opstanden, worden niet gesteund
door de uitkomsten van de TSTD-gegevens.
Verschillende onderzoekers hebben gezocht naar verklaringen voor het feit dat er zo
weinig succesvolle opstanden op slavenschepen waren. Daarbij is gekeken naar aantallen gevangenen die in opstand kwamen, het moment waarop de opstanden uitbraken (aan de kust of op volle zee), de uitrusting van schepen, de herkomstgebieden
van gevangenen en de manier waarop de bemanning was voorbereid op eventuele
opstanden.
Richardson heeft onderzoek gedaan naar de periode 1698-1807 en komt daarbij op
een totaal van 353 opstanden. Zijn onderzoek werd echter beperkt door onvolledige informatie over slavenopstanden in de onderzochte bronnen. Op basis van zijn
onderzoek concludeert hij toch dat waarschijnlijk 10% van de slavenschepen een of
andere vorm van opstand meemaakte. De opstanden van de gevangenen leidden
zelden tot overname van het schip of tot terugkeer met het slavenschip naar Afrika.
Waarschijnlijk stierven er gerekend over de periode 1500-1867 niet meer dan 1% van
de gevangenen tijdens opstanden aan de Afrikaanse kust of tijdens de overtocht. Het
gaat in deze schatting om 100.000 Afrikanen die tijdens opstanden stierven.258
Gevangenen die in opstand kwamen, waren in veel opzichten in het nadeel hoewel
zij in aantal de bemanning ver overtroffen. De bemanningsleden waren (altijd ) goed
bewapend, georganiseerd en gedisciplineerd en stonden onder gezaghebbend leiderschap. Verder hadden zij het voordeel dat zij zich op de strategisch belangrijke
posities van het schip bevonden, waardoor zij controle hadden over het dek.259 Als
gekeken wordt naar het moment waarop de opstanden uitbraken dan blijkt dat het
grootste deel plaatsvond als men nog aan de Afrikaanse kust was. De nabijheid daarvan motiveerde de gevangenen om in opstand te komen en zo hun vrijheid te herwinnen. Het ging hierbij om iets meer dan 50% van de opstanden.260 Kansen op een
geslaagde opstand deden zich ook voor als het schip op zee in slecht weer terecht
kwam en men de hulp van de gevangenen nodig had om schipbreuk te voorkomen.
Taylor beschrijft een dergelijke situatie op het schip Phoenix dat in 1762 in zwaar
weer terecht kwam en water maakte. De 322 gevangenen aan boord werden van hun
boeien ontdaan om te helpen het schip leeg te hozen. De gevangenen deden na twee
dagen een poging om het schip te overmeesteren. Dit lukte echter niet; de bemanning beschikte over voldoende wapens en schoot bij het neerslaan van de opstand 50
gevangenen dood.261
Vrouwen (en in mindere mate kinderen) speelden een cruciale rol bij het voorbereiden van opstanden. Zij waren immers niet geboeid en konden zich vrij over het schip
bewegen. Daardoor wisten zij ook waar wapens opgeslagen werden en welke mogelijkheden er voor de gevangenen waren om daarbij te komen.
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Soms lukte het om de vrijheid te herwinnen door onoplettendheid of inschattingsfouten van de bemanning. In 1716, voor de kust van Gambia, maakte de bemanning
van het uit Londen afkomstige slavenschip Anne & Priscilla de fout om gevangenen op
het bovendek te laten helpen bij het uitvoeren van verschillende werkzaamheden.
De bemanning had overal op het dek los hout laten slingeren. De gevangenen grepen
toen hun kans en gebruikten de stukken hout als wapen, sloegen de kapitein dood
en overmeesterden het schip.262 Van belang voor de kans op het uitbreken van opstanden blijkt ook de herkomst van de gevangenen te zijn geweest.263 Volgens Behrendt
e.a. lijkt de belangrijkste bepalende factor bij het uitbreken van opstanden het herkomstgebied van de gevangenen te zijn geweest. Daarnaast speelde de aanwezigheid
van een groot percentage vrouwen onder de gevangenen ook een rol. Uit dit onderzoek komt naar voren dat, hoewel maar 10% van de gevangenen afkomstig was van de
Upper Guinea Coast (door Nederlanders als de Bovenkust aangeduid) en ten zuiden
van de Bocht van Biafra, 40% van de opstanden plaatsvond op schepen die hun gevangenen uit deze regio hadden gehaald.264 Er is meer onderzoek nodig om hiervoor een
verklaring te kunnen vinden.
De dreiging van opstanden dwong de Europese slavenhandelaren er natuurlijk toe
allerlei preventieve maatregelen te nemen. Het ging daarbij onder andere om het
aanbrengen van extra verschansingen en het aannemen van meer bemanning dan
op normale koopvaardijschepen van dezelfde omvang. Volgens Richardson was er
sprake van 50% meer bemanning op slavenschepen. Deze maatregelen leidden tot
een opmerkelijke daling van het aantal gevangenen dat gemiddeld per reis werd
verscheept. Dat aantal zou, tussen 1680 en 1800, 9% hoger zijn geweest als er geen
opstanddreiging had bestaan.265
De inrichting van het schip was van groot belang bij het voorkomen van opstanden.
Nadat een schip zijn handelsgoederen in Afrika had gelost werd het gereedgemaakt om
als slavenschip verder te reizen. Behalve het verbouwen van het tussendek tot verblijven
voor de gevangenen werden er op verschillende plaatsen verschansingen ( in het Engels
ook wel ‘slave bulwarks’ genoemd) geconstrueerd. Deze verschansingen, waarop kleine
kanonnen werden geplaatst, waren uiterst effectief bij het beëindigen van opstanden.
Vooral Engelse en Franse slavenschepen waren van dergelijke verschansingen voorzien.
Er zijn aanwijzingen dat er meer opstanden waren op grote dan op kleine schepen.
Doordat grote schepen langer aan de kust bleven voordat zij het gewenste aantal
gevangenen aan boord hadden, was de kans op opstanden er relatief groot. Door het
langere verblijf aan de kust nam ook de kans op sterfte van bemanningsleden toe.
Ook deze omstandigheid vergrootte de kans op opstanden.266 Volgens Behrendt is
het voor het verklaren van het ontstaan van opstanden aan boord van slavenschepen
echter niet erg relevant om te kijken naar het type of de afmeting van het schip, de
bewapening of het aantal bemanningsleden. De belangrijkste factor hierbij was het
herkomstgebied van de gevangenen, maar ook het percentage vrouwen onder de
gevangenen was van belang.267
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Uit onderzoek van Postma blijkt dat er in de periode 1685- 1785 sprake was van 25
opstanden op Nederlandse slavenschepen.268 Hiervan vonden er zes plaats in de periode 1685-1731(schepen van de WIC) en de overigen op schepen van de MCC tussen
1735 en 1785. Uitgaande van 58 onderzochte slaventochten van de MCC concludeert
Postma dat op elke vijf slaventochten er één opstand plaatsvond. Als deze verhouding
maatgevend is voor de Nederlandse slavenhandel in het algemeen, dan zou er voor
de gehele Nederlandse slavenhandel sprake zijn van 300 opstanden.269 De informatie
over verzet op slavenschepen is, zowel wat de Nederlandse als de buitenlandse slavenhandel betreft, uiterst summier. Zeker is dat er soms verzet werd geboden en dat
gevangenen zich niet altijd bij hun lot neerlegden. De beschikbare informatie bevat
echter zo veel lacunes dat er geen algemene uitspraken gedaan kunnen worden over
de frequentie en de gevolgen van deze opstanden. De gegevens uit de TSTD tonen
echter aan dat er sprake was van een relatief gering aantal opstanden.
Ondanks de beschikbaarheid van (voornamelijk) Engelse verslagen over de situatie
op slavenschepen, is het niet mogelijk de precieze gang van zaken bij een opstand
te beschrijven. De verslagen die abolitionisten publiceerden, benadrukten de wreedheid en onmenselijkheid die er heersten. De mate van overdrijving die daarbij werd
toegepast is niet vast te stellen. Deze verslagen, vaak van voormalige, tot inkeer gekomen, Engelse slavenhandelaren, kunnen natuurlijk niet bij voorbaat als onwaar terzijde worden geschoven maar vergen wel een kritische beschouwing.
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De WIC en het vervoer van Afrikaanse gevangenen

3.1 De slavenschepen van de 2e WIC
Zoals in Deel 2 werd opgemerkt, is de algemene opvatting dat er in de Europese
landen die zich met slavenhandel bezig hielden geen speciale slavenschepen werden
gebouwd. Deze opvatting is vooral gebaseerd op het gegeven dat een slaventocht
een driehoeksreis was. Daarbij was het alleen voor het tweede deel van de reis van
belang dat het schip voldoende mogelijkheden had voor het vervoer van Afrikaanse
gevangenen. Gewone koopvaardijschepen zouden met betrekkelijk kleine ingrepen geschikt gemaakt worden voor het vervoer van slaven. Dit werd gedaan door
een zogeheten ‘diep verdeck’ of koebrug aan te brengen onder de overloop van het
schip.270 De opvatting dat normale koopvaardijschepen voor de slavenhandel konden
worden ingezet, behoeft enige nadere beschouwing. Deze benadering kan namelijk
ook worden omgekeerd. Er kan ook worden betoogd, dat er schepen werden ontworpen met het doel ze in te zetten voor de slavenhandel, maar dat deze schepen ook als
koopvaardijschip konden worden gebruikt.
Een diep verdek noodzakelijk
De Heren Tien hebben enkele besluiten genomen over schepen die gebruikt werden
voor het vervoer van de Afrikaanse gevangenen. Zo werd in 1681 besloten een charter op te stellen voor schepen die bestemd waren voor de slavenhandel.271 De tekst
van dit charter is echter niet bekend. Voor slavenschepen was het noodzakelijk dat
er een tussendek werd aangebracht, dat hoog genoeg was om de gevangenen in te
huisvesten. In 1687 was er een klacht van de kamer Zeeland dat er in die provincie
geen mogelijkheden waren schepen te huren die voldeden aan de vereisten voor een
slavenschip. Daarop besloten de Heren Tien om de verschillende kamers toestemming te geven om schepen te huren of te laten bouwen: ‘met sodanig diep verdecks
als tot den slaefsen handel volgens de resolutie der Xen gerequireert werden (...)’.272
Ook de tekst van deze resolutie is niet bekend. Uit de reactie van de Heren Tien blijkt
wel dat voor slavenschepen een diep verdek (“diep verdecks”) noodzakelijk was. Met
het ‘diep verdecks’ werd een tussendek bedoeld. Als dit tussendek hoog genoeg was,
zodat er bijna rechtop in gelopen kon worden, was het geschikt als ruimte voor het
vervoer van de gevangenen.273 De afmetingen van schepen werden meestal uitgedrukt in Amsterdamse voeten. Een Amsterdamse voet was ongeveer 28,3 cm verdeeld
over 11 duimen van ongeveer 2,57 cm.274 De lengte was de afstand van de voorkant
van de voorsteven tot de achterkant van de achtersteven op het hoogste niveau.275
De breedte was de afmeting van het breedste gedeelte van het schip. Deze maat werd
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genomen vanaf de buitenkant van de spanten, binnen de huid.276 Als holte werd de
hoogte van de romp aangemerkt.277 Uit enkele besluiten uit 1681 kan worden afgeleid
welke eisen werden gesteld aan de hoogte van het tussendek voor slavenschepen. In
juli 1681 werd besloten het schip de Surinaamse Coopman te huren voor een slaventocht
De afmetingen van dit schip waren: ‘langh 121 V, wijt 26 ½ V, hol 12 V met een verdeck
6 ½ V’278 (lang 34,25 m, breed 7,50 m, hoog 3,40 m, het tussendek 1,84 m). Het tussendek van 1,84 meter was dus hoog genoeg voor de inrichting als slavenverblijf. Met de
Surinaamse Coopman werden in West-Afrika 550 gevangenen ingescheept, waarvan er
483 levend in Curaçao werden afgeleverd.279 Twee besluiten van de bewindhebbers
van de kamer Amsterdam op 22 augustus 1681 bieden inzicht in de minimale eisen
die werden gesteld aan de afmetingen van het tussendek bij schepen bestemd voor
een slaventocht. Op 22 augustus werd besloten twee schepen te bestellen. Het grootste ervan was bestemd voor het vervoer van 500 gevangenen. Het ging hierbij om:
‘een pinas schip van 106 a 110 voeten langh met back en schans, wijt 26 voeten, hol 11
a 11 ½ voeten, ’t verdeck niet minder als 6 voeten.’ (lang 30 a 31 m, breed 7,36 m, hoog
3,11 a 3,26 m, het tussendek niet minder dan 1,70 meter). Het tweede was voor vervoer
van 250 tot 300 gevangenen. Het was ‘een fluijtschip langh 100 a 105 voeten, wijt 24 a
24 ½ V, hol 11 a 11 ½ V, verdeck niet minder als 5 voeten’(lang 28,3 a 29,7 m,breed 6,80
a 6,94 m, hoog 3,10 a 3,25 m, het tussendek niet minder dan 1,42 meter). 280 Het fluitschip was korter en smaller dan de pinas terwijl de hoogte van het tussendek zelfs
28 centimeter geringer was. Maar in beide gevallen was er, doordat de holte groot
genoeg was, voldoende ruimte om een tussendek aan te brengen. Uit deze voorbeelden blijkt, dat er in elk geval twee afmetingen van belang waren voor de vraag of een
schip als slavenschip kon worden ingezet namelijk: de holte en daarvan afgeleid de
(mogelijke) hoogte van het verdek. Een diep verdek was echter niet het enige vereiste
waar een slavenschip aan moest voldoen. Het schip moest ook zodanig ontworpen
zijn dat er op het bovendek een fornuis kon worden vast gemetseld om voedsel voor
de gevangenen te bereiden. Bovendien moest er ook de mogelijkheid zijn, om aan
de zijkanten van het schip privaten voor de gevangenen te bouwen. Na verbouwing
van het schip tot slavenschip, moest er natuurlijk ook ruimte voor de verblijven van
de bemanning beschikbaar zijn. Voor een verdere illustratie van het feit, dat er schepen werden gebouwd volgens een ontwerp dat was toegesneden op de eisen waaraan
een slavenschip moest voldoen, wordt hieronder ingegaan op bouwopdrachten die
vanaf 1719 door de WIC werden gegund. Zoals zal blijken, werd vanaf dat jaar, bij
de bouwopdracht vermeld om wat voor soort schip het ging: slavenschip, kruiser of
retourschip.281
Bouwopdrachten vanaf 1719
Verschillende bouwopdrachten van de Heren Tien ondersteunen de opvatting dat al
bij de bouw van het schip in kwestie rekening werd gehouden met het voorgenomen
gebruik ervan. Er werd expliciet aangegeven of het te bouwen schip een slavenschip,
een retourschip of een kruiser moest zijn. Dit wijst erop dat er niet alleen sprake
was van schepen met verschillende afmetingen, maar ook dat meer aspecten van de
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constructie van die schepen afhankelijk waren van het voorgenomen gebruik. De
volgende bouwopdrachten werden vanaf 1719 gegund (na de bouwopdracht voor de
Leusden van 14 maart 1719):
18 juli 1719: ‘een nuw slaafschip, alsmede een nuw kruijsschip’
30 augustus 1720: ‘nog neegen fregatten tot slaeffscheepen na de charter van het
schip Leusden’
3 oktober 1720: ‘een cruijsschip van hondert ses en twintig voeten, van een slaefhaelder van hondert en twintig voeten, en van een negotie schip van hondert
voeten langh’
15 oktober 1720: ‘aen te besteeden, een cruijsschip van hondert ses en twintigh
voet; twee slaeffscheepen ider van hondert en twintigh voeten; en vier negotie
scheepen van hondert voeten langh’
23 juli 1723: ‘omme een offte twee slaeffscheepen ten minste prijse doenlijk ten
dienste van de comp: aen te besteeden’
19 oktober 1735: Aan de kamer Zeeland werd opgedragen de 7e toerbeurt ‘te voldoen met het nuw aengebouwt werdende schip.’282
Wat opvalt in deze besluiten, is dat er tussen kruisers en slavenschepen slechts een
gering verschil in lengte was. Deze schepen waren respectievelijk ongeveer 36 meter
en 34 meter lang. De retourschepen (negotieschepen) waren aanmerkelijk kleiner
namelijk 28 meter. In tabel 3.1 is een overzicht opgenomen van de schepen die vanaf
1720 zijn gebouwd of voor het eerst zijn uitgereed. Het gaat daarbij om 26 schepen,
terwijl volgens de bovenaangehaalde besluitvorming vanaf 18 juli 1719 tot 1735 totaal
24 schepen zouden moeten worden gebouwd. Verder valt uit tabel 3.1 op te maken,
dat de eigenschappen van de schepen die gebouwd en uitgereed werden vanaf 1720,
niet steeds in overeenstemming waren met de maten waarvan bij de genoemde
besluiten werd uitgegaan. De schepen werden ook niet altijd gebruikt voor het doel
waarvoor zij gebouwd waren. Er waren zelfs schepen bij die zowel als retourschip,
slavenschip en kruiser zijn ingezet. Wat verder opvalt in Tabel 3.1 is, dat de omvang
van de bemanning op de Nieuwe Faam en de Beschutter aanmerkelijk verschilt met die
van de andere schepen. De Nieuwe Faam werd gebouwd als opvolger van de Faam, een
kruiser die in 1718 door Zeeuwse illegale schepen (lorrendraaiers) in de grond werd
geboord.283 Ook met de Nieuwe Faam had de WIC overigens weinig geluk, het schip
verging al in 1724 voor de kust van West-Afrika. Ondanks het grote aantal kanonnen waarmee de Groot Bentveld was bewapend is toch onduidelijk of de Heren Tien
oorspronkelijk hadden bedoeld dit schip in te zetten als kruiser. De Groot Bentveld
heeft alleen als slavenschip dienst gedaan. De derde reis, waarbij het waarschijnlijk
als kruiser zou worden ingezet, is echter niet gerealiseerd omdat het schip al tijdens
de uitreis met man en muis verging.284 De Beschutter heeft eerst acht jaren als kruiser
dienst gedaan, en werd vervolgens in 1735 en 1738 uitgereed voor een slaventocht.
Het is niet bekend waarom de kamer Amsterdam daartoe besloten heeft. Wat ook uit
Tabel 3.1 blijkt is, dat er twee schepen waren met een betrekkelijk geringe lengte (de
Jonge Alexander van 70 voet en de Piershil van 80 voet) die uitsluitend als retourschepen
91

HET SLAVENSCHIP LEUSDEN

werden ingezet. Of er bij het uitreden van schepen die werden ingezet voor slaventochten een minimale scheepslengte werd gehanteerd door de WIC, is moeilijk vast
te stellen. Twee schepen, de Duinvliet en de Jonge Daniel hadden een lengte van slechts
96 voeten (27 meter) en werden toch ingezet als slavenschepen. De Duinvliet werd 8
keer voor slaventochten ingezet, waarbij het grootste aantal gevangenen 375 bedroeg.
De Jonge Daniel heeft zelfs een aantal van 500 gevangenen vervoerd. Een verklaring
voor dit verschil in het aantal vervoerde gevangenen is niet beschikbaar. Behalve de
Nieuwe Faam, is het niet bekend welke schepen uit Tabel 3.1 als slavenschip en welke
als kruiser werden gebouwd.
Tabel  3.1 Schepen gebouwd of uitgereed vanaf 1720, excl. de Leusden
Jaar
1720
1720
1720
1721
1721
1721
1721
1721
1721
1721
1722
1722
1722
1722
1723
1723
1723
1723
1724
1724
1724
1725
1726
1726
1727
1736

Naam schip
Duijnvlied
Nieuwe Faam
Nieuwenhoven
Amsterdam 2
Bekesteijn
Rusthof
Vrijheid 2
Waartwijk
Sem Galleij
Amsterdam 1
Jonge Alexander
Phenix 2
Sonnesteijn 2
Duijnbeek
Delft
Steenhuijsen
Jonge Adriaan
Piershil
Goude Put 2
sGraveland
Jonge Daniel
Groot Bentveld
Stad en Lande
Brandenburg
Beschutter
Jonge Willem

Afm
96
116
100
118
120
112
110
100
110
70
123
112
103
120
80
110
120
96
120
126
106
125

Bm.
40
150
48
46
63
80
66
54
42
43

Kn
6
30
18
24
24
24
20
20
20
24

90
41
65
45
80
6
20
73
70
30
80

26
16
24
20
30

70
134

26

4
22
8
32

Bas
6

2

4
2

2
4

Inzet
RT (2) SL (8)
KR (3)
RT (2) SL (1)
RT (1) SL (4)
SL (7)
SL (5)
RT (1) SL (6)
RT (2) SL (2)
RT (3) SL (1)
RT (1)
RT (5)
SL (3)
RT (4) SL (2)
SL (1)
RT (4) SL (3)
SL (6)
RT (1)
RT (4)
SL (6)
SL (2)
SL (4)
SL (2) KR (1)
SL (5)
RT (1) SL (2)
SL (2) KR (3)
SL (1)

MaxG
375
0
250
466
866
719
670
493
400
0
0
783
627
525
618
800
0
0
629
517
500
767
800
564
809
594

Periode
1721-1740
1720-1724
1720-1725
1723-1733
1721-1736
1721-1734
1721-1737
1723-1733
1721-1726
1721-1723
1722-1729
1722-1730
1721-1731
1722
1721-1741
1723-1737
1723-1728
1723-1735
1724-1737
1724-1727
1725-1739
1725-1729
1726-1737
1726-1733
1727-1739
1736-1738

Bronnen: Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, Bijlage 2;NA, Collectie Radermacher 1.10.69 invnrs 575en 576;
Afm = lengte van het schip; Bm = omvang bemanning; Kn = aantal kanonnen; Bas = aantal bassen;
Inzet = de functie waarin het schip gevaren heeft; RT = retourtocht; SL = slaventocht; KR = kruiser;
V= verongelukt; G= gekaapt; MaxG  = grootste aantal gevangenen uit Afrika vervoerd.
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   De bouwopdracht van 3 oktober 1720 en de verdere afwikkeling
Zoals boven werd vermeld besloten de Heren Tien op 3 oktober 1720 opdracht te
geven voor de bouw van een kruiser, een slavenschip en een retourschip. De afwikkeling van deze opdracht, namelijk de uitvoering van de bouw en de controle daarop,
bevestigt de opvatting dat bij de bouw van schepen rekening gehouden werd met de
beoogde functie van het schip. De geschiedenis van de drie schepen vertelt hoe de
aanbesteding, de controle op de bouw en de samenwerking tussen de verschillende
rederijen verliep. Hieronder volgen een aantal in dit verband belangrijke passages
uit notulen van de WIC:
285

vergadering 3 oktober 1720
Is na deliberatie besloten (....) te versoeken ende te committeeren de heeren Du
Fay, Hack, van Hoorn, Pelt en Emmen, ten eijnde ende omme te formeeren de
chartres off bestecken van een kruijs schip, van een slaefhaelder en van een negotie schip, en alle deselve alhier ter vergadering in te brengen.
vergadering 4 oktober 1720
De heeren Du Fay en verdere commissarissen gesproken hebbende met den capitain Pieter Hinks, den equipagiemeester Willem van Arenden, ende den scheepstimmerman Gerbrand Slegt ende met den anderen geexamineert en nagesien
hebbende de chartres off bestecken van driederlij scheepen als namentlijk van
een cruijsschip van hondert ses en twintig voeten, van een slaefhaelder van
hondert en twintig voeten, en van een negotie schip van hondert voeten langh,
hebben ter vergadering gerapporteert, dat de voorn: persoonen alle van gedagten waren, dat alle de voorn: bestecken, goet ende wel waren, ende dat de voorn:
scheepen volgens deselve getimmert zoude kunnen werden, waer na de voorn:
bestecken zijn geleesen geworden.
Waarop (.....) is goetgevonden ende verstaen, alle de voorn: bestecken te approberen ende deselve te laaten drucken om gedistribueert te werden; zullende op
aanstaande dinsdagh in agt daghen den 15 deser de aenbesteedinge van eenige
der voorn: scheepen bij dese vergaderingh werden gedaen;
vergadering 14 november 1720
Zijn binnen gestaen twee scheeps timmerbaasen; voordragende dat de kielen van
de drie scheepen dewelke zij aengenoomen hebben voor de comp: te bouwen, op
de werven in gereeedhijt staen; en dierhalven versoeken dat haer Ed: Agtb: daer
van inspectie gelieve te neemen ten eijnde zij lieden met het verdere bouwen dier
scheepen zullen kunnen voortgaan;
Waarop (...) is goetgevonden (...) mits dese te versoeken ende te commiteeren
de Heeren Balde, Sandra en Pelt, omme occulaire inspectie te neemen, offte de
voorn: scheepen tot zoo verre volgens het gemaekte besteck zijn getimmert, ende
van haer EE bevindinge rapport te doen.’
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vergadering 15 november 1720
De heer Sandra , beneevens de heeren Balde en Pelt, ingevolge derselver resolutie commissoriaal van gisteren gesuspecteert hebbende den opstal van de twee
scheepen , dewelke door de timmerbaas van Dalen zijn aangenomen te bouwen;
hebben ter vergadering gerapporteert, dat haar EE hadden bevonden, dat het
voorste stuk van de kiel van het slaeffschip van hondert en twintig voet, los in het
hart was, ende dat de steeven van het negotie schip van hondert voet meede niet
goet was; ende mitsdien verandert zoude behooren te werden. Waarop de equipagiemeester Willem van Arenden binnen geroepen zijnde zoo heefft deselve
gesegt, het ook alzoo te hebben bevonden. Waarna de voorn: baas van Dalen,
binnen gestaan zijnde ende zulx aen hem weesende voorgedraagen, zoo heefft
hij gesegt, dat die stucken hout, na sijn oordeel heel goet waren; ende dierhalven
versogt dat deselve door ervaren scheeps timmerbasen mogte werden gevisiteert,
ende daer beneevens egter aengebooden andere stucken hout te laten sagen ende
daer van de keuse aen haar Ed: Agtb: te laaten;
(besloten wordt):
... den equipagiemeester van Arenden, te gelasten omme met de timmerbaas van
de Admiralitijt van Rheenen ende de scheepstimmerbaas van de Oostind:Comp:
Pool te versoeken van weegens hem inspectie van de voorn: scheepen te neemen
ende van haare bevindinge rapporte te willen geeven.
vergadering 18 november 1720
Is binnen gestaan den equipagiemeester Willem van Arenden en heeft aen de
heeren deeser tafel gerapporteert, dat de timmermans baas van de Admiralitijt
ende van de oostind: Comp: van Rheenen en Pool hebben geinspecteert de kielen
van de scheepen dewelke voor deselve comp: werden gebout, ende dat deselve de
kiel van een negotie schip van hondert voeten op de werff van den baas van Dalen
alleen hadden affgekeurt, en waer voor een andere zal werden gemaekt’
Uit deze notulen kunnen een aantal feiten worden afgeleid. In de eerste plaats een
onderbouwing van de opvatting die in deze studie wordt gehuldigd: dat er specifieke
bestekken werden gemaakt voor kruisers, slavenschepen en retourschepen. Dat betekent natuurlijk dat in deze schepen verschillende constructies werden toegepast. Een
slavenschip, waar een extra vloer (tussendek) in gebouwd moest (kunnen) worden,
was ongetwijfeld van een andere constructie dan een schip, dat alleen bedoeld was
voor de retourvaart tussen Europa en Afrika. Wat uit de notulen ook blijkt is de korte
tijd die nodig was om de kiel van een schip te leggen. Volgens de notulen van 4 oktober
1720 zou de aanbesteding op 15 oktober plaatsvinden. De inspectie van de kielen was
op 14 november. Uit deze notulen blijkt hoe de samenwerking tussen verschillende
scheepsbouwers (WIC, VOC en Admiraliteit) verliep. Na de inspectie werden de kielen
van het slavenschip en het retourschip door de WIC afgekeurd. Daarna werd besloten
de scheepstimmerbazen van de Admiraliteit en de VOC te verzoeken om een ‘second
opinion’ te geven. Die keurden vervolgens alleen de kiel van het retourschip af.
94

DEEL 3 De WIC en het vervoer van Afrikaanse gevangenen

Kiel. Nadat de kiel van het schip gelegd was, werd dit door de opdrachtgevers gekeurd. Aan de hand
van de constructie van de kiel kon men afleiden of het schip voldeed aan het opgegeven bestek.
(Tekening: Anton van den Heuvel)

Niet alle koopvaardijschepen geschikt voor de slavenhandel
Aangenomen mag worden dat niet alle koopvaardijschepen waren voorzien van
een diep verdek. Als een koopvaardijschip zo’n verdek niet had, was het (nog) niet
geschikt voor de slavenvaart. Uit de genoemde voorbeelden blijkt dat slavenschepen
een holte hadden die hoog genoeg om was om een verdek aan te brengen. Uit de aangehaalde opdrachten van de Heren Tien uit 1681 blijkt dat vooraf werd vastgesteld
wat de hoogte van het verdek moest zijn. Het schip moest zodanig geconstrueerd zijn
dat er, zonder al te grote moeite, in Afrika een tussendek kon worden aangebracht.
Uit de besluiten vanaf 1719 blijkt dat er bouwopdrachten werden gegeven, rekening
houdend met het voorgenomen gebruik van het schip. De opvatting dat alle normale koopvaardijschepen met geringe ingrepen tot slavenschepen konden worden
vertimmerd, is niet steekhoudend. Niet alle koopvaardijschepen waren immers hiervoor geschikt doordat ze niet allemaal voorzien konden worden van een verdek, dat
hoog genoeg was voor het gebruik als slavenruim. Omgekeerd was een slavenschip,
waar dus een ‘diep verdek’ in was, wel bruikbaar als koopvaardijschip.
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Aantallen gevangenen en de omvang van de slavenschepen: een zwalkend beleid
Uit verschillende besluiten van de Heren Tien blijkt, dat er geen eenduidig beleid
was over de aantallen gevangenen die per schip mochten worden vervoerd. In 1681
besloten de Heren Tien dat slavenschepen maximaal 500 gevangenen mochten
vervoeren.286 Vijf jaar later werd echter tot twee keer toe het maximum aantal te
vervoeren gevangenen gewijzigd. Dit gebeurde waarschijnlijk onder druk van de
leveringsverplichtingen die de WIC was aangegaan in verband met het asiento. Op
3 oktober 1686 werd besloten op de grote schepen een aantal van 600 gevangenen
toe te staan.287 De druk op de Heren Tien om aan hun verplichtingen te voldoen
in het kader van het asiento was echter zo groot dat er binnen 4 dagen een besluit
werd genomen waarbij dit maximum nog eens werd verhoogd. Nu mochten maximaal 700 gevangenen worden vervoerd.288 In 1705 was het uitgangspunt van de
Heren Tien dat de capaciteit van een schip bepalend was voor het aantal te vervoeren
gevangenen. In dat jaar besloten de Heren Tien dat een door de kamer Zeeland uit
te reden schip 600 tot 700 gevangenen moest vervoeren.289 De afmetingen van de
betrokken schepen werden niet vermeld. Een paar jaar later, in 1710, was het enige
criterium niet langer de capaciteit van het slavenschip. De Heren Tien drongen er bij
de Directeur Generaal op aan zoveel mogelijk mensen te kopen in ruil voor de meegebrachte handelsgoederen. De Heren Tien hadden namelijk geconstateerd dat van
de slavenschepen die in Fida handelden een deel van de handelsgoederen niet werd
verkocht omdat men al vrij snel na het inschepen van ongeveer vijfhonderd gevangenen naar Amerika vertrok. De overgebleven goederen waren niet meer te gebruiken
voor de aankoop van Afrikaanse gevangenen. De prijzen die gevraagd werden door
de Afrikaanse handelaren waren meestal gebaseerd op een combinatie van Europese
goederen. Door de wisselende goederencombinaties die door de Afrikaanse kopers
werden verlangd, waren goederen die voor de ene transactie bruikbaar waren voor
de volgende niet meer gewenst. De Heren Tien droegen daarom de directeur-generaal op ervoor te zorgen zoveel mogelijk gevangenen te kopen met de meegenomen
handelsgoederen. Het criterium van vijfhonderd werd ook hier dus verlaten.290 In
de jaren daarna vertrokken regelmatig schepen uit Afrika met zelfs meer dan 700
gevangenen aan boord. Opmerkelijk was dan ook een brief die de Heren Tien op 23
november 1733 aan Directeur Generaal Anthony Overbeek in Elmina schreven in verband met de grote sterfte van de gevangenen op de Beekesteyn. Dit schip vertrok in
juni 1733 uit Afrika met 866 gevangenen aan boord. Daarvan overleden er 258 (29.8%)
tijdens de reis naar Amerika.291 Waar nu precies de grens lag voor de Heren Tien is
niet duidelijk omdat ook na de tocht van de Beekesteyn er schepen met uitzonderlijk
grote aantallen gevangenen zijn vertrokken uit Afrika. Van de in 1735 in het schip
Stad & Lande ingescheepte 760 mensen stierven er tijdens de overtocht 349 wat neerkomt op 45,9%.292 In de meerderheid van de slavenreizen (55,9%) ging het om verscheping van meer dan 500 gevangenen uit Afrika per reis. Van de 370 door Postma
gedocumenteerde slavenreizen ging het om 207 reizen waarbij meer dan 500 gevangenen werden ingescheept en 34 reizen waarbij meer dan 700 gevangenen werden
ingescheept.293
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In vergelijking met de grote slavenhandelsnaties Portugal, Engeland en Frankrijk294
blijkt dat het gemiddelde aantal gevangenen dat per reis door de Nederlanders werd
vervoerd relatief hoog was. In de periode 1674-1740 werden gemiddeld 497 gevangenen per reis vervoerd.295 Klein heeft berekend dat bij de Engelse slavenexport naar
Jamaica in de periode 1782-1808 gemiddeld 325 gevangenen per reis werden vervoerd.296 Voor de Portugese slaventransporten van Luanda naar Brazilië in de periode
1723-1771 komt Klein uit op een gemiddelde van 396 gevangenen per reis.297 Geggus
komt voor de Franse slavenhandel in de periode 1725-1776 tot een gemiddelde van
325 gevangenen per reis.298
Tabel 3.2 Gemiddelde aantallen gevangenen per reis
Nederland
Portugal
Engeland
Frankrijk

Periode
1674 -1740
1723-1771
1782-1808
1726-1775

Aantallen gevangenen
190.477
186.646
220.985
470.050

Reizen
383
471
681
1446

Gemiddeld per reis
497
396
325
325

Bronnen: Den Heijer, Goud, ivoor en slaven,151; Klein, The English slave trade,26; Klein, The Portugese slave
trade, 898; Geggus, The French slave trade, 123, 135

Voor een goed inzicht in de oorzaken van de verschillen tussen de gemiddelden die
in Tabel 3.2 zijn vermeld zou de capaciteit van de schepen vergeleken moeten worden
met de aantallen vervoerde gevangenen. Dit is echter niet goed mogelijk omdat er
per land verschillende meeteenheden werden gebruikt om de grootte van een schip
in uit te drukken. Sommige landen gebruikten de scheepstonnage als maatstaf voor
de grootte van een schip. Maar ook tonnage was een maat die niet in alle landen op
dezelfde manier werd toegepast.299
Voor de 383 slavenreizen van de WIC in de periode 1674-1740 werden 193 verschillende schepen uitgereed. Daarbij maakten 107 schepen maar één slavenreis (55.4%).
Tabel 3.3 Inzet van schepen voor slaventochten WIC 1674-1740
Aantal reizen
Aantal schepen
Totaal reizen
Percentage

1
107
107
55.4

2
46
92
23.8

3
16
48
8.3

4
7
28
3.6

5
6
30
3.1

6
4
24
2.0

7
4
28
2.0

8
2
16
1.0

9
0
0
0

10
1
10
0.5

Totaal
193
383
100

Bron: Den Heijer, Goud,ivoor en slaven, Bijlage 2, 405-411

Uit Tabel 3.4 blijkt dat slechts een gering aantal schepen uit de WIC-vloot meer dan
10 jaar oud was tijdens zijn laatste slavenreis.
Van de in tabel 3.4 genoemde schepen vergingen de Acredam, de Adrichem en de Leusden.
De Pijnenburgh en de Poelwijk werden gekaapt. Verder blijkt dat het merendeel van
deze schepen, (10 van 16) tussen 1719 en 1727 gebouwd zijn. De meeste van deze schepen zijn bovendien uitsluitend als slavenschip uitgereed.
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Tabel 3.4 Slavenschepen 10 jaar of ouder tijdens laatste slaventocht
Naam schip
Leusden
Duijnvlied
Acredam
Bekesteijn
Vrijheijd 2
Poelwijk 1
Steenhuijsen
Adrichem
Pijnenburgh
Quinera
Emmenes
Rusthof
Goude Put 2
Beschutter
St. Laurens
Stad en Lande 4

A
18
15
14
14
14
13
13
12
11
11
11
11
11
11
10
10

B
10
8
8
7
6
5
6
7
6
5
7
5
6
2
2
5

C
1719-1737
1721-1740
1712-1727
1721-1736
1721-1737
1677-1690
1723-1737
1708-1720
1693-1705
1697-1710
1714-1726
1721-1734
1724-1737
1727-1739
1725-1736
1726-1737

D
1737-1738
1736-1737
1726-1727
1735-1736
1735-1737
      16901736-1737
      17201704-1705
1708-1710
1725-1726
1732-1734
1735-1737
1738-1739
1735-1736
1736-1737

SL
10
8
8
7
6
5
6
7
6
5
7
5
6
2
2
5

RT
0
2
1
0
1
2
0
0
1
0
0
0
0
0
3
0

KR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0

Bron: Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, Bijlage 2,405-411; A = leeftijd schip bij vertrek uit Nederland;
B= aantal slavenreizen;C = periode in bedrijf voor WIC; D = laatste slaventocht;SL = slavenschip; RT = retourschip;
KR = kruiser

3.2 Werving en selectie van bemanning voor de slavenschepen van de WIC
De bemanning van een schip kan worden onderverdeeld in de categorieën ‘officieren’, ‘onderofficieren’ en ‘lager scheepsvolk’ (matrozen). De kapitein en andere officieren werden door de bewindhebbers van de verschillende kamers geworven en
aangesteld. Hoe dit precies gebeurde is niet duidelijk maar wel is zeker dat bij de
werving (ook) gebruik werd gemaakt van aanplakbiljetten. Voor het werven van de
officieren voor de Leusden werd besloten dat: ‘de resp: lieden bij een gewoonlijk biljet
geadverteert sullen worden”.300
De kapitein of schipper was de hoogste in rang aan boord; hij had de leiding over
het schip. De opperstuurman, en de tweede en derde stuurman waren verantwoordelijk voor de navigatie. De chirurgijn en de tweede en derdemeester (hulpchirurgijns) waren belast met de medische verzorging op het schip.301 De chirurgijn was de
scheepsarts. De kapitein, stuurlieden en medische verzorgers werden aangenomen
en benoemd door de voltallige vergadering van de kamer die de toerbeurt had.
De Heren Tien gaven officieren de mogelijkheid om op beperkte schaal voor eigen
rekening handel te drijven in Afrika. Tijdens de vergadering van de Heren Tien van
6 november 1717 werd een besluit genomen over de goederen die voor eigen rekening mochten worden meegenomen. Daarbij werd bepaald dat bij verkoop van deze
goederen de betaling alleen in goud mocht plaatsvinden. Betaling in andere vorm
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(bijvoorbeeld in andere goederen) was ten strengste verboden. Overtreding van deze
bepaling zou leiden tot inbeslagname van de verboden goederen en het inhouden
van nog te ontvangen lonen en andere gelden.302 Bovendien konden officieren op
betere voorzieningen aanspraak maken dan het lagere scheepsvolk. Zo was er een
duidelijk onderscheid in de ‘ruimte’ (de scheepskisten) die aan de verschillende
bemanningsleden werd vergund om persoonlijke goederen mee te nemen aan boord.
In een instructie van 15 april 1682 werd vastgelegd hoe groot de scheepskisten van
de verschillende categorieën bemanningsleden mochten zijn. Deze instructie werd
bij besluit van de Heren Tien van 24 maart 1701 vernieuwd. De volgende afmetingen
werden vastgesteld:
‘Predikant, Assistent, Vaandrig, Sergeant, Schipper, Stuurlieden, Barbier: ijder
een kist van vijf voet lang, twee voet hoog en breet [142x57x57 cm]
Corporaal, Bootsman, Constapel, Bottelier, Cuijper, Timmerman, Onderbarbier,
Zeijlenmaker: ijder een kist vier en een half voet lang, twee voet hoog en breet
[127x57x57 cm]
Bootsmansmaat, Constapelsmaat, Cuijper, Kok, Koksmaat, Derde barbier: ijder
een kist van vier en een half voet lang, ende een en een half voet hoog en breet
[127x42x42 cm]
Adelborst, Matroos: ijder een kist van vier voet langh ende anderhalf voet hoog
en breet [113x42x42 cm]
Soldaat, Hooploper, Jonge: ijder een kist van drie en een half voet langh en een
voet en vier duijm hoog en breet.’ [99x39x39 cm]303
Het besluit gold waarschijnlijk voor alle schepen onafhankelijk van het doel van de
reis.
Op 4 november 1720 stelden de Heren Tien (opnieuw) een lijst samen ‘van ’t geen
aan Opperstuurlieden en Opper Chrirurgyns , van een Kruijsschip of Slaaf-Haalder,
varende ten dienste van de Geoctroyeerde West-Indische Compagnie, gepermitteerd wert, op zyne Voyagie mede te mogen nemen’.304 Daarbij golden dezelfde restricties als in het besluit van 1717. In het besluit van 1720 worden echter alleen de
Opperstuurlieden en Opperchirurgijns genoemd. De redenen hiervoor zijn niet
bekend. Opvallend aan het besluit is verder dat de afmeting van de scheepskist (“kist
met plunge”) werd vastgesteld in Rijnlandse voeten. Binnen de WIC werd meestal
de Amsterdamse voet (0,283 meter) als lengtemaat gebruikt. De Rijnlandse voet was
ongeveer 3 cm langer, en bedroeg 0,314 meter. In het besluit van 1717 werd uitgegaan
van een maximale legte van scheepskisten van 5 Amsterdamse voet en in het besluit
van 1720 werd de lengte gesteld op 4½ Rijnlandse voet. In beide gevallen ging het
om een lengte van de scheepskist van ongeveer 1,40 meter. Maar waarom een besluit
werd genomen dat alleen betrekking had op de kisten van opperstuurlieden en de
opperchirurgijns is onduidelijk.
Het salaris van een kapitein van een slavenschip lag tussen de vijftig en zestig
gulden per maand: zie Tabel 3.5. De ‘neveninkomsten’ van de kapiteins waren echter
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aantrekkelijk en konden de inkomsten behoorlijk opvijzelen. Behalve de mogelijkheid om op beperkte schaal handel te drijven in Afrika was er voor de kapiteins een
toeslagenregeling voor vervoerde gevangenen. Omdat er onduidelijkheid was ontstaan over de toepassing van de toeslagenregeling werd dit door de Heren Tien in
1707 verduidelijkt en aangescherpt. Uit het besluit blijkt dat de kapitein niet voor alle
levend afgeleverde gevangenen een toeslag ontving. Voor de helft van de vervoerde
gevangenen ontving de kapitein geen toeslag. Van de resterende helft werd het aantal
tijdens de reis overleden gevangenen afgetrokken; over de rest werd de toeslag berekend.305 Het is dan ook evident dat de kapitein er alle belang bij had zoveel mogelijk
gevangenen levend op hun bestemming af te leveren. Ondanks de aantrekkelijke
regeling maakten de meeste kapiteins maar één slaventocht. Het kopen en vervoeren
van Afrikaanse gevangenen bleef een uiterst ongezond en gevaarlijk beroep. Volgens
Den Heijer stierf 13,5% van de kapiteins onderweg.306 Van de 260 door Postma vastgelegde slaventochten tijdens de Tweede WIC maakten 122 van de 186 kapiteins maar
één reis. Een tweede reis werd door 37 kapiteins ondernomen. Voor een derde, vierde
en vijfde reis meldden zich respectievelijk 16, 5 en 4 kapiteins. Tot zowel een zesde als
zevende reis bleek slechts één keer een kapitein bereid te zijn geweest.307
De onderofficieren, matrozen en soldaten werden (voor de kamer Amsterdam) aangenomen door de ’Heeren Commissarisse tot het aennemen van ’t volk’, een commissie
bestaande uit bewindhebbers. Er was een speciale instructie voor deze commissie.
In artikel 1 van de instructie werd bepaald dat deze commissarissen ‘(...)aenneemen
ende aenstellen alle soldaten daaronder begrepen, adelborsten, matroosen, cox,
bootsluij, schieluij en andre minder officieren, zoo wel op de scheepen van de comp:
als binnen het district van den octroye aen landt geemployeert te werden’.308
Het werven van mensen die mee wilden met een WIC-schip naar Afrika was niet
gemakkelijk. De kans om niet terug te keren van een slaventocht was immers groot.
Bovendien waren de lonen die de concurrent op de arbeidsmarkt betaalde, de VOC,
beduidend hoger dan de WIC-lonen.
Alleen leerling matrozen en scheepsjongens verdienden bij de WIC meer dan bij de
VOC. Evenals bij de WIC was er bij de VOC nauwelijks sprake van wijzigingen van
de salariëring in ongeveer tachtig jaar. Volgens Den Heijer bleven de salarissen bij
de WIC tussen 1674 en 1740 gelijk; er vonden geen verhogingen plaats.309 Bij de VOC
werden in 1662 de gages van de verschillende bemanningsleden in een Reglement
vastgelegd. Pas in 1742 werden de lonen voor officieren op VOC-schepen aangepast
(verhoogd).310
Wie wilde aanmonsteren kon zich melden bij de bewindhebbers en solliciteren. De
functie van matroos aan boord van een WIC-schip was niet bijzonder gewild. Dat is
misschien de reden dat de matrozen meestal werden geronseld door tussenpersonen.
Deze werden wel aangeduid met de weinig vleiende benaming zielverkopers. De
Hullu beschrijft de ronselaars van de VOC als: ” (...) de zielverkopers, de welbekende
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Tabel 3.5    Maandlonen bemanning WIC en VOC
Rang
Kapitein
Eerste stuurman
Tweede stuurman
Derde stuurman
Bootsman
Bootsmansmaat
Konstabel
Konstabelsmaat
Bottelier
Botteliersmaat
Kok
Koksmaat
Kuiper
Kuipersmaat
Timmerman
Timmermansmaat
Zeilmaker
Chirurgijn
Tweede chirurgijn
Matroos
Leerling matroos
Jongen

WIC
50-60
30-36
25-30
2016-20
13-14
16-18
1415-20
12-14
16-20
1413-14
123618-20
1428-36
16-20
8-10
7-8
5-7

VOC
70-80
48-50
32-36
2622-26
1320-24
20-24
1420-24
1416-17
12-14
38-48
22-48
18-20
32-50
24-28
7-11
74-6

Bronnen:Den Heijer, Goud, ivoor en slaven,421 Bijlage 5; J.R. Bruijn,F. Gaastra en I. Schöffer,
Dutch-Asiatic shipping in the 17th and 18th centuries,Vol.1, 210-211             

ronselaars, die tegen de tijd dat de Oost-Indische schepen het zeegat stonden uit te
gaan ijverig in de weer waren om de Compagnie aan matrozen en soldaten te helpen
en dezen, zolang totdat zij aanboord gingen, kost en inwoning plachten te verschaffen”.311 Door de genoten kost en inwoning bouwde de werkzoekende natuurlijk een
schuld op bij de betrokken logementhouder. Voor deze was het dus van belang dat
er een plaats op een schip werd gevonden. Als dat niet zou lukken kreeg hij immers
ook geen geld. Ondanks de slechte naam die de logementhouders hadden en het
misbruik dat zij maakten van de werkzoekenden konden de bewindhebbers niet om
deze mensen heen. Zodra iemand was aangenomen op een van de schepen moest hij
op het soldijkantoor een transport- of schuldbrief ophalen. Deze transportbrief vertegenwoordigde doorgaans een waarde van f.150.- en was zo opgesteld dat het een
schuldbekentenis van de compagnie aan toonder was die pas verzilverd kon worden
na terugkeer van de betrokken matroos.312 Met deze transportbrief en de twee maanden loon die vooruitbetaald werden door de compagnie kon de matroos zijn schuld
aan de logementhouder betalen.313 Een soortgelijke regeling gold ook bij het aannemen van bemanning op schepen van de WIC. In artikel 4 van de ‘Instructie voor
de Heren Commissarisse tot het aennemen van ’t volk’ werd bepaald dat ‘op goede
borgtogte’ twee maanden loon vooruit werd uitbetaald.314
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De logementhouders op hun beurt verkochten de transportbrieven, ook wel transportcelen genoemd, aan ceelkopers. Vandaar hun bijnaam zielverkopers (ceelverkopers). De logementhouder zelf had vaak ook schulden doordat hij de goederen en
levensmiddelen voor de matrozen meestal op krediet had gekocht. Het probleem
voor hem was echter, dat hij pas na terugkomst van de betreffende matroos, als die
al terugkwam, de schuldbrief kon verzilveren. Om zijn schuldeisers toch te kunnen
betalen, deed daarom de logementhouder de schuldbrieven tegen contante betaling
over aan een ceelkoper, die er meestal slechts de helft van de nominale waarde voor
betaalde. Die nam immers ook het risico over dat de matroos niet terugkeerde. De
ceelkoper was degene die het meeste verdiende aan deze transactie. De ceelverkoper
echter liep zelf het risico in financiële problemen te komen. Hij maakte immers ook
schulden om als volkhouder te kunnen optreden. Het terugbetalen van de op borgtocht verkregen goederen voor het onderhoud van zijn ‘klanten’ lukte soms niet. Het
kwam dan ook voor dat de ceelverkoper zo in financiële problemen raakte dat hij zelf
als matroos of soldaat op een schip aanmonsterde.315
Behalve over kapiteins is er weinig informatie over de bemanningsleden. Zowel Den
Heijer als Postma heeft een uitgebreid overzicht samengesteld van kapiteins van slavenschepen en de periode waarin zij gevaren hebben voor de WIC.316 Uit onderzoek
van Den Heijer blijkt dat aan het begin van de 18e eeuw ongeveer zeventig procent
van de lagere bemanning uit de Republiek afkomstig was; de rest kwam veelal uit
Duitstalige gebieden.317 Op slavenschepen waren veel vaklieden nodig voor onderhoud en verzorging van de gevangenen. Hierdoor was betrekkelijk weinig lager personeel in dienst en bestond ongeveer de helft van de bemanning uit officieren, onderofficieren en vaklieden.318

3.3 Reglementen en Instructies
Er waren verschillende reglementen en instructies waar kapitein en bemanning in
dienst van de WIC zich aan dienden te houden. Hieronder worden enkele belangrijke
instructies kort beschreven.

3.3.1   De Artikelbrief 319
De Artikelbrief was een door de Staten Generaal goedgekeurde regeling waarin allerlei bepalingen waren opgenomen die van toepassing waren op iedereen die aanmonsterde op een schip van de WIC. De bepalingen geven een goed beeld over de arbeidsomstandigheden op deze schepen. Het ging daarbij dus niet alleen over regels die
golden op de slavenschepen van de compagnie. Voordat het schip vertrok werd de
Artikelbrief aan de bemanning voorgelezen, die daarop een eed moesten afleggen dat
zij zich daaraan zouden houden.
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De Artikelbrief gaf de kapitein grote macht en rechtsprekende bevoegdheid op zee. Hij
was bevoegd ’Justitie te administreren en recht te doen’ in civiele en kleine strafrechtelijke zaken. Dit deed hij niet alleen maar samen met de scheepsraad. De bevoegdheid
van deze scheepsraad was vastgelegd in een Scheeps-Raedts Instructie. De bevoegdheden van deze raad waren beperkt, want in “Capitale en Hals-saecken” (moord en doodslag) was deze raad niet bevoegd.320 In de Artikelbrief werd een groot aantal onderwerpen benoemd, waarbij ook werd aangegeven wat de gevolgen waren als men zich niet
aan de regels hield. Zo was bijvoorbeeld bepaald, dat iemand die gereedschappen van
timmerlieden, stuurlieden of kanonniers stal of verloor, voor straf werd ‘geleerst voor
de mast’.321 Op slavenschepen was het uiteraard van groot belang dat er geen wapens en
gereedschappen in handen kwamen van de gevangenen, omdat zij daarmee de bemanning konden aanvallen en misschien zelfs vermoorden. Als werd geprobeerd een
bemanningslid met een mes te verwonden,werd de dader ‘met een mes door sijn handt
aen de mast genagelt’. Voor het daadwerkelijk verwonden van een ander bemanningslid was de straf ‘gekielhaelt worden, verbeurende niet temin ses maenden gagie’.322
Stelen van voedsel of drank werd gestraft met ‘veertigh dagen in ’t Gallioen’ op water
en brood.323 Wie zonder toestemming het schip verliet en aan land ging werd veertien
dagen geboeid en kreeg alleen water en brood. Bovendien werd twee maanden loon
ingehouden. Moord of doodslag werd bestraft door de schuldige samen met het lijk
van de overledene overboord te gooien. Wie van plan was aan een samenzwering of
muiterij mee te doen, maar tijdig tot inkeer kwam en het (aan de kapitein) opbiechtte,
werd niet gestraft; hij werd voor dit gedrag zelfs financieel beloond. Als iemand een
voorgenomen muiterij meldde, zonder zelf daarbij betrokken te zijn geweest, ontving
hij een nog hogere uitkering. Bovendien kon hij rekenen op promotie als er een functie
vrijkwam waar hij geschikt voor was. In de Artikelbrief werd niet expliciet vermeld wat
de straf op muiterij of samenzwering was. Aangenomen mag worden dat hier de doodstraf op stond. De Artikelbrief stelde geldboetes en straffen op het vloeken aan boord
en het niet bijwonen van godsdienstoefeningen. Ook was het ten strengste verboden
kaartspelen, dobbelstenen en dergelijke mee aan boord te nemen.
Op de voorgenomen dag van vertrek van het schip, diende iedereen direct na de trommelslag aan boord te gaan of met de lichters naar zijn schip te gaan. Van wie niet
op tijd kwam opdagen werd een maand loon ingehouden. Er waren ook bepalingen
opgenomen over hoe te handelen ingeval van het treffen met vijandelijke schepen.
Wie naar de vijand overliep en daarna door de WIC opgepakt werd, kreeg de doodstraf. De Artikelbrief bevatte verder een schaderegeling voor het verlies van ledematen en de betaling van het loon na de reis. In de Artikelbrief waren geen specifieke
bepalingen opgenomen over de slavenhandel.

3.3.2   De Instructie voor de Heeren Commissarisse tot het aennemen van ’t volk
Deze instructie gold voor schepen die werden uitgereed door de kamer Amsterdam.324
Artikel 3 bepaalde dat de Artikelbrief aan iedereen die werd aangenomen werd
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voorgelezen en dat men de daarin opgenomen eed diende af te leggen. Verder werd
bepaald dat iedereen twee maanden loon vooruitbetaald kreeg. Een belangrijke
bepaling in deze instructie betrof de dwang die kon worden uitgeoefend om de personen die waren aangenomen ook daadwerkelijk aan boord te krijgen als het schip
zou vertrekken. Als de betreffende persoon of personen zich ‘na den trommel slag’
nog niet hadden gemeld dan dienden de heren commissarissen ‘naar de zoodanige
exactelijk doen inquireeren, die, is ’t nood laten apprehendeeren ende schipbrengen’.
Bij niet aanmelden op de vastgestelde dag werd men dus opgepakt en naar het schip
gebracht. Een begrijpelijke actie van de WIC, er was immers al twee maanden loon
vooruitbetaald.

3.3.3  Instructie voor schippers naar Elmina en Angola325
Er was een speciale Instructie voor schepen die voor een slaventocht naar Elmina en
Angola werden uitgereed. De Instructie bestond uit 54 artikelen waarin de verplichtingen van de kapitein precies werden beschreven. Als hij de opdracht had om gevangenen te kopen in Angola moest hij daar vanaf Elmina rechtstreeks naartoe varen,
zonder andere plaatsen aan te doen. Als de kapitein zich hier niet aan hield werden
al zijn verdiensten (“gagie en maandgelden”) verbeurd verklaard en kreeg hij bovendien een boete van duizend gulden. Als het schip voor de kust van Angola was aangekomen diende de kapitein direct zijn aankomst te laten bekendmaken. Als de verkopers van gevangenen zich meldden moest hij met een deel van zijn handelsgoederen
(‘cargasoenen’ of ‘koopmanschappen’) aan land gaan om handel te drijven. Voor aankomst in Angola moest de ruimte op het schip voor het vervoer van de gevangenen
(“de Negro-Combuys”) helemaal in orde zijn. Als er bij aankomst te Angola al andere
slavenschepen van de WIC voor de kust lagen moest de kapitein die voor laten gaan
bij het aankopen van gevangenen. Hij was zelfs verplicht de aanwezige schepen,
indien nodig, daarbij assistentie te verlenen. Zolang het schip nog aan de kust van
Angola was moest de kapitein zorgen dat de gevangenen die al aan boord waren goed
te eten kregen. Hij moest ze meerdere keren per dag voedsel van het land geven om te
zorgen dat zij gezond bleven. Voor vertrek uit Angola moest er een behoorlijke hoeveelheid palmolie en limoensap worden ingeslagen. Ook moesten er varkens, kippen
en limoenen worden ingekocht en er moest een hoeveelheid gierst (“een partye
Milhio”) worden meegenomen om in geval van ziekte aan de gevangenen te geven.326

3.3.4 Instructies die per reis aan de kapiteins werden meegegeven
Voor slavenschepen golden in elk geval minstens drie verschillende instructies. De
eerste instructie ontving de kapiteins bij zijn vertrek uit Texel. Deze vermeldde
langs welke route hij diende te varen, welke havens hij wel en niet mocht aandoen en
naar welke bestemming in Afrika hij moest gaan. Als zijn eerste plaats van aankomst
Elmina was en hij van daaruit verder moest om zijn handelsgoederen te verkopen
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en zijn menselijke lading in te kopen kreeg hij van de directeur-generaal een nieuwe
instructie mee. Ook in deze instructie stond precies vermeld waar het schip naartoe
diende te varen en wat de eindbestemming was. Ook werd vermeld bij wie de kapitein zich op de plaats van bestemming moest aanmelden. Voor de reis naar Amerika
werd ook een instructie meegegeven, waarin de taken en verplichtingen voor de
kapitein waren vastgelegd.327

3.4 Bomba
Bomba mi yaya, bomba!
Bomba mi yaya, bomba!

O slavendrijver,
hoort dit lied!

A Biribisi wi d’o!
A Kristankondre wi d’o!
Senkete ba! senkete ba!

Het lied van de Berbice.
Het lied van Kristenland.
De slaaf gebiedt te luisteren!

Bomba mi yaya, bomba!
Bomba mi yaya, senekete ba,
Bomba mi yaya, bomba!

O drijver, hoort de slaaf:
aan jou ontkomt hij niet:
Jíj sterft met zijn lied!328

3.4.1 Inleiding
De slavenhandel was niet mogelijk zonder de medewerking van Afrikanen. Er was
een hele keten van tussenpersonen betrokken bij deze handel. Sommigen waren
onafhankelijke ondernemers, anderen waren in dienst van de WIC. Eerst moesten de
mensen gevangen genomen worden, meestal tijdens binnenlandse oorlogen. Soms
was er sprake van mensenroof. Vervolgens werden de gevangenen door tussenkomst
van ‘makelaars’ of ‘caboceers’ aan de Europeanen te koop aangeboden. Om de mensen
aan boord van de slavenschepen te brengen waren de Europese slavenhandelaren
geheel afhankelijk van Afrikaanse kanovaarders, gespecialiseerd in het transport van
mensen en goederen van de kust naar de op zee liggende slavenschepen. Het vervoeren van de mensen van de kerkers of andere plekken waar zij gevangen gehouden
werden naar een gereedliggend slavenschip was in de loop van de tijd uitgegroeid tot
een belangrijke bedrijfstak onder Afrikanen.329
Afrikanen waren in allerlei functies werkzaam voor Europese slavenhandelaren.
Nadat de gevangenen die als slaven verkocht zouden worden waren afgeleverd en
in de kerkers waren opgesloten, duurde het soms nog lang voordat zij daadwerkelijk aan boord van de slavenschepen werden gebracht. In de tussenliggende periode
moesten deze mensen bewaakt, gevoed en verzorgd worden. Ook daar was een hele
organisatie voor nodig, waarin Afrikanen een dominante rol speelden.
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Een belangrijke, maar in de literatuur slechts zijdelings genoemde functionaris
tijdens de periode van de trans-Atlantische slavenhandel was de bomba op de slavenschepen. Dit is opvallend omdat het, zoals zal worden aangetoond, om een uitzonderlijke positie ging. Er is geen goede vertaling voor het woord bomba, maar het
begrip ‘opzichter’ benadert zijn functie en taken het meest. De bomba was zowel
op de Afrikaanse kust als op schepen van de WIC en de MCC werkzaam. De mensen
die als bomba’s330 voor de WIC werkten waren Afrikanen. Hun taken en bevoegdheden verschilden naar gelang de plaats waar zij hun werkzaamheden verrichtten. Op
de kust was hun positie minder zelfstandig en dominant dan op de slavenschepen.
Er is weinig bekend over deze Afrikaanse opzichters. Of zij in dienst waren van de
Nederlanders of dat zij tijdelijk ingehuurd werden kan niet met zekerheid vastgesteld worden. Aan de hand van beschikbare informatie kan een indruk worden gegeven van hun positie op de kust van Afrika. Problematischer is het om een goed beeld
te krijgen van hun taken en bevoegdheden op de slavenschepen van de WIC en de
MCC. Voor de Nederlandse slavenhandelaren was de aanwezigheid van de bomba’s
op de slavenschepen van groot belang, omdat zij een intermediaire functie vervulden
tussen de bemanning en de gevangenen. Omdat de Nederlandse bemanning geen
Afrikaanse talen beheerste was de hulp van deze vrije Afrikanen noodzakelijk. Een
andere reden voor de aanwezigheid van bomba’s op slavenschepen zou kunnen zijn
dat zij fungeerden als de ogen en oren van de kapitein. Zij moesten voorgenomen
opstanden van de gevangenen rapporteren en op die manier voorkomen. Dat niet
altijd gerekend kon worden op de loyaliteit van de bomba’s blijkt uit situaties waarin
zij met de gevangenen samenspanden om het schip te overmeesteren (zie § 3.4.3).
Een beschouwing over de bomba op slavenschepen kan wellicht inzicht geven in de
manier waarop het vervoer van de grote aantallen gevangenen werd georganiseerd.
Een bespreking van de positie van de bomba is verder ook relevant omdat dit een
unieke functie was die alleen op Nederlandse slavenschepen voorkwam.
In het navolgende wordt eerst aandacht besteed aan de werkzaamheden van de
bomba in Elmina en andere plaatsen op de kust van Afrika. Ook wordt aandacht
besteed aan een specifieke vorm van slavernij in Afrika: de trainslaven. Hun positie
blijkt een geheel andere te zijn geweest dan die van de mensen die als slaven op de
plantages in Amerika werkten.331

3.4.2 De trainslaven en de bomba’s in Elmina
In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de positie van zogenoemde trainslaven en
op de werkzaamheden van de bomba’s in Elmina. De hoofdvestiging van de WIC in
Afrika, het fort Elmina, was de plaats waar de meeste werknemers van de organisatie
zich bevonden. Tussen 1700 en 1760 woonden en werkten ongeveer 257 Europeanen
voor de WIC in West-Afrika, van wie er 100 waren gestationeerd in Elmina. Daarnaast
had de compagnie in Afrika tussen 600 en 800 ‘trainslaven’, van wie ongeveer 300 in
Elmina.332 Wat de functie van deze mensen was is niet precies aan te geven. Goslinga
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noemt ze handarbeiders of vaklui.333De positie van deze mensen was in een aantal
opzichten bijzonder te noemen. Zij waren niet vrij maar onderhorig aan de WIC. Zij
waren eigendom van de compagnie, maar werden niet aan slavenhandelaren verkocht voor verscheping naar Amerika. Voor hun dagelijkse voeding ontvingen zij
van de WIC een toelage (kostgeld) om voedsel te kopen op de lokale markt. Voor de
Europese werknemers van de WIC gold hetzelfde systeem: ook zij kregen voor dit
doel een toelage van de compagnie. Wat dat betreft was er geen verschil tussen de
trainslaven en de vrije Europeanen. Er was wel verschil in de hoogte van de toelage.
De trainslaven kregen ongeveer f. 2,75 per maand, een bedrag dat niet (geheel) in geld
werd uitbetaald: ‘part, if not most, of each man’s allowance (kostgeld) was paid in
trade goods, which had to be bartered for food and drink and other items’.334
Sommige trainslaven werden opgeleid om in verschillende beroepen dienst te
kunnen doen. Zij werkten als timmerlieden, kuipers, smeden, tuinlieden en steenhouwers.335 Een belangrijk gegeven was ook dat de trainslaven de kans hadden om
na verloop van tijd hun vrijheid te krijgen door manumissie. Volgens Postma was het
gebruik bij de WIC om de trainslaven niet van de Goudkust (dus in de omgeving van
Elmina) te halen maar van de Slavenkust of de Nigerdelta.336 Hierdoor werd voorkomen dat er relaties en contacten ontstonden met vrije Afrikanen in Elmina. Dat zou
er misschien toe kunnen leiden, dat de trainslaven tot opstanden werden aangezet
of geholpen werden om te vluchten. Ook Feinberg gaat ervan uit dat de trainslaven
voornamelijk van de Slavenkust afkomstig waren, sommigen misschien van de binnenlanden van de Goudkust. De trainslaven hadden hun eigen woongebied buiten
het fort Elmina.337
In het niet ver van Elmina gelegen Engelse Cape Coast Castle hadden de ‘castle slaves’
een soortgelijke positie als de Nederlandse trainslaven. In Cape Coast Castle werd
een lijst bijgehouden waarop hun namen en beroepen waren opgenomen.338 St Clair
beschrijft het verschil tussen de castle slaves en de voor verkoop bestemde gevangenen als volgt: ‘One of the most striking manifestations of the difference between
Castle slaves and those sold to slave ships, as far as the British were concerned, is that
the Castle slaves were all named individuals, whereas the slaves to be sold were nameless, treated not only as having no rights, except possibly a right to life and food, but
as entirely interchangeable.’339 De (Nederlandse) trainslaven werden evenals de castle
slaves met naam vermeld. Bij overlijden werd de naam van de overleden trainslaaf en
datum van overlijden vastgelegd.340
De WIC-organisatie in Afrika was afhankelijk van de inzet van de trainslaven. Zij
hadden mogelijkheden om eisen te stellen als zij het niet eens waren met hun behandeling. Dit leidde er soms zelfs toe dat de trainslaven in opstand kwamen tegen de
WIC en weigerden aan het werk te gaan. Dit gebeurde bijvoorbeeld in 1785 en 1789,
toen de trainslaven van mening waren dat hun voedseltoelage niet toereikend was.341
De bijzondere status van de trainslaven zal ook van invloed geweest zijn op de positie van de bomba’s. De bomba’s hielden toezicht op de trainslaven en hadden de
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leiding over hen. Zij moesten ervoor zorgen dat de trainslaven hun werk naar behoren deden, geen vluchtpogingen ondernamen en geen voor de WIC nadelige activiteiten ontplooiden. De bomba was verantwoording verschuldigd en ondergeschikt
aan een (blanke) leidinggevende WIC-functionaris. Volgens Postma was de bomba
‘an African, possibly a company slave, with supervisory authority among the trade
slaves’.342 Gelet op het voorgaande is het niet waarschijnlijk dat het hier om een trainslaaf ging.
Dat de bomba speciale verantwoordelijkheden had tegenover de gevangenen blijkt
uit instructies waarin hij expliciet genoemd werd. In een Instructie van 5 december
1710 voor de supervisor (een blanke) over de slaven op het fort Elmina werd verwezen
naar de bomba en zijn taken in geval van ziekte van gevangenen. In artikel 2 werd
bepaald dat gevangenen die een besmettelijke ziekte hadden naar een ander fort (de
Berg St. Jago) gebracht moesten worden om daar door de bomba te worden verzorgd
en genezen. In de Instructie werd ook bepaald (artikel 4) dat in geval van ziekte van
gevangenen dit door de supervisor aan de bomba moest worden gemeld. De bomba
moest er dan voor zorgen dat de zieke niet tewerk werd gesteld.343
In een “Instructie voor de Baas bij den train” werd op twee plaatsen verwezen naar de
bomba en diens taken. In artikel 6 van de Instructie werd vermeld:
“Hij zal zorgen om half agt uuren, aan het huis van den fabrieksmeester te zijn
en aan denzelven schriftelijk op te geven, hoe veel slaven er buiten de katteplaats
werken onder wat bomba en wat werk zij doen.”
In artikel 18 staat:
“Hij zal vooral een wakend oog houden & door den schieman doen houden op
de bombaas bij het volk, dat dezelve de slaven onder hun houden, en tot slands
werk gebruiken zonder tusschen beide te doen weggaan en behoorlijk ‘smorgens
& ‘smiddags aan en van het werk te gaan.”344
De aangehaalde voorbeelden maken duidelijk dat de bomba een aparte positie had,
maar geven geen uitsluitsel over de vraag wat nu precies zijn bevoegdheden waren
en hoe de gezagsverhoudingen met de Nederlanders waren. Verder onderzoek zal
wellicht meer duidelijkheid geven over deze Afrikaanse toezichthouders. Wel kan uit
de besproken voorbeelden de conclusie worden getrokken dat de bomba’s personen
waren met een gezaghebbende positie. Het toezicht op en begeleiding van de trainslaven was gedeeltelijk aan hen gedelegeerd. De bomba’s die toezicht uitoefenden
over de trainslaven hadden echter een minder prominente positie dan de bomba’s op
de slavenschepen.
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3.4.3   De bomba op slavenschepen
Grote slavenschepen, van 28 tot 34 meter, hadden een bemanning van 60 tot 70
koppen. Met dergelijke schepen werden door de WIC gemiddeld 600 tot 700 gevangenen vervoerd. Hun bewaking en verzorging kwamen voor het grootste deel voor
rekening van het lagere scheepsvolk, de matrozen. Deze groep maakte ongeveer de
helft van de bemanning uit.345 Het zou dan op grotere schepen gaan om 30 tot 35
matrozen. De opgave om de gevangenen twee keer per dag van voedsel te voorzien,
hun verblijven schoon te maken, zieken te verzorgen en het uitvoeren van allerlei
andere werkzaamheden, zal niet gering geweest zijn. Dit werd waarschijnlijk, althans
gedeeltelijk, opgelost door Afrikanen in te zetten voor het verrichten van bepaalde
taken. Daarbij kan gedacht worden aan het bereiden van de maaltijden door vrouwelijke gevangenen, het schoonmaken van de verblijven van de gevangenen benedendeks enzovoort. Om de positie en het belang van de bomba op Nederlandse slavenschepen te kunnen duiden wordt eerst ingegaan op de manier waarop andere landen
het toezicht op de gevangenen op de schepen organiseerden. Onder verschillende
benamingen zoals ‘guardians’, ‘interpreters’ en ‘linguists’ werden Afrikanen ingezet
om toezicht te houden op de gevangenen tijdens de overtocht naar Amerika. Zoals
zal worden toegelicht ging het echter om andere functies en bevoegdheden dan de
bomba’s op Nederlandse slavenschepen. Ook als het slavenschip nog in de Afrikaanse
haven lag was er behoefte aan mensen die met de gevangenen konden communiceren en ze konden vertellen hoe zij zich aan boord van het schip moesten gedragen.
Voor de Engelsen traden tolken tevens op als makelaars, de tussenpersonen bij de
aankoop van gevangenen. Snelgrave merkte over de tolken op: ‘these Linguists are
Natives and Freemen of the Country, whom we hire on account of their speaking
good English, during the time we remain on the Coast; and they are likewise Brokers
between us and the black Merchants’.346 Deze ‘linguists’ waren dus niet alleen werkzaam als tolken, maar functioneerden ook als tussenpersonen of makelaars tussen
de Europese en Afrikaanse handelaren. Een andere groep toezichthouders op slavenschepen waren de ‘grumettoes’(ook wel aangeduid als grommetos of grumetes).
Dit waren Afrikanen die werkzaamheden verrichtten op de slavenschepen als deze
nog aan de Afrikaanse kust waren. Sommigen maakten als matrozen de overtocht
naar Amerika. Zij kregen daarvoor loon uitbetaald. De meesten waren afkomstig van
Afrikaanse volken zoals de Fante en de Kru.347 De Kru (Krumen) werden zeer gewaardeerd als kanovaarders, die gevangenen van het fort Elmina naar de slavenschepen
vervoerden.348
Op slavenschepen was volgens Fayer de functie van ‘interpreters’ (tolken) erg belangrijk: ‘They served many functions - calming the newly purchased slaves, giving information and commands from the captain and crew, and preventing and suppressing
insurrections’.349� Volgens Fayer werden deze tolken bij aankomst op de plantages in
Amerika ook als zodanig ingezet en bovendien kregen zij vaak tot taak om nieuw
aangekomen slaven wegwijs te maken en hen bepaalde werkzaamheden te leren. Zij
waren echter zelf ook slaven.�350
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Postma merkt in zijn studie over de Nederlandse slavenhandel op dat ‘One slave,
who served as a slave foreman (bombaas) on the ship, Adrichem, in 1712 was allowed
to stay on the return with the ship to Holland. What happened to him afterward is
not known, but this was certainly an exception to the rule of selling all slaves in the
West’.351�
Het ging daarbij om het volgende: het schip Adrichem leverde in mei 1712 een aantal van
611 gevangenen af op Curaçao. Op de aankomstlijst werd dit als volgt weergegeven:
“Negros gecomen van Fida per ’t schip Adrichem.  Schipper Cornelis van de Weeteringe.
413 man
188 vrouwen
10 jongens
611 coppen”
Van de 611 mensen werd er één niet verkocht. Op de verkooplijst werd het volgende
genoteerd:
“1 dito man sijnde Bomba geweest aen boord die op ’t versoek van schipper C: van
de Weetering om sijn goede dienst aen boord gedaen, met het Ed: Comp Schip
d’Adrichem overgaat.”352
Terecht merkt Postma op dat gewoonlijk alle gevangenen werden verkocht bij aankomst in Amerika. Deze bomba was inderdaad als gevangene, en dus niet als vrije
Afrikaan, met het schip meegevoerd. Het feit dat hij met het schip mee terugging
naar Nederland betekende dat hij daarna vrij was. Aankomst in Nederland betekende
immers dat men vrij werd.353 Het is niet bekend waarom de schipper hem mee naar
Nederland nam. Het was in elk geval de beloning voor “sijn goede dienst aen boord
gedaen”.
De meeste bomba’s op slavenschepen waren, zoals zal worden aangetoond, geen
gevangenen maar in dienst van de WIC. Dit blijkt onder andere uit het feit dat ze
loon ontvingen voor hun werkzaamheden. Verder was het gebruik dat zij met het
slavenschip van Amerika naar Nederland gingen, daar geruime tijd verbleven en bij
beschikbaarheid van een schip naar Afrika terugkeerden.
Behalve de Nederlanders gebruikten ook de Denen de aanduiding bomba voor toezichthouders op slavenschepen. Deze bomba’s waren echter geen vrije mensen zoals
die op de Nederlandse slavenschepen. Een expliciete verwijzing naar bomba’s is te
vinden in de geschiedenis van de ondergang van het Deense slavenschip Fredensborg.
Volgens de instructies van de kapitein van dit schip was hij bevoegd om bij een tekort
aan bemanning gevangenen in te zetten: “In order to ease the burden of the ship’s
crew the Captain shall select from the purchased slaves, or request from the governing body several days after their arrival at Christiansborg 4 to 6 of the fittest male
slaves, among those who do not understand the language of the others, in order to
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use them as “Bombas” over the other slaves, at the same time as they can help with
cleaning the ship, as well as with other jobs that should arise.”354 Deze mensen kregen
een aparte behandeling: zij kregen hetzelfde voedsel als de overige bemanningsleden en hoefden niet in het slavenruim te slapen. In de instructie werd ook bepaald
dat deze bomba’s een paar Deense woorden moest worden geleerd zodat zij met de
rest van de bemanning konden communiceren. De eis dat deze bomba’s de taal van
de andere gevangenen niet mochten verstaan duidt erop dat zij in elk geval niet
als tolken werden ingezet. Wellicht werd deze eis gesteld om te voorkomen dat zij
anders met de gevangenen zouden samenspannen in het voorbereiden van opstanden. Opmerkelijk was het verbod om gevangenen uit Asante of Crepe als bomba in te
zetten. Wat de reden hiervan was is niet bekend. De ‘bomba’s’ werden ook aangeduid
als ‘deck slaves’. In het overzicht van de aantallen gekochte gevangenen werden zij
apart vermeld. Op de Fredensborg voeren negen ‘male deck slaves’ mee. Bij aankomst
in Amerika werden ook zij als slaven verkocht.
Hoe bomba’s in dienst werden genomen door de Nederlandse slavenhandelaren en
wat hun taken en bevoegdheden precies waren is als gezegd niet vast te stellen. In de
archiefstukken is geen brief, besluit of aanwijzing gevonden waarin taken en bevoegdheden van bomba’s op slavenschepen van de WIC of de MCC werden beschreven. Er
mag echter van worden uitgegaan dat dit voor wat de WIC betreft met instemming
van de Heren Tien gebeurde. Wat in elk geval vaststaat, is dat het om Afrikanen ging
- althans personen die in Afrika geboren waren - die een speciale rol vervulden bij het
vervoer en de bewaking van gevangenen op de slavenschepen. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat bomba’s als vrije personen op schepen van andere niet-Nederlandse
slavenhandelaren werkten. De inzet van bomba’s voor de begeleiding van gevangenen
aan boord van de slavenschepen was alleen op Nederlandse schepen in gebruik.
Gallandat verwijst in zijn “Noodige onderrichtingen” naar de bomba’s en hun positie op de slavenschepen:
“Men moet de slaven op een bescheiden wyze aanzeggen, dat zy zig goedwillig aan hun noodlot moeten onderwerpen, de blanken gehoorzaam zyn, geen
kwaad doen, of dat zy op de allerstrengste wyze zullen gestrafd worden; doch
dat, indien zy door de blanken beledigd worden, zy aan de officieren of aan de
Bomba moeten klaagen, en dat zy aanstonds recht zullen bekomen.”355
De “Noodige onderrichtingen” was in de eerste plaats bedoeld om de scheepsartsen
kennis bij te brengen over de behandeling van de gevangenen tijdens de overtocht.
Gallandat was geen tegenstander van slavenhandel en slavernij. De gevangenen vertegenwoordigden een groot kapitaal, en daarom pleitte hij ervoor hen goed te behandelen en van alle zorg te voorzien die mogelijk was.356 Het hier aangehaalde gedeelte
uit het advies van Gallandat komt erop neer dat aan de gevangenen duidelijk moest
worden gemaakt dat zij zwaar zouden worden gestraft als zij de blanken niet gehoorzaamden. Daarnaast hadden zij recht van klagen als zij ‘door de blanken beledigd’
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werden. De officieren of de bomba zouden er dan voor zorgen dat aan de gevangenen
recht werd gedaan. Hoe dit in praktijk toeging is niet duidelijk. De verwijzing naar
de officieren en de bomba als degenen bij wie de gevangenen terecht konden met hun
klachten doet vermoeden dat de bomba in status gelijk gesteld werd aan een scheepsofficier, in elk geval voor wat betreft dit ‘klachtrecht’.
De bomba was, uitgaande van het advies van Gallandat, misschien behalve toezichthouder ook vertrouwenspersoon voor de gevangenen. Tegelijkertijd was hij degene
die de kapitein op de hoogte moest stellen van voorgenomen opstanden. Het feit dat
Gallandat de bomba noemt zonder verdere toelichting betekent dat deze functie niet
uitzonderlijk was maar integendeel normaal op slavenschepen van zowel WIC als
MCC.
In verschillende documenten wordt expliciet verwezen naar de bomba. Daaruit
blijkt de zelfstandige en bijzondere positie van deze figuur. Zo schreef de directeurgeneraal Jan Pranger in een brief van 15 januari 1734 aan de oppercommies Hendrik
Hertogh in Appa: ‘Meede dient dat hier nevens gaat de bomba van de Goude Put, als
ook dat wij u edele die van Leusden en Duijnvlied zullen laaten toekomen zoo dra zij
hier arriveeren.’357 �
Uit deze informatie blijkt hoe ‘normaal’ de inzet van bomba’s was op de slavenschepen van de WIC. De Goude Put vertrok op 22 januari 1734 uit Nederland.358 De brief
van Pranger dateerde van voor aankomst van het schip te Appa. Ook valt uit de passage op te maken dat de bomba voor de Goude Put met hetzelfde (kust)vaartuig vanuit
Elmina naar Appa was vertrokken.� De vertrekdatum van de Goude Put uit Afrika
is niet bekend; het schip kwam op 17 februari 1735 in Suriname aan. Als wordt uitgegaan van een reisduur van drie maanden van Afrika naar Suriname dan zou het
schip medio november uit Afrika zijn vertrokken.359 De bomba was dan, gerekend
vanaf medio januari 1734 tot medio november, gedurende tien maanden in Appa. Het
gegeven dat de bomba voor aankomst van het schip aanwezig was en toegewezen
werd aan een bepaald schip kan betekenen dat hij betrokken was bij de inkoop van
de gevangenen of hierin althans een adviserende stem had. Uit de brief van Pranger
is verder ook op te maken dat zowel de Duijnvlied als de Leusden bomba’s aan boord
had bij vertrek uit Afrika. De datum van aankomst van de Duijnvlied in Appa is niet
bekend. Volgens Postma vertrok het schip op 14 augustus 1735 uit Afrika. Voor de
Leusden ging het om de 9e reis. Het schip heeft tussen november 1734 en december
1735 enkele keren tussen Elmina, Chama en Appa gevaren voordat de slaventocht
naar Suriname kon worden ondernomen.360� Uit de opmerking van Pranger dat de
bomba’s naar Appa zouden worden gestuurd “zoo dra zij hier arriveeren” duidt erop
dat zij niet in Elmina waren maar eerst van elders moesten komen.
Ook uit een aantal andere documenten blijkt dat de positie van de bomba aan boord
van slavenschepen niet ongebruikelijk was. Na aankomst in Amerika gingen zij met
hetzelfde of een ander schip naar Nederland. Na een verblijf daar van soms enkele
maanden gingen zij terug naar Afrika.
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Op de monsterrollen werden de bomba’s met naam en geboorteplaats vermeld. In
sommige gevallen werd melding gemaakt van het hun toekomende loon. Aan het
eind van elk jaar werd een ‘Generale Lijst’ opgemaakt. Daarop stonden de namen
van alle mensen die in dat jaar in dienst van de WIC hadden gewerkt en welk bedrag
zij nog tegoed hadden of tekort kwamen. Onderstaand overzicht is afkomstig uit de
Generale Lijsten van 1730, 1731, 1735 en 1736.
Overzicht van Afrikaanse matrozen en bomba’s op enkele slavenschepen
Jaar
1730
1731
1731
1735
1735
1735
1736
1736

Naam
Jan Machielze
Jan Michiel
Jan Jansen
Jan Machielze
Abbocan
Jan Craentje
Pieter Barents
Jurriaen Hendriks

Functie
bomba
matroos
matroos
bomba
matroos
matroos
bomba
bomba

Geboorteplaats
Elmina
Elmina
Elmina
Elmina
Elmina
Elmina
Elmina
Elmina

Schip
Beekesteijn
Beekesteijn
Steenhuijsen
Juffrouw Helena
Leusden
Duijnvlied
De Vrijheid
De Goude Put

Saldo
f
f.
92.15.00
f. 113.15.00
f.
50.07.00
f.
3.13.00
f
35.01.00
f
113.13.00
f
41.19.00

Bronnen: NA, WIC 109f.124-130; NA, WIC 111f.18-19vso.

In welk jaar begonnen is met de inzet van bomba’s op Nederlandse slavenschepen is
niet te achterhalen. De bomba die in 1712 op de Adrichem meeging naar Nederland zal
waarschijnlijk niet de eerste geweest zijn die via die route naar Afrika terug reisde.
Hoe en waar de bomba’s tijdens hun verblijf in Nederland werden gehuisvest en wie
dat betaalde is niet bekend. Na aankomst in Nederland moest er een schip gevonden
worden waarmee zij de terugreis naar Afrika konden maken. Er zal niet altijd een
schip beschikbaar geweest zijn om direct naar Afrika te vertrekken, dus de bomba’s
moesten enige tijd in Nederland verblijven. Op 10 december 1737 verzocht de kapitein van het slavenschip Duijnvlied aan de bewindhebbers van de kamer Amsterdam
om de terugreis van de bomba naar Afrika te regelen.361 Er werd besloten om de
bomba met het schip Jonge Daniel naar Afrika terug te laten gaan.
Uit deze gegevens kan worden berekend hoe lang deze bomba in Nederland heeft
verbleven. De Duijnvlied kwam op 4 december 1737 terug in Amsterdam van een slaventocht naar Berbice. Het schip Jonge Daniel vertrok op 22 maart 1738 naar Afrika.362
Dat betekent dat de bomba ruim drie en een halve maand in Nederland heeft vertoefd, waar is niet bekend. Hij moet er ongetwijfeld zijn opgevallen. Het aantal bomba’s dat met slavenschepen meereisde is niet altijd bekend. In de hier aangehaalde
reizen van de Duijnvlied en de Jonge Daniel ging het telkens om één bomba die meegereisd was van Afrika naar Amerika en retour naar Amsterdam. Tijdens de laatste reis
van de Leusden waren er echter twee bomba’s aan boord.
Een opvallende gebeurtenis met een bomba deed zich in Curaçao voor. Het slavenschip Amsterdam was door de kamer Amsterdam uitgereed en op 15 september
1723 van Texel vertrokken. Het schip verliet de Goudkust op 23 juni 1724 met 423
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gevangenen aan boord. Hiervan overleefden er 328 de overtocht. Op 27 september
1724 kwam het schip op Curaçao aan.363 In een brief aan de Heren Tien werd onder
andere het volgende gemeld in verband met de verkoop van de gevangenen: ‘hebbende Jan de Bomba den heere van Collen en mij nevens den capiteijn versogt uijt het
gemelde armasoen te mogen copen sijn eijgen wijff die als slavinne mede overquam
het geene wij in alle billijkheijd niet hebben kunnen afslaen’. De vrouw van de bomba
was dus als slavin verkocht aan de WIC en naar Curaçao vervoerd. Op Curaçao wilde
de bomba zijn vrouw, die zich op hetzelfde schip bevond, kopen. Dat werd toegestaan
voor een bedrag van 108 pesos (f. 395,-).364 Daarvan betaalde de bomba 58 pesos in contanten. Hij had nog salaris van de compagnie tegoed en daaruit werd het restant van
de koopsom betaald. Over de rest van de informatie uit de brief valt niets met zekerheid te zeggen. Wat er echt gebeurd is klopt waarschijnlijk niet met wat er gerapporteerd is aan de bewindhebbers van de kamer Amsterdam. Wat was de reden dat de
vrouw van de bomba als gevangene aan boord van het slavenschip was meegenomen?
Waarom betaalde hij om zijn vrouw terug te mogen krijgen? Was zij dan ten onrechte
meegenomen? Allemaal vragen die niet beantwoord kunnen worden op grond van
het bericht aan de Heren Tien. Deze casus maakt duidelijk dat de ‘feiten’ zoals in de
brief weergegeven, geen feiten hoeven te zijn, maar dat integendeel zaken worden
verzwegen. Er wordt een andere werkelijkheid ‘gefabriceerd’.365 Behalve dat uit deze
kwestie blijkt dat de bomba een bijzondere positie had, rijst ook de vraag naar de
manier waarop de slavenhandel georganiseerd was. De bomba had een vrouwelijke
gevangene vrijgekocht voor een bedrag van 108 Peso. Maar of het om zijn eigen vrouw
ging is niet met zekerheid vast te stellen. Ook de vraag of er daadwerkelijk 108 Peso
is betaald, valt niet met zekerheid te beantwoorden. Aangenomen mag worden dat
hij met deze vrouw naar Afrika terugging. Daarbij zal hij, zoals gebruikelijk was, via
Nederland naar Afrika zijn gereisd. Een mogelijke verklaring voor het gebeurde is
dat het hier om een pandeling ging die vrijgekocht werd. Pandelingen waren personen die als onderpand werden gegeven binnen het Afrikaanse kredietsysteem.
Meestal behoorden deze mensen tot de familie van de schuldenaar. De pandeling
werd daadwerkelijk overgedragen aan de schuldeiser. Ook in de slavenhandel werd
dit systeem (bekend als pawning) toegepast. De Europese slavenhandelaren gaven
goederen op krediet aan de tussenpersonen, die deze gebruikten om te betalen voor
de gevangenen die zij in het binnenland afhaalden.366 De pandeling werd op het schip
vastgehouden tot de crediteur terug was en de schuld was voldaan. Meestal waren
de pandelingen familieleden van de schuldenaar. Dit gaf de crediteur de zekerheid
dat de schuld zou worden betaald, omdat anders het familielid als slaaf zou worden
meegevoerd naar Amerika. Vooral de Denen, Engelsen en Nederlanders maakten in
de zeventiende en achttiende eeuw gebruik van dit systeem. Ook het omgekeerde
gebeurde wel, namelijk dat matrozen als onderpand werden gegeven aan Afrikaanse
handelaren. De pandeling was meestal een vrouw, een nicht van de schuldenaar. Dit
was belangrijk, omdat zij binnen de matrilineaire Afrikaanse samenleving als dochter van de schuldenaar gold.367 Volgens Lovejoy en Richardson werden pandelingen
als de schuld niet op tijd werd voldaan soms verkocht. Het gebruik van mensen als
onderpand in de slavenhandel blijkt volgens deze onderzoekers voornamelijk uit
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Engelse, Nederlandse en Deense bronnen.368 De kapiteins van slavenschepen waren
zeer terughoudend met het wegvoeren van pandelingen als de schuld niet op tijd was
voldaan. Zij namen dan liever hun verlies, wetend dat het wegvoeren en als slaaf of
slavin verkopen van een pandeling de handelsrelaties met hun Afrikaanse partners
kon schaden.369 Volgens Feinberg werd in 1735 besloten om geen getrouwde vrouwen
meer als pandelingen te gebruiken.370 Ook als de vrouw in kwestie geen pandeling
was, blijkt wel dat de bomba een heel aparte status had. Hij was in de positie om een
gevangene vrij te kopen. Voor de WIC was de toestemming die aan de bomba werd
gegeven om ‘sijn eigen wijff’ terug te mogen kopen misschien gebaseerd op de afweging dat daardoor de relatie met de bomba en diens Afrikaanse ‘achterban’ niet onnodig werd vertroebeld. Bovendien leed de WIC geen verlies, omdat er voor de vrouw
betaald was.
Wat het inkomen (maandelijkse gage) van de bomba’s was kan moeilijk worden vastgesteld. Uit notulen van de kamer Amsterdam uit 1739 wordt een bedrag van f. 22,genoemd voor twee maanden loon, dus f. 11, - per maand:
Zijn ter vergadering binnen gestaen twee bombaes met des compagnies scheepen
van de kust van Guinea overgekomen, versoekende weder na de voorsz: kuste te
mogen werden getransporteert. Waarop gedelibereert zijnde is goed gevonden
en verstaan, dat aen de kamer op de Maze zal werden versogt, de twee bovengem:
Bombaes met het schip Delft te doen overgaen, ende vervolgens te mogen werden
geinformeert van den tijd, dat de selve zig ten voorsz: eijnde zullen moeten laten
vinden tot Rotterdam, ende is vervolgens aen ider der voorsz: Bombaes, tot
hunnne nodige uijtrustinge toe gelegt het beloop van twee maende gagie zijnde
een somma van f. 22,-’371
Het is niet bekend of de bomba’s, behalve het maandloon, ook nog andere inkomsten hadden. Het inkomen van de bomba was iets meer dan dat van een matroos, die
tussen acht en tien gulden per maand verdiende. Of dit inkomen, gelet op de levensomstandigheden van de bomba’s in Afrika en in relatie tot inkomens van andere
Afrikanen in dienst van de WIC, normaal of hoog was kan niet worden vastgesteld.
De opmerking in de notulen dat de bomba’s ‘met des compagnies scheepen’ van de
kust van Guinea overgekomen waren kan erop duiden dat het bomba’s waren die
op twee verschillende schepen hadden gevaren. Het is niet duidelijk of met deze
opmerking wordt bedoeld dat de bomba’s rechtstreeks van de kust van Afrika naar
Nederland waren overgekomen, of dat het ging om bomba’s die een slaventocht
hadden gemaakt en weer naar Afrika teruggebracht moesten worden. Voor de eerste
optie, namelijk dat zij rechtstreeks van Afrika naar Nederland waren gereisd, is
geen verklaring te geven. Het is in elk geval niet aannemelijk dat er op retourschepen bomba’s werkzaam waren. Zij hadden een functie op slavenschepen en niet op
andere schepen van de WIC. Waarschijnlijk moeten de notulen zo gelezen worden,
dat het om twee bomba’s ging die slaventochten naar Amerika hadden gemaakt en
terug moesten naar Afrika. Wat verder opvalt is, dat niet namens de bomba’s werd
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opgetreden tijdens de vergadering van de Amsterdamse bewindhebbers, maar dat
zij zelf tijdens de vergadering hun verzoek deden. Het was gebruik dat kapiteins en
officieren toegang hadden tot vergaderingen van de bewindhebbers. Dat de bomba’s
hiertoe ook bevoegd waren, zoals uit het hier aangehaalde voorbeeld blijkt, bevestigt
hun belangrijke positie in de slavenhandel. De Delft was een retourschip dat pas op
21 augustus 1740 naar Afrika vertrok. Het schip werd inderdaad uitgereed door de
kamer Maze.372 Als deze bomba’s inderdaad met de Delft naar Afrika waren teruggekeerd, betekende dit dat zij bijna een jaar in Nederland verbleven. Interessant is de
opmerking dat de bomba’s zich ‘moeten laten vinden tot Rotterdam’. Dat betekende
dat zij hoogstwaarschijnlijk in Rotterdam hun verblijf hadden. Misschien moest de
kamer die een bepaald schip had uitgereed ook zorgdragen voor de huisvesting van
de bomba’s die tijdelijk in Nederland verbleven.
Ook in de archiefstukken over de Leusden wordt melding gemaakt van de aanwezigheid van bomba’s, namelijk tijdens de zesde, negende en tiende reis van dit schip.373
Een belangrijke aanwijzing voor de bijzondere positie van de bomba’s op slavenschepen, is de afwikkeling van een opstand onder de gevangenen tijdens de zevende
reis. Twee dagen na vertrek uit Afrika kwamen de gevangenen in verzet, volgens de
Heren Tien onder leiding van de bomba’s. Wat dit geval nog opvallender maakt is dat
vanuit de WIC geen maatregelen tegen hen werden voorgesteld. Uit de brief aan de
directeur-generaal werd slechts melding gemaakt van het voorval en het vermoeden
dat de bomba’s de leiders hiervan waren.374
De compagnie zorgde voor de uitrusting en kleding voor de bomba’s als zij
in Nederland verbleven. In de vergadering van de bewindhebbers van de kamer
Amsterdam werd opdracht gegeven om voor twee bomba’s uitrusting te kopen voor
een bedrag van “vijftien tot twintig gulden”.375 Een soortgelijk besluit werd in 1738
genomen ten behoeve van de bomba die op 4 december 1737 met het slavenschip
Duijnvlied van Berbice was teruggekeerd.376
Ook op de schepen van de Middelburgsche Commercie Compagnie (MCC) voeren
bomba’s mee. Hieronder twee gevallen waarbij de bomba de ene keer als bespieder
voor de kapitein optrad, de andere keer samenspande met de gevangenen. In 1756
voeren er bomba’s mee op het schip de Philadelphia van de Middelburgsche Commercie
Compagnie. De kapitein vermeldde in zijn logboek dat de bomba’s hem hadden geïnformeerd over een opstand die beraamd werd om zowel de blanke bemanning als de
bomba’s zelf te vermoorden.
‘Op den 26ten dito smorgens (....) de bombaas kwamen waarschauwen datter
6 van de mans slaafen waaren die voor genommen hadden om het schip af te
loopen en de bombaas en de blanken te vermorden. Liet aan stonds viesietieren
en bevonden datter 6 mans waaren die de (...) voor de (...) weg hadden. Liet zij
alstoen voor dat selve af straafen en in dobbelde voet en hand boeijen setten.’377
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In 1765 meldde de kapitein van de Vrouw Johanna Cores dat, dankzij het verraad van
enkele vrouwelijke gevangenen, een opstand was voorkomen. Volgens de kapitein
waren de gevangenen van plan het schip te overmeesteren. De leider van de opstand
was de bomba.
‘Vrijdag den 18 dito (...) maakte de slaven een oproer. Sij waren van sins het schip
af te loopen waarvoor de bomba de operateur was het welke door eenige negerinnen verklikt. Wier hadden op versoek van de meester eenige mans slaven uijt de
boeijen geslagen alsoo hij sijde dat sij siek waaren maar sagen dat haar self maar
ziek de ouwen. Sloegen de selve weer in boeijen als meede de bomba.’378
Op advies van de scheeparts (de meester) waren de gevangenen “uijt de boeijen geslagen”, maar na het voorval werden zij weer geboeid. Ook de bomba onderging hetzelfde lot. Uit het verslag is niet op te maken wat er verder met hem gebeurde.
De aanstelling van bomba’s op slavenschepen was dus ook tijdens de periode van de
vrije vaart gebruikelijk. Het verslag uit 1765 toont aan dat in elk geval ook in dat jaar
nog de aanwezigheid van bomba’s op slavenschepen een normale zaak was.
Met de aangehaalde voorbeelden en verslagen is duidelijk geworden dat op de slavenschepen van de WIC en later ook op die van de MCC bomba’s meevoeren. Of dit
ertoe leidde dat de gevangenen beter werden behandeld is niet bekend. Er zal verder
onderzoek gedaan moeten worden om meer inzicht te krijgen in het functioneren
van de bomba’s. Daarbij kunnen vragen worden gesteld zoals: Wat was hun (etnische)
herkomst? Waarom werden juist zij op de slavenschepen aangesteld? Wat was hun
positie aan boord ten opzichte van de blanke officieren? Betekende de aanwezigheid
van bomba’s op slavenschepen dat de gevangenen beter behandeld werden?

3.5 D
 e behandeling van gevangenen aan boord van Nederlandse
slavenschepen
Zoals gezegd zijn er, anders dan bij de Engelsen, geen documenten van Nederlandse
kapiteins of andere betrokkenen bij de Nederlandse slavenhandel bekend, waarin
verslag wordt gedaan over de behandeling van de gevangenen aan boord van de
slavenschepen. De verslagen van de Engelse abolitionisten waren erop gericht de
publieke opinie te overtuigen van het belang om de slavenhandel af te schaffen.
De formele eisen (de instructies) die door de opdrachtgevers (WIC en MCC) werden
gesteld aan de behandeling van de gevangenen tijdens de overtocht geven een indruk
van een haast normaal transport van mensen met een schip van Afrika naar Amerika.
Ook de ‘Noodige onderrichtingen’ van Gallandat wekken de indruk van mededogen
en zorg voor de gevangenen. Of de kapiteins van de slavenschepen zich deze aanbevelingen van Gallandat aantrokken, is niet bekend.
In deze paragraaf wordt aan de hand van relevante instructies en de ‘Noodige onderrichtingen’ van Gallandat een beeld geschetst van de gang van zaken aan boord van
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slavenschepen.379 Het gaat hierbij dus niet om de vraag hoe de gevangenen daadwerkelijk werden behandeld, maar hoe dit volgens de regels en instructies zou moeten
gebeuren.
Het vervoeren van grote aantallen gevangenen zoals in de slavenhandel van de WIC
gebruik was vergde speciale maatregelen. Een slaventocht kon worden onderscheiden in drie fasen. De eerste fase was die waarbij het slavenschip nog aan de Afrikaanse
kust gelegen was en waarbij nog niet alle gevangenen aan boord waren. Deze fase kon
weken en zelfs maanden duren. Dit was afhankelijk van het aanbod van gevangenen
en of zij op één plaats of op verschillende plaatsen moesten worden opgehaald. De
volgende fase betrof de oversteek naar Amerika. De tijd die hiermee gemoeid was had
alles te maken met weersomstandigheden. Bij windstiltes en stormen duurde de reis
veel langer dan bij gunstige weersomstandigheden. De derde fase ten slotte was de
aankomst in Amerika en de ontscheping van de gevangenen.

3.5.1 Het verblijf aan boord voor vertrek uit Afrika
De slavenschepen van de WIC waren verplicht eerst naar Elmina te varen. Daar kregen
zij instructies over de inscheping van gevangenen. In de Instructie voor schippers
naar Angola en Elmina werd bepaald dat de kapitein diende te zorgen dat tijdens de
reis het ‘Negro-Combuys’ in orde werd gemaakt.380 Dit slavenruim moest gereed zijn
voor aankomst in Angola, zodat daar geen tijd verloren ging. Na aankomst in Afrika
duurde het enige tijd voordat de kapitein het gewenste aantal gevangenen aan boord
had. Soms kon het benodigde aantal gevangenen in Elmina worden gekocht, maar
meestal moest het schip verschillende plaatsen aandoen voordat de overtocht naar
Amerika kon worden gemaakt.
De kapitein diende te zorgen dat de gevangenen die hij kocht gezond waren en geen
gebreken vertoonden. Daarbij moest hij proberen gevangenen te kopen in een verhouding van twee derde mannen en een derde vrouwen. Nadat de koop gesloten was,
werden de gevangenen gebrandmerkt en aan boord gebracht. Daar moesten voorzorgsmaatregelen worden getroffen om te voorkomen dat zij vluchtten. De mensen
werden daarom geboeid. Zolang het schip nog in Angola was, kregen zij het voedsel
waar zij gewend aan waren. Belangrijk was ook dat de kapitein vóór vertrek ‘twee
Negros Trommels’ kocht en een stuk hout om te trommelen. Deze trommels waren
bedoeld voor ‘vermaak en divertissement’ van de gevangenen tijdens de overtocht.

3.5.2 De overtocht
De mannelijke gevangenen waren tijdens de reis meestal geboeid. Elke ochtend moest
de kapitein de gevangenen ‘by quartieren laten boven komen’. Dit kan betekenen dat
de gevangenen door de ploeg die dan de wacht had (het kwartier) naar het bovendek
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moesten worden gebracht. Het kan ook betekenen dat de gevangenen in groepen
(telkens een vierde van het aantal gevangenen) naar het bovendek moesten worden
begeleid. De tweede verklaring lijkt het meest waarschijnlijk, omdat het grote aantal
gevangenen hoogstwaarschijnlijk niet in één keer kon worden verplaatst. Vervolgens
werd het slavenruim schoongemaakt en gespoeld. Dit gebeurde door de ruimte met
hete azijn te besprenkelen. Om de stank uit de ruimte te verdrijven moest er, nadat
de luiken waren gesloten, een hete kogel in een pot met pek worden gedaan. Ook kon
er een beetje buskruit op een gloeiende steen of kogel worden uitgestort. Gallandat
adviseerde om de luiken zo veel mogelijk open te houden, tochtgaten te maken en
koelzeilen te gebruiken.
Het dek (bovenschip) moest elke dag geschrobd en gespoeld worden. Ook het slavenruim moest elke dag ‘gereinigd’ worden. Bovendien moesten de slavenverblijven
twee keer per week worden geschuurd en schoongemaakt. Dit was waarschijnlijk
iets anders dan ‘gereinigd worden’. Hiervoor werden gevangenen ingezet. Vooral de
mensen die de neiging hadden scheurbuik te krijgen hadden hier volgens Gallandat,
baat bij, omdat beweging deze ziekte kon stoppen. Het schoonmaken moest ’s morgens om tien uur beginnen; de ruimte was dan tegen de avond, als de gevangenen er
weer naar toe moesten, droog genoeg. De gevangenen moesten zich elke dag wassen.
Diegenen die dat niet wilden werden daartoe gedwongen. Ook moest het hoofdhaar
regelmatig geschoren worden.
Als het donker was werden twee of drie lampen in het slavenruim aangestoken. Het
luik naar het ruim bleef open, en boven dat luik moesten genoeg lampen worden
gehangen, zodat men zicht had op wat er beneden in het slavenruim gebeurde.
Hiermee werd voorkomen dat de gevangenen het schip zouden overmeesteren of
andere acties ondernemen. Zieken moesten onmiddellijk worden afgezonderd van de
gezonde mensen, om besmetting te voorkomen. Belangrijk was ervoor te zorgen dat
de gevangenen geen zout water dronken, omdat zij hierdoor ‘de loop’ konden krijgen.
Seksuele contacten met de vrouwelijke gevangenen waren ten strengste verboden.
Opstanden konden voorkomen worden door de gevangenen goed te behandelen. De
oorzaak van opstanden was volgens Gallandat meestal de slechte behandeling van de
gevangenen door de bemanning:
‘Ik ben van oordeel dat de opstanden, welke onder de slaven zoo dikwyls plaats
hebben, veel eer aan het kwaad gedrag van het scheepsvolk moeten toegeschreven worden, dan aan de vrees om door de blanken gegeten te worden, of aan de
natuurlyke genegenheid om hunne vryheid weder te bekomen.’
Voor klachten over hun behandeling konden de gevangenen terecht bij de bomba:
‘Men moet de slaven op een bescheiden wyze aanzeggen, dat zy zig goedwillig aan hun noodlot moeten onderwerpen, de blanken gehoorzaam zyn, geen
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kwaad doen, of dat zy op de allerstrengste wyze zullen gestrafd worden; doch
dat, indien zy door de blanken beledigd worden, zy aan de officieren of aan de
Bomba moeten klaagen, en dat zy dan aanstonds recht zullen bekomen.’
Zo vaak de omstandigheden dat toelieten moesten de gevangenen de gelegenheid
krijgen om te dansen (bailliaaren). Dat was goed voor hun ‘welstand en gezondheid’:
‘Het is noodzakelyk aan de slaven de vryheid te geven om te dansen, of, (gelyk de
scheepslieden het noemen) bailliaaren, zoo dikwils de omstandigheden het eenigzins toelaaten; ten dien einde is het zeer dienstig een trommel en andere speeltuigen aan boord te hebben, om ze daar toe aan te zetten en op te wekken, wyl
die lichaamsoeffeninge, waarop zy zeer verzot zyn, hun niet alleen een byzonder
vermaak verschaft, maar ook grootelyks tot derzelver welstand en gezondheid
bevorderlyk is.’
Deze aanbeveling van Gallandat wekt een andere indruk dan de manier waarop het,
eerder besproken, verplichte dansen op Engelse slavenschepen gebeurde.
Bij de danspartijen moest er wel voor gezorgd worden de verschillende etnische groepen niet samen te laten dansen. Omdat de mensen elkaars taal niet verstonden en ook
hun muziek en dans verschilden, kon dit tot problemen leiden. In de instructie voor
kapitein Andries Graan van de Leusden werd bepaald: ‘Ook zal hij ze somtijds in de
platvoet laaten dansen.’381 Dat betekent dat er gelegenheid tot dansen werd gegeven
tussen vier uur ’s middags en acht uur ’s avonds (de platvoet). Ook in de Instructie
voor schippers naar Elmina en Angola was een dergelijke bepaling opgenomen:
‘Voor Angola leggende zal van ’t land soeken te bekomen twee Negros Trommels,
met en beneffens een stuk Hout genaamt Palo de Taculo, om te dienen tot vermaak ende divertissement van de Slaven.’
De hier aangehaalde Instructies en de aanwijzingen van Gallandat, roepen een ander
beeld op dan het op Engelse schepen gebruikelijke ‘dancing the slaves’ zoals in deel 2
§3.2 besproken is. Volgens de verslagen van de Engelse abolitionisten werden de
gevangenen onder grote dwang en met geweld gedwongen te dansen, terwijl hier de
indruk ontstaat van een humane aanpak door de Nederlanders. Hoe deze lichaamsoefeningen daadwerkelijk plaatsvonden kan, door het ontbreken van ooggetuigenverslagen, niet worden vastgesteld. Vanuit een welbegrepen eigenbelang van de vervoerder lijkt het aannemelijk dat men probeerde, ook door middel van dansen, de
gevangenen in een zo goed mogelijke conditie te houden voor verkoop in Amerika.
De gevangenen moesten elke dag door de scheepsarts onderzocht worden: ‘De heelmeesters moeten dagelyks alle de slaven naauwkeurig visiteren, en een byzondere
zorge en oplettenheid omtrent de zieken hebben.’ Op een schip met gemiddeld
zevenhonderd gevangenen lijkt het niet realistisch dat zij elke dag door de scheepsarts werden onderzocht. Van diegenen die ziek waren of tekenen vertoonden dat zij
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ziek zouden worden moesten de boeien afgehaald worden. Volgens Gallandat moest
dat ook ‘wanneer zy treurig zyn’. Ook moest ervoor worden gezorgd dat de gevangenen niet in het ruim hun behoeften deden. Gallandat hekelde de gewoonte van
sommige kapiteins om ’s nachts een ton in het slavenruim te plaatsen ’wyl de stank
welk daar door in ’t schip veroorzaakt wordt, niet dan zeer nadeelig voor de gezondheid kan zyn’. Welke andere methode er toegepast kon worden zodat de gevangenen
’s nachts hun behoefte konden doen wordt door Gallandat niet vermeld.
In de Instructie voor schippers naar Elmina en Angola werd bepaald dat de kapitein
uit Angola een ‘partye Milhio’ (gierst) moest meenemen en twee grote stenen. De
bedoeling was dat de vrouwelijke gevangenen met de stenen de gierst fijn wreven en
klaarmaakten voor de zieken. Hierdoor bleven deze vrouwen ook ‘frisser en gesonder’. De gevangenen moesten om negen uur in de ochtend en omstreeks vijf uur in
de middag te eten krijgen. Het menu was niet uitgebreid te noemen. Bij de ochtendmaaltijd kregen de gevangenen gort, en bij het middagmaal bonen. Om voor afwisseling te zorgen werden de maaltijden soms gewisseld: dus ’s ochtends bonen in plaats
van gort, en omgekeerd. De gort werd klaargemaakt met stukjes spek. Men ging
daarbij uit van ongeveer 18 tot 20 pond spek voor 400 personen. In iedere etensbak
moest eerst een beetje palmolie worden gegoten. Na het ochtend- en het middageten
kregen de gevangenen te drinken. Behalve de hoofdmaaltijden bestaande uit gort
en bonen kregen de gevangen driemaal per week afwisselend een scheepsbeschuit,
brandewijn of tabak en pijpen. In de Instructie voor Andries Graan van de Leusden
was ook een dergelijke bepaling opgenomen:
‘Meede werd den schipper gerecommandeert (....), de slaven eens ter week den
eenen dag een wijnigie brandewijn den anderen een halve beschuijt en weederom
op een anderen dag een wijnigie tabaq doen uijtdeelen om hen alsoo in vroolijkheid te houden.’
Over elke overleden gevangene moest de kapitein een verslag maken waarbij de
oorzaak, het tijdstip en de datum van overlijden werden vermeld. Ook moest het
geslacht van de overledene worden vermeld, met een onderscheid in mannen, vrouwen, jongens en meisjes (artikel XL Instructie voor schippers naar Elmina en Angola).

3.5.3 Aankomst in Amerika
Na aankomst in Amerika werden de gevangenen overgedragen aan de vertegenwoordigers van de WIC. Om hen te laten wennen aan het water van het land van aankomst
kregen zij zolang zij nog aan boord waren in de ochtend van de scheepsvoorraad
water te drinken en in de middag het water van het land. De gevangenen werden
voordat zij als slaven in openbare verkoop werden gebracht enkele dagen in het
slavenmagazijn gehouden. In het kader van deze studie wordt hier niet verder op
ingegaan.
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Het slavenschip Leusden

In dit deel worden de eerste negen slaventochten van de Leusden besproken. Daarbij
is gekozen voor een thematische benadering. Eerst wordt aandacht besteed aan het
besluit om de Leusden te bouwen en wordt een beeld geschetst van de kenmerken van
dit schip. Vervolgens wordt aan de hand van gegevens van de eerste reis inzicht gegeven in de levensmiddelen en de handelsgoederen die slavenschepen zoal meenamen
op een slaventocht.
De Leusden heeft in drie gebieden gevangenen afgeleverd. De eerste tot en met de
vierde reis gingen naar Sint Eustatius, waarbij een deel van de gevangenen tijdens
de derde reis in Berbice werden afgeleverd. De vijfde tot en met de tiende reis gingen
naar Suriname. Bij behandeling van de verschillende reizen wordt eerst kort ingegaan op het betreffende leveringsgebied, omdat daardoor ook inzicht ontstaat in de
reden waarom de WIC de Leusden naar dat gebied uitreedde en in de problemen die
de organisatie had bij het voldoen aan haar verplichtingen. Ten slotte zal een aantal
specifieke onderwerpen die tijdens bepaalde reizen plaatsvonden worden belicht.

4.1 De bouw van de Leusden
In de vergadering van de Heren Tien van 25 oktober 1718 werd besloten tot de bouw
van de Leusden. Het ging om een besluit waarbij onder andere de toerbeurten voor
de slavenhandel voor 1719 werden vastgesteld.382 De kamer Amsterdam kreeg daarbij
de derde en de vijfde toerbeurt van dat jaar toegewezen. De derde toerbeurt had als
bestemmingen Ardra of Angola en Suriname in mei 1719. Ook werd besloten dat ‘tot
welke deese equipagie een bequaem schip ingecogt off getimmerd zal werden’. De
derde toerbeurt was gepland voor mei 1719 en besloten werd dat hiervoor een nieuw
schip gekocht of gebouwd zou worden.383
Hoewel de naam van het schip niet werd genoemd, kan uit latere besluiten worden
opgemaakt dat de Leusden werd gebouwd voor de derde toerbeurt van de kamer
Amsterdam. De notulen van de kamer Amsterdam van 14 maart 1719 maken melding
van de aanbesteding van het schip.384 De bouw van het schip werd gegund aan de
laagste inschrijver, de scheepstimmerman Jan Gerbrandse Slegt. Slegt werkte sinds
november 1692 in de nieuwbouw- en reparatiewerf De Eendracht op Kattenburg.385
Deze was gehuurd van de gemeente Amsterdam en staat in het Verhuringsboek
genoemd als “Scheepstimmerwerf No. 1 op Kattenburg”,386 een van de Oostelijke
Eilanden in Amsterdam. De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) had haar
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Besluit van 14 maart 1719 van de kamer Amsterdam voor de aanbesteding van een schip; uit latere
besluiten blijkt dat het hier om de Leusden ging.

werven op Oostenburg, de Admiraliteit van Amsterdam was gevestigd op Kattenburg.
Op de Oostelijke Eilanden waren tientallen particuliere werven gevestigd.387
De naam van het schip is waarschijnlijk gegeven door Cornelis Bors van Waveren, die
namens de WIC opdrachtgever was voor de bouw van de Leusden.388 Hij was schepen
van Amsterdam en vanaf 1693 bewindhebber van de kamer Amsterdam.389 Bors van
Waveren was heer van Leusden, een heerlijkheid in Eemland. De aanbesteding van de
Leusden werd door hem gedaan ‘en verdere commissarisse tot de saken van de equipagie”.390 De equipage (bouw- en uitrustingskosten) van de Leusden heeft in totaal
f. 53094,- gekost.391 De betaling aan Slegt vond in drie termijnen plaats. Uit de rekening kan worden opgemaakt dat de WIC de materiaalkosten betaalde. De lonen van
de werklieden werden naar mag worden aangenomen door Slegt betaald en niet
door de WIC. Deze kosten zijn in elk geval niet opgevoerd op de rekening van de
bouw en uitrusting van het schip. Uit de rekening blijkt verder dat de met Slegt
overeengekomen prijs de bouw van het “kale” schip betrof. Voor het “verdubbelen
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en natimmeren” werd apart betaald; een kostenpost van f. 1379,-. Ook de materialen
die daarvoor werden gebruikt werden door de WIC apart betaald. Een bedrag van
f. 2392,- werd berekend voor onder andere ‘harpuijs, swaavel, traan [....] int verdubbelen en timmeren gebruikt’.392 Ten slotte nog een post “houtwaren int verdubbelen gebruijckt” van f. 794,-. Dit laatste bedrag was inclusief ‘gort, brood en boone
kamers’.393 Het verdubbelen en natimmeren van de Leusden heeft in totaal f. 4565,gekost. Het verdubbelen van de (huid van de ) schepen was noodzakelijk omdat ze
enorm te lijden hadden van het langdurige verblijf in tropische wateren. De huid van
de schepen werd aangevreten door de teredoworm (een weekdier). Door een dubbele
huid aan te brengen werd dit probleem deels ondervangen.394
Voor het slepen van de Leusden over Pampus werd een bedrag van f. 100, - betaald.
Het over Pampus slepen van schepen was in die tijd noodzakelijk omdat de schepen
niet op eigen kracht vanaf de scheepswerven in Amsterdam naar zee konden varen.
Pampus was een ondiepte voor Amsterdam in de Zuiderzee (nu: het IJsselmeer) en
zeer moeilijk te bevaren. Dit probleem werd vanaf ongeveer 1690 opgelost door het
gebruik van scheepskamelen. Hierbij werden aan weerszijden van het schip twee
lichters geplaatst die met elkaar verbonden waren. Door het water uit de lichters te
pompen werd het schip opgetild en vervolgens door kleinere schepen (waterschepen)
over Pampus getrokken.395 Alle schepen vertrokken van de rede van Texel, die het
hele gebied van Den Helder tot het zuidwesten van Terschelling besloeg.396
De bouw van de Leusden heeft (vanaf de datum van de aanbesteding in maart gerekend) ongeveer acht maanden in beslag genomen. In vergelijking met bijvoorbeeld
de bouwtijd van slechts zes maanden van het oorlogsschip De Zeven Provinciën (1665)
met een lengte van 163 voet (Leusden 120 voet) was dat relatief lang. Waar dit aan te
wijten was is niet bekend.

4.2 Een reconstructie van het schip
Voor de slavenhandel van de WIC werden verschillende soorten schepen gebruikt,
onder andere fluiten, pinassen, fregatten, hekboten. In besluiten van de Heren Tien
en de bewindhebbers van de verschillende kamers werd dit niet altijd vermeld. Soms
werd door de WIC alleen de aanduiding schip of scheepje gebruikt, maar in sommige gevallen werd een precisering gegeven.397 De aanduiding ‘schip’ voor een vaartuig slaat op een type: een vaartuig met een standaard driemast-tuig. De toevoeging
fregat, pinas, fluit of hekboot is een nadere precisering, die meer vertelt over de vorm
van de romp.398
De Leusden was een fregatschip. Dit kan worden afgeleid uit de besluitvorming van
de Heren Tien van 30 augustus 1720. Daarbij werd besloten tot de bouw van ‘nog
neegen fregatten tot slaeffscheepen na de charter van het schip Leusden’.399
De afmetingen van de Leusden waren: ‘lang over steeven 120 voet, wijt 32 vt, hol
13 vt, ’t dek hoog aan boort 6 8/11 voet’,400 omgerekend een lengte van 33,98 meter,
een breedte van 9,06 meter, een hoogte van 3,68 meter en het tussendek hoog 1,90
meter. Om een indruk te krijgen van het ontwerp van de Leusden en hoe het schip
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Fregatschip.
Afmetingen: Lang 120 vt (33.98m); wijt 33 6/11 vt (9.50 m); hol in ’t ruim 15 7/11 vt (4.42 m); hol
tussendeks 6 1/11 vt (1.86 m); hol onder ’t halfdek 7 vt (1.98 m); hol onder de bak 6 1/11 vt (1.86 m)
(Tekening: A.J. Hoving en A.A. Lemmers)

waarschijnlijk was ingedeeld wordt hier gebruikgemaakt van twee bronnen. De
bouwtekening van een fregatschip van 120 voet (zie afbeelding ) toont hoe een dergelijk schip was geconstrueerd. Een andere bron is de informatie over afmetingen en
indeling van de Fredensborg. Hieruit kan vooral een indruk worden gegeven van de
huisvesting en het vervoer van de gevangenen. De toepassing van luchtkokers op de
Fredensborg was, zoals in deel 2 besproken is, niet van toepassing op de Leusden, maar
verder hadden beide schepen waarschijnlijk veel overeenkomsten.
Met een lengte van 31,4 meter, was de Fredensborg iets kleiner dan de Leusden. De
breedte was 8,80 meter, de hoogte van het tussendek 1,88 meter.401 Zie voor een verdere beschrijving van de Fredensborg deel 2. Het schip was speciaal voor de driehoekshandel gebouwd en ingericht. De Fredensborg had een bemanning van veertig koppen.
Op het bovendek stonden tien vierponders, aan elke kant van het schip vijf. Daarnaast
waren er nog vier halfponders, zogenoemde ‘swivel guns’ aan boord. Op het bovendek waren drie luiken die naar het tussendek leidden. Onder het middelste luik
waren de verblijven van de matrozen; hier hadden zij hun scheepskisten en sliepen
zij in hangmatten. De grote ruimte ervoor was bestemd voor opslaan van handelsgoederen; nadat deze goederen in Afrika waren uitgeladen en verkocht werden daar
de mannelijke gevangenen in gehuisvest. De bootsman en de timmerman deelden
een hut helemaal aan de voorkant. Hier werden ook de reservevoorraden aan zeilen,
touwen en dergelijke opgeborgen. Helemaal achterin waren de verblijven voor de
andere bemanningsleden en eventuele passagiers. Hier waren ook de zeilmakerij,
de provisiekasten en de broodkasten. In dit deel van het schip verbleven de vrouwelijke gevangenen en de kinderen. Dicht bij de achtersteven was de opslagplaats voor
wapens en munitie.402
Ook werden met de Fredensborg 300 voetboeien met 150 sloten en 30 armboeien met
15 sloten meegenomen en een speciale ‘slave stove’ (fornuis), om het voedsel voor de
gevangenen klaar te maken. De beschrijving door Svalesen geeft een goed beeld van
128

DEEL 4 Het slavenschip Leusden

de organisatie en de materialen die nodig waren om de maaltijden voor de gevangenen te kunnen bereiden. Het voedsel voor de gevangenen werd op het dek klaargemaakt. Er werden stenen meegenomen om het fornuis op vast te metselen. Het
fornuis was van ijzer met een ijzeren deur. 403 Voor de bereiding van het voedsel werd
een grote ijzeren ketel meegenomen. Hoe de constructie voor het klaarmaken van
de maaltijden voor de gevangenen op de Leusden was, is niet bekend. Uit de rekening
voor de bouw van het schip blijkt wel dat er stenen werden meegenomen en koperen
ketels.404 In de Instructie voor schippers naar Elmina en Angola wordt erop gewezen
dat de koperen ketels elke dag goed schoongemaakt moesten worden.405
De holte van de Leusden was hoog genoeg om er een tussendek (koebrugdek) in aan
te brengen. Of dit tussendek al bij de bouw van de Leusden werd gemaakt valt uit de
onderzochte documenten niet op te maken. Als wordt uitgegaan van de hoogte zoals
op de bouwtekening van het fregatschip is weergegeven, dan gaat het om 1.86 meter.
Dit komt vrijwel overeen met de afmeting van het tussendek van de Fredensborg (1,88
meter) en de Leusden (1,90 meter). De gevangenen aan boord van de Fredensborg hadden een
ruimte van 180 x 40 x 70 centimeter per persoon ter beschikking. Svalesen omschrijft
deze ruimte als ‘slightly less than the space in a coffin’. Daarbij werd uitgegaan van
driehonderd gevangenen.406 Het slavenruim in het tussendek werd over de lengte in
tweeën gedeeld. Hierdoor werd de capaciteit verdubbeld en kon een groter aantal
gevangenen worden verscheept. De Leusden en de Fredensborg verschilden wat afmetingen betreft niet veel van elkaar. Het opmerkelijkste verschil tussen beide schepen was
echter het aantal gevangenen dat vervoerd werd. In de Leusden werden per reis gemiddeld 658 gevangenen ingescheept. Dat betekent dus meer dan een verdubbeling van
het aantal mensen waar een schip als de Fredensborg voor was ingericht. Hoewel niet
bekend is hoe de gevangenen op de Leusden waren gehuisvest, kan worden geconstateerd dat in vergelijking met de Fredensborg zij veel minder ruimte ter beschikking
hadden. Gallandat merkt over de aantallen gevangenen die vervoerd konden worden
in zijn ‘Noodige onderrichtingen’ het volgende op:
‘Het tusschendeks, geschikt tot de legginge der mans-slaven, is een plaats welke
de breedte en lengte van 24. en de diepte van 5. voeten heeft. In deze vierkante
ruimte, worden beddingen van greine planken gemaakt, om ook tot slaap-plaatsen te dienen, zonder de welke het volstrekt onmogelyk zoude zyn, in zoo een
naauw vertrek 200. slaven te bergen’.
In het voorbeeld van Gallandat gaat het dus om een vierkante ruimte van 6,80
meter (24 voet) en een hoogte van 1,42 meter (5 voet). Deze ruimte werd doormidden
gedeeld, zodat er 200 gevangenen vervoerd konden worden. Dat betekent dat er per
oppervlakte van 6.80 x 6.80 meter honderd gevangenen werden geplaatst. Dit was
mogelijk door in de lengterichting vier rijen van 170 cm per persoon te maken; in
de breedte 25 rijen van 27 centimeter. Doordat de hoogte van 142 cm in tweeën werd
gedeeld, ontstond er een ruimte van ongeveer 68 cm hoog (uitgaande van een dikte
van ongeveer 6 cm voor de planken waarmee de ruimte werd gedeeld).407 Dit leidde
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tot een ruimte per persoon van 170 x 27 x 69 cm. Dit was beduidend minder dan op
de Fredensborg, en veel minder dan op de Brooks, waar de ruimte voor mannen was vastgesteld op 182 x 41 x 72 cm. Er zijn niet genoeg gegevens van de afmetingen van de
Leusden bekend om precies uit te kunnen rekenen hoeveel ruimte er per gevangene
beschikbaar was. Deze ruimte zal in elk geval niet meer geweest zijn dan in het voorbeeld van Gallandat.
Op de rekeningen van de Leusden werd, anders dan op de voorraadlijsten van de
Fredensborg, geen melding gemaakt van voetboeien en armboeien om de gevangenen
aan vast te maken. Een verschil met de Fredensborg was verder het aantal bemanningsleden: op de Leusden waren er gemiddeld zestig koppen, tegenover veertig bemanningsleden op de Fredensborg. De Leusden had twaalf kanonnen aan boord: twee achtponders, vier zesponders, twee vierponders en vier drieponders en voerde ook een
boot en een sloep mee. De afmetingen van de boot waren: ‘lang 28 vt, wijt 9 vt, hol 29
duijm’ ( lang 7.93 m, breed 2.55 m en hoog 74.6 cm). De sloep had een lengte van 26
voet (7,36 m), breedte 6,5 voet (1.84 m) en een holte van 29 duim (74,6 cm).
Wat de Nederlandse slavenschepen betreft die in dezelfde periode als de Leusden
hebben gevaren, blijken er opmerkelijke verschillen te zijn. Wat de bewapening
betreft verschilde de Leusden sterk van slavenschepen van (ongeveer) dezelfde omvang
die in de periode vanaf 1720 slaventochten hebben uitgevoerd. De Leusden was met
een geringer aantal kanonnen bewapend.
Tabel 4.1 Vergelijking Leusden met andere slavenschepen
Naam schip
Phenix 2
Leusden
Rusthof
Steenhuijsen
Beekesteijn
Goude Put 2

Lang
123
120
120
120
118
110

Breed

Hol

32

13

31

13

Bm
80
60
80
80
63
73

Kn
26
12
24
30
24
22

Bas
2
2

2

SL
3
10
5
6
7
6

Periode
1722-1730
1719-1738
1721-1734
1723-1737
1721-1736
1724-1737

Bronnen: Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 405-411;NA, WIC 1302, 1304; Radermacher 575,576
Afmeting in Amsterdamse voeten; Bm=bemanning; Kn=kanonnen; Bas=bassen; SL=slaventochten

De schepen in tabel 4.1 zijn geselecteerd op basis van het feit dat deze schepen uitsluitend slaventochten hebben uitgevoerd en wat afmeting betreft (ongeveer) gelijk
waren aan de Leusden. Behalve de geringe bewapening is het ook opvallend dat de
Leusden zo’n groot aantal slaventochten heeft uitgevoerd. Aangezien er geen informatie aanwezig is over de constructie van de Leusden kan niet met zekerheid worden
vastgesteld of dit schip specifiek voor de slavenvaart was gebouwd. Het gebruik uitsluitend als slavenschip en het feit dat de WIC in 1720 opdracht gaf ‘nog neegen fregatten tot slaeffscheepen na de charter van het schip Leusden’ te bouwen is daar wel
een indicatie voor.
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Wat het uiterlijk van de Leusden betreft is in elk geval bekend dat het schip voorzien
was van een boegbeeld. Dat blijkt uit de rekening voor de bouwkosten, waar een post
is opgevoerd van f. 140,- met als omschrijving: ‘Aan Pr. Hoogendijck beeldhouwer
over beeldwerk vant voorsz: schip’.408 Wat dit beeld voorstelde is niet bekend.

4.3 Levensmiddelen en overige benodigdheden
Het uitreden van een schip vergde een grote organisatorische inspanning. Er moest
een prognose gemaakt worden van de reisduur: hoe lang was het schip onderweg
voordat het weer in Texel aankwam? Voor de eerste reis van de Leusden ging men uit
van een reisduur van elf maanden. Er moesten levensmiddelen worden ingeslagen
voor een bemanning van zestig koppen en, na vertrek uit Afrika, vijfhonderd gevangenen. De reis van Afrika naar Amerika werd geschat op drie maanden.409
Vivers (ook wel genoemd ‘viveres’ of ‘vivres’) omvatten niet alleen de levensmiddelen
voor de bemanning maar ook allerhande wapens en gereedschappen en materialen
om de levensmiddelen in te vervoeren en te verpakken.410 De rekeningen voor de
vivers bedroegen in totaal f. 16176,-.
In het Nationaal Archief zijn twee rekeningen gevonden voor de vivers.411 Deze
geven een beeld van wat er zoal meegenomen werd voor onderhoud en voeding. De
rekeningen van de vivers bevatten drie soorten goederen: voedingsmiddelen, verpakkingsmiddelen en wapens. Voor een dergelijke reis moesten natuurlijk enorme
hoeveelheden proviand worden meegenomen. Het voedsel was zonder meer eenzijdig te noemen. In Afrika werd de voorraad aangevuld met producten die Afrikanen
in het gebied waar de gevangenen werden gekocht gewend waren te eten. De maten
en gewichten verschilden nogal van de huidige. Er werd gemeten in sacken, aamen,
mingels etc.412 Een probleem daarbij was dat deze eenheden ook nog verschilden per
streek of plaats. Hier wordt uitgegaan van de Amsterdamse maten en gewichten. In
tabel 4.2 is een samenvatting opgenomen van de levensmiddelen die op de eerste reis
van de Leusden werden meegenomen.
Toelichting op de levensmiddelen:
Gort en bonen werden in grote hoeveelheden meegenomen. Dit was het belangrijkste voedsel voor de gevangenen.413
Opvallend is het verschil in hoeveelheden ingekochte witte en grauwe erwten: respectievelijk 95 zakken en 2 zakken. Misschien waren de grauwe erwten bestemd voor
de scheepsofficieren en de witte voor de matrozen en lagere bemanning. Het prijsverschil kan daarvoor een indicatie zijn. Witte erwten kostten f. 4.10 per zak terwijl voor
grauwe erwten een prijs f.6.10 per zak werd gerekend.
Boomolij: Poolse of Poulse boomolij was een olijfolie afkomstig uit de Zuiditaliaanse
streek Puglia (Apulië).
131

HET SLAVENSCHIP LEUSDEN

Tabel 4.2 Samenvatting levensmiddelen reis 1
Product
Gort
Erwten
Erwten
Boom olij
Hard brood
Fijn brood
Bonen
Wormer beschuit
Tamarinde
Koren brandewijn
Gerookt spek
Fijne wateren
Tabak
Franse wijn
Wijn tint
Brandewijn
Hammen
Noorse lengh
Zout
Mosterd zaad
Tarwemeel
Gruttemeel
Leidse kaas
Edamse kaas
Roggebrood
Bier
Gerookt vlees
Tongen
Vlees
Boter

Kwantiteit
611,5
95
2
945
14824
168
290
1
208
16
6120
1
1571
12
1
6
504
4900
25
1
50
0,5
2
261
472
93,5
48
12
9500
11

Eenheid
sack
sack (wit)
sack (grau)
mingel
pond
pond
sack
vat
pond
aamen
pond
fleskelder
pond
halfamen
ancker
halfamen
pond
pond
sack
schepel
pond
sack
stuks
stuks
stuks
ton
pond
stuks
pond
vaten

Volume
51060 liter
7932 liter
167 liter
1134 liter
14646 pond
166 pond
24215 liter
1200 stuks
208 pond
2458 liter
6046 pond
31 liter
1552 pond
924 liter
39 liter
462 liter
498 pond
4841 pond
2300 liter
44 liter
49 pond
42 liter
67 pond
1632 pond
14511 liter
47 pond
9386 pond
3478 pond

Bron: NA, WIC 1301 Brieven en papieren van Guinea. Complete facturen: zie Bijlagen 10a en 10b

Hard brood was een scheepsbeschuit gebakken van een mengsel van tarwe- en roggemeel. Daarvan werd ook een grote voorraad meegenomen. Ook hier valt het verschil
op met de hoeveelheid ‘fijn brood’ die werd meegenomen. De prijs van het scheepsbeschuit werd gerekend per 100 pond en bedroeg voor hard brood f.6.- en voor fijn
brood f.18.-. Het grote prijsverschil zou er op kunnen duiden dat het fijn brood
bestemd was voor het selecte gezelschap van scheepsofficieren.
Bij de VOC kreeg elke schepeling drie kwart pond spek per week. Dit komt overeen
met de hoeveelheid spek die door de WIC per bemanningslid per week werd meegenomen tijdens de eerste reis van de Leusden. Uitgaande van 44 weken (11 maanden)
kan voor de bemanning aan spek begroot worden een hoeveelheid van 44x60x0,75
= 1980 pond. Voor de gevangenen werd een hoeveelheid begroot uitgaande van een
reisduur van 3 maanden (12 weken) en 500 gevangenen: 12x500x0,75 = 4500 pond.
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Totale hoeveelheid gerookt spek 1980 pond + 4500 pond = 6180 pond. Dit is vrijwel
gelijk aan de door Mijndert Rijnvis geleverde 6120 pond.
Noorse lengh: een kabeljauwachtige vis die werd verwerkt tot stokvis,afkomstig uit
Bergen in Noorwegen.414
Bij de VOC kreeg ieder bemanningslid 4 kazen (Edammer) uitgereikt voor de
reis.415 De Leusden had een voorraad van 261 Edammer kazen. Als uitgegaan wordt
van een identieke rantsoenering als bij de VOC dan waren er voor 60 man 240
kazen nodig. Waarschijnlijk werden de overige kazen gebruikt als presenten voor
de handelspartners in Afrika.
Bier werd in grote hoeveelheden meegenomen. In het dagelijks leven werd het veel
gedronken, omdat het vaak veiliger was dan water.416 Er werd een enorme hoeveelheid vlees meegenomen, namelijk 9500 pond gezouten rundvlees. Bij de VOC werd
uitgegaan van een dagelijkse portie van drie kwart pond vlees. Als de reisduur van 11
maanden gesteld wordt op 335 dagen dan zou er voor een bemanning van 60 personen
in totaal (335x60x0,75) 15075 pond vlees nodig zijn. De Leusden nam echter ‘slechts’
9500 pond mee. Het is dus waarschijnlijk dat bij de WIC een kleiner dagelijks rantsoen vlees aan de bemanning werd verstrekt (ongeveer 0,47 pond). Het vlees werd
geleverd door de kamer Amsterdam. Deze kamer had waarschijnlijk de beschikking
over eigen slachterijen, net als de VOC, die een eigen slachterij op Oostenburg had.417
Een belangrijke leverancier van vlees aan de VOC (in 1742) was Cornelia Maria Bors
van Waveren, gevestigd aan de Herengracht in Amsterdam.418 In de beschrijving van
levensmiddelen die door de VOC werden ingekocht wordt door Gawronski ook melding gemaakt van de inkoop van verse groente. Dit betrof rode kool, uien en wortelen.419 Bij bestudering van de facturen van de levensmiddelen voor de Leusden valt op
dat er niet veel verse groente werd ingeslagen. In de factuur van vivers van de derde
reis is wel een post “divers groente” genoteerd420, maar voor het geringe bedrag van
f. 28.10.00.421 Voor het schoonmaken van de verblijven van de gevangenen tijdens de
overtocht van Afrika naar Amerika werden 13 okshoofden en 1 halfaam (3072 liter)
azijn meegenomen.

4.4 Handelsgoederen (coopmanschappen)422
De ‘coopmanschappen’ waren de handelsgoederen die meegenomen werden om in
Afrika handel te drijven. De hoeveelheid en de soort goederen die werden meegenomen waren afhankelijk van de vraag in Afrika. De Heren Tien werden hiervan op de
hoogte gebracht door de directeur-generaal die gevestigd was te Elmina.
Textiel was het meest gevraagde product in West-Afrika. Van de totale import in
de periode 1700-1723 bestond 50,6% uit textiel. Met 12,2% bezetten militaire goederen (wapens, buskruit, enzovoort) de tweede plaats. Kauri’s vormden de derde groep
van belangrijke goederen. Deze schelpen maakten 11,2% uit van de totale import in
deze periode.423 Voor de WIC was het belangrijk steeds een grote variëteit aan goederen in voorraad te hebben. De compagnie zorgde er daarom voor tussen de honderd
133

HET SLAVENSCHIP LEUSDEN

en honderdvijftig artikelen in voorraad te hebben.424 Tabel 4.3 biedt een samenvatting van de grote verscheidenheid aan handelsgoederen die met de Leusden tijdens de
eerste reis werden meegenomen.
Tabel 4.3 Handelsgoederen reis 1. Afgerond op hele guldens
Textiel
Annebassen
Baftassen
Broulissen  
Guinees
Laken (rood en blauw)
Lemeniassen
Linguetten
Perpetuanen
Saai (Leijdze saeijen)
Salempouris
Chits
Militaire goederen
Buskruit
Geweren
Houwers
Vuurstenen
Overige goederen
Kannen (aarde cannen)
Kannen (tinne cannen)
Diversen*
Kommen en schotels
Koren brandewijn
Koren brandewijn
Schuifspiegels
Spaanse beckens
Swart zuispel coraal
Tafel schellen
Messen
Messen

22
2
1
6
2
12
1
46
14
5
3

cassen
cassen
cassen
cassen
cassen
cassen
doos
cassen
cassen
cassen
cassen

2975
16
1
1

vaten
cassen
cas
vat

6
2
1
1
1
1
206
164
1
16
2
1
15
5

vaten
vaten
cas
cas
cas
cas
amen
halfamen
cas
vaten
vaten
cas
kisten
vaten

5000 stuks
160
200
120

36 snoeren
3673 stuks
280
200
120

f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.

3685
1302
567
3213
1388
5006
22
19488
8148
2284
1560

400 stuks
150
400 stuks

f.
f.
f.
f.

9501
1188
163
7

f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.

395
136
126
61
836
144
4342
549
173
5313
289
88
1084
574
71632

914 mings
697 pints
229 stuks
102

400 stuks

130 stuks
1343 dozijn
724
Totaal

Bron: NA,WIC 1301 Brieven en papieren van Guinea. Voor beschrijving van de soorten textiel: zie Bijlage 7A
* Diversen: 1 cas met glazen,gedistileerde wateren, franse brandewijn en koren brandewijn

De meeste textielsoorten waren afkomstig uit India en werden door de VOC naar
Nederland vervoerd. In de periode 1700-1723 werden in totaal 68.797 vuurwapens
naar Afrika verscheept voor verkoop aan Afrikanen. De vuurwapens waren vaak van
slechte kwaliteit en een opvallend groot percentage (14,8%) werd door de directeur
generaal in Afrika naar de Republiek teruggestuurd, omdat er geen afzet voor was.
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Andere slavenhandelaren zoals de Engelsen hadden vaak betere vuurwapens te koop
dan de Nederlanders. Tussen 1727-1738 werd zelfs 33,9 procent van de geïmporteerde
vuurwapens als onbruikbaar teruggezonden. De meeste vuurwapens die door de
WIC naar Afrika werden verscheept waren snaphanen, geweren die golden als de
opvolger van de musket. Ook werd een geringe hoeveelheid karabijnen en pistolen
naar Afrika verhandeld.425 De Leusden nam tijdens de eerste reis 400 stuks ‘swaare
snaphanen’ mee, waarschijnlijk een kwalitatief betere soort.
Wat de export van buskruit betreft merkt Den Heijer op dat in de door hem onderzochte perioden (1700-1723 en 1727-1730) de kwaliteit steeds slechter werd. In de
periode 1700-1723 werd van de 1,5 miljoen pond buskruit 4,5% geretourneerd, terwijl
dit percentage opliep naar 8,5% (1727-1730) op een verscheept gewicht van 340.000
pond.426 Het buskruit werd geleverd door de Wed. Abraham Crook & Zonen en Nic. &
Hendrik van Hoorn. Beide leveranciers behoorden (ook jaren later in 1743) tot de zes
vaste buskruitleveranciers van de VOC en hadden hun kruitmolens in Ouderkerk aan
de Amstel.427 Waarschijnlijk waren dit ook de vaste leveranciers van de WIC. Op de
facturen van de WIC voor handelsgoederen worden deze twee bedrijven genoemd als
leveranciers van buskruit. De Leusden kreeg een lading van 36000 pond buskruit mee
in plaats van de oorspronkelijk geplande 48000 pond. De reden voor de vermindering van de hoeveelheid met 12000 pond is niet bekend. Tijdens de vergadering van
de kamer Amsterdam op 14 november 1719 werd hiertoe besloten.428
Tijdens de tweede reis van de Leusden werd een grote hoeveelheid ‘schapesmeer’ meegenomen; 1500 vaten met een totaalgewicht van 31716 pond. Waar dit product voor
gebruikt werd is uit de beschikbare informatie niet te achterhalen. Waarschijnlijk
ging het om braadvet.429
Kauri als betaalmiddel430
Een belangrijk product dat tijdens sommige reizen werd meegenomen was de kauri.
Tijdens de tweede reis van de Leusden werden zestig vaten kauri’s (17352 pond) meegenomen. De kauri was tijdens de periode van de slavenhandel in West-Afrika een
belangrijk betaalmiddel in het gebied dat zich ongeveer uitstrekte van Fida en Ardra
aan de Slavenkust tot aan fort Apam aan de Goudkust. In Elmina,maar ook aan het
overgrote deel van de Greinkust en de Ivoorkust werd de kauri niet als betaalmiddel geaccepteerd. De kauri was als betaalmiddel niet uniek voor Afrika, maar werd
op meer plaatsen in de wereld gebruikt dan welke andere muntsoort ook. De kauri
wordt door sommigen ‘primitief geld’ genoemd maar was dit in werkelijkheid
niet.431 De schelp werd zowel voor zeer kleine alledaagse betalingen als voor heel
grote transacties gebruikt. De kauri werd niet als betaalmiddel geaccepteerd door de
Europeanen, die deze schelpen zelf gebruikten om goederen en gevangenen van de
Afrikanen te kopen.432 In die gebieden in West-Afrika waar de kauri gebruikt werd
was de schelp vaak onderdeel van een meervoudig geldstelsel waarin ook goud en
andere producten werden gebruikt. In de jaren dertig van de 19e eeuw werd de kauri
bijvoorbeeld gebruikt om palmolie en andere ‘normale’ handelsgoederen mee te
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Kauri of ‘cypraea moneta’. (Foto: Leo Balai)

kopen. De kauri raakte echter onlosmakelijk verbonden met de slavenhandel. Dit
kwam onder andere doordat de verkopers van gevangenen in grote delen van WestAfrika de kauri als betaalmiddel eisten. In Ardra eisten de slavenhandelaren altijd
kauri’s als betaling. In Fida had men ook een voorkeur voor betaling in kauri’s maar
accepteerde men ook wel andere Europese goederen als betaling voor gevangenen.433
Volgens Willem Bosman eiste de koning van Fida altijd kauri’s als betaling van door
hem geleverde gevangenen. De prijs per gevangene was daarbij ongeveer 120 pond
kauri’s.434 De kauri’s werden op de Malediven435 gekocht door de VOC en via Ceylon
(tegenwoordig Sri Lanka) naar Europa vervoerd. Ceylon was van 1658-1796 in bezit
van de Nederlanders. In de eerste helft van de 18e eeuw domineerden zij de kaurihandel. Vóór die tijd waren het de Portugezen die de kaurihandel naar Afrika in handen
hadden. Deze handel werd door de Nederlanders (VOC) en de Engelsen (East India
Compagnie, de EIC) beheerst. De kauri werd als ballast gebruikt voor de schepen op
hun retourreizen naar Europa. In Nederland werden de schelpen door de VOC vervolgens verkocht voor export naar West-Afrika. De belangrijkste Europese steden waar
kauri’s werden verhandeld waren Amsterdam en Londen. Door de organisatie van
de VOC in kamers werden ook in andere plaatsen in Nederland kauri’s verhandeld.
De WIC was niet de enige koper van deze schelpen. In Londen werden de schelpen
door de EIC en enkele particuliere handelaren verkocht. Handelaren uit Frankrijk,
Denemarken en Portugal kwamen naar Amsterdam om kauri’s te kopen.
Floris Klinkenberg heeft berekend dat in de periode 1720-1740 in totaal 3.844.476
pond kauri’s in Nederland is verkocht door de VOC.436 De gemiddelde verkoopprijs
bedroeg in de periode 1720-1729 f. 0,66 en in de periode 1730-1739 f. 0,51 per pond.437
Voor de tweede reis van de Leusden werd een hoeveelheid van 17352 pond kauri’s
gefactureerd voor een bedrag van f. 11.562,-. Dit komt neer op ongeveer f. 0,67 per
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pond. Voor welke prijs deze kauri’s vervolgens in Afrika werden verkocht kon uit de
ter beschikking staande stukken niet worden opgemaakt. Volgens Den Heijer moest
de WIC in de eerste twee decennia van de achttiende eeuw iets meer dan dertien stuivers (f. 0,65) voor een pond kauri’s betalen en werden ze voor f. 1,- per pond in Afrika
verkocht.438

4.5 Sint-Eustatius
De Leusden had van de eerste tot en met de vierde reis (1719-1726) als bestemming het
eiland Sint-Eustatius, dat vanaf 1681 voor de helft en vanaf 1683 geheel in bezit was
van de WIC. Een belangrijke reden voor de Heren Tien om het eiland kopen was dat
men naar een plaats zocht ‘(...) bij of omtrent de Caraïbische eilanden o.m. tot den
afzet van niet volwaardige slaven of mancquerons op de Fransche en andere nederzettingen’.439 Of het eiland inderdaad die functie heeft vervuld, is niet bekend.
Over de redenen waarom de Heren Tien besloten om Sint-Eustatius als nieuw slavendepot in te richten nadat Curaçao als slavendepot door het verlies van het asiento
geen functie meer had, zijn de meningen verdeeld. Volgens Paesie had het besluit
van de Heren Tien te maken met hun wens om de illegale goederen- en slavenhandel
(lorrendraaierij) een halt toe te roepen. Dit kon in de opvatting van de WIC bereikt

Slavenschepen voor Sint Eustatius. (Atlas van Stolk, Rotterdam)
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worden door een reguliere slavenvaart op Sint-Eustatius te beginnen. Paesie meent
dat de slavenaanvoer naar Sint-Eustatius in 1727 werd gestaakt, omdat de WIC toen
haar doel had bereikt.440 Den Heijer is van mening dat door het instellen van een
open slavenmarkt op Sint-Eustatius het verlies van de vraag via Curaçao kon worden
gecompenseerd. In zijn opvatting werd de levering aan Sint-Eustatius in 1727 beëindigd, omdat de gevangenen er tegen te lage prijzen werden verkocht en de WIC verlies leed in plaats van winst te maken.441 Ook Postma neigt ertoe om het besluit tot
levering van gevangenen aan Sint-Eustatius te verklaren als een compensatie voor
het verlies van leveringen via Curaçao. Sint-Eustatius zou in deze opvatting de rol
van Curaçao als depot kunnen overnemen. Aan de andere kant merkt Postma op dat
het besluit van de Heren Tien om Sint-Eustatius tot slavendepot te maken misschien
ook wel te maken had met hun streven de activiteiten van lorrendraaiers in het
gebied tegen te gaan.442 Postma geeft geen verklaring voor de abrupte beëindiging
van de leveringen aan Sint-Eustatius. Hij vermeldt wel de levering van gevangenen
voor 1721 aan Sint-Eustatius. Het ging daarbij om door de WIC genomen lorrendraaiers. Op 15 april 1719 werden de schepen Jager en Vergulde Vryhyt beiden met 350 gevangenen aan boord naar Sint-Eustatius opgebracht. In 1720 werd de
Korte Prins met 340 gevangenen genomen. Dat alle drie schepen uit Zeeland afkomstig waren hoeft geen verbazing te wekken. De Zeeuwse smokkelhandel was, zowel
op de kust van West-Afrika als in het Caribische gebied, een vrijwel onoplosbaar
probleem. Volgens Den Heijer hadden de Jager en de Vergulde Vryhyt in december 1718
tijdens een gevecht voor de Afrikaanse kust de kruiser Faam van de WIC de grond
ingeboord. Daarna vertrokken zij met een lading gevangenen naar Sint-Eustatius.
Door verzet van de fiscaal op het eiland lukte het hen echter niet de mensen daar te
verkopen.443 Wat deze kwestie gecompliceerder maakt is dat de belangrijkste reders
van de beide schepen hoofdparticipanten van de WIC in de kamer Zeeland waren.444
Het belang van de Zeeuwen bij de illegale handel en de verwevenheid van Zeeuwse
particuliere handelaren en Zeeuwse deelnemers in de WIC was zeer groot. Er was
sprake van een goed functionerend Zeeuws netwerk. Waarschijnlijk werd men via dit
netwerk ook op de hoogte gehouden van voorgenomen strategieën van de WIC om
de illegale handel tegen te gaan. De Heren Tien wisten dit uiteraard ook. Een besluit
om Sint-Eustatius als slavencentrum in te richten om daarmee de illegale handel te
kunnen bestrijden lijkt dan ook niet voor de hand te liggen. Ook de besluitvorming
over het uitreden van de Leusden naar Sint Eustatius laat zien dat er geen sprake was
van een voornemen van de WIC om de smokkelhandel daar te bestrijden. In een vergadering van de Heren Tien van 25 oktober 1718 werd besloten om ‘een schip met
slaven na St. Eustatius te zenden’. Men had bericht ontvangen dat de slavenhandel
op dat eiland winstgevend zou kunnen zijn.445 Dit voornemen van de Heren Tien
zou pas met het uitreden van de Leusden in 1719 worden gerealiseerd. De beslissing
om de Leusden een slaventocht naar Sint-Eustatius te laten maken lijkt min of meer
toeval te zijn geweest. Uit notulen van 25 oktober 1718 blijkt dat de Heren Tien vier
toerbeurten vaststelden voor levering van gevangenen aan Suriname en eventueel
Curaçao.446 De samenwerking tussen planters in Suriname en de WIC was echter problematisch. In 1713 was er een akkoord gesloten tussen de WIC en de Sociëteit van
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Suriname. De WIC zou alleen gevangenen leveren aan de planters in Suriname als er
een lijst van kopers werd opgesteld en zekerheid werd gegeven over de betaling.447
Het definitieve besluit om de Leusden naar Sint-Eustatius uit te reden werd pas op 15
december 1719 genomen. Het schip lag toen al op de rede van Texel. Oorspronkelijk
was het de bedoeling dat er mensen zouden worden gekocht in Ardra om vervolgens
in Suriname te worden verkocht.448 Tijdens de vergadering van de kamer Amsterdam
op 17 november 1719 werd geconstateerd dat er al drie schepen met bestemming
Ardra en Suriname in gereedheid waren gebracht en op het punt stonden te vertrekken. De vrees bestond dat hierdoor de wachttijden in Afrika erg lang zouden zijn.
De betreffende kamers (Zeeland en Maze) waren echter niet bereid hun bestemming
te veranderen en in plaats van naar Ardra naar Angola te gaan. De reden was dat zij
de handelsgoederen voor Ardra al hadden ingekocht. De voor de Leusden aangetrokken kapitein Thijl had eerder gevaren op Angola en had geen bezwaar een slaventocht naar dat gebied te maken en de mensen op Curaçao af te leveren. In plaats van
Ardra en Suriname werd de bestemming dus veranderd in Angola en Curaçao.449 Op
15 december 1719 werd ook deze bestemming veranderd en werd besloten een slaventocht naar Angola en Sint-Eustatius te maken. De reden van de plotselinge wijziging
van de bestemming van het schip valt uit de stukken niet op te maken. Besloten werd:
‘dat het schip Leusden (...) sijne rijse van Angola voorn: sal doen na St. Eustatius
alwaar de ingeladen slaven sullen werden vercogt en vernegotjeert op die selvde
wijse als de slave vant schip Comp: Welvaaren‘.450
Het schip Compagnies Welvaren was echter voor de Afrikaanse kust gekaapt, waarschijnlijk door piraten.451 Het was op 10 februari 1719 uit Nederland vertrokken en
heeft nooit mensen afgeleverd op Sint-Eustatius. Deze informatie was tijdens de
besluitvorming over de bestemming van de Leusden waarschijnlijk nog niet bekend
bij de bewindhebbers.
Dat de WIC besloot om Sint-Eustatius als nieuw afzetgebied in te richten had niets
te maken met ingewikkelde strategieën van de Heren Tien. Hetzelfde geldt voor de
plotselinge beëindiging van de leveringen aan dat eiland in 1727. De WIC was niet
opgewassen tegen de concurrentie door de Engelsen. In een vergadering van de
bewindhebbers van de kamer Amsterdam van 14 februari 1727 werd om die reden
besloten de Leusden niet naar Sint-Eustatius maar naar Suriname te sturen.452
De levering van gevangenen aan Sint Eustatius door de WIC heeft maar kort geduurd,
van 1721 tot 1729 (zie Tabel 4.4).

4.5.1   Levering van gevangenen aan Sint-Eustatius
Er zijn over de eerste reis van de Leusden naar Sint-Eustatius weinig gegevens voorhanden. Voor de tweede, derde en vierde reis van de Leusden naar Sint-Eustatius is
informatie gevonden over de aantallen aangevoerde gevangenen, de kopers en de
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prijzen die werden betaald. In deze paragraaf worden deze leveringen uitgebreid
behandeld. In Tabel 4.5 zijn de verschillende data van de eerste tot en met de vierde
reis opgenomen. Het gaat daarbij om vertrek- en retourdata (Texel), de tijdstippen
van vertrek en aankomst in plaatsen in Afrika en de data van aankomst in en vertrek
uit Sint Eustatius. Onder de kop Reisduur is aangegeven hoeveel dagen de driehoeksreis in beslag nam.
Tabel 4.4  Leveringen van gevangenen Sint Eustatius 1721-1729
Aankomst SE
1721-01-21
1722-04-04
1722-09-09
1722-11-10
1723-05-24
1723-06-11
1723-09-20
1723-12-21
1724-05-26
1724-09-19
1724-12-30
1725-04-23
1725-06-28

Naam schip
Leusden
Beekesteijn
Leusden
Rusthof
Duijnvlied
Guntersteijn
Beekesteijn
Phenix 2
Leusden
Steenhuijsen
Vrijheijd 2
Rusthof
Goude Put

Afrika
Angola
Angola
Goudkust
Angola
Goudkust
Angola
Angola
Angola
Slavenkust
Angola
Angola
Angola
Angola

1725-09-28
1726-01-20
1726-04-02
1726-05-09
1727-04-16
Totaal

sGraveland
Leusden
Phenix 2
Sonnesteijn 3
Rusthof

Angola
Goudkust
Angola
Goudkust
Angola

Ingescheept
465
700
562
661
340
644
722
771
605
780
419
481
390
517
747
590
627
684
10705

Overleden
59
140
91
103
27
46
85
25
70
88
44
22
26

Afgeleverd
406
560
471
558
313
598
637
746
221
692
375
459
364

16
71
80
70
74
1137

501
676
510
557
610
9254

Bronnen: Postma, The Dutch, 308-319; Dataverzameling Balai.

Tabel 4.5 Kerngegevens van de  eerste tot en met de vierde slaventocht van de Leusden
1 Texel
Elmina
Loango
St Eustatius Texel
A
25-04-1720 14-08-1720 21-01-1721 08-06-1721
V 26-12-1719 06-06-1720 onbekend
00-03-1721
2 Texel
Elmina
St Eustatius Texel
A
18-03-1722 19-09-1722 06-03-1723
V 15-01-1722 04-07-1722 12-01-1723
3 Texel
Elmina
Fida
Berbice
St Eustatius Texel
A
00-10-1723 00-03-1724 00-05-1724 26-05-1724 02-10-1724
V 20-08-1723 07-02-1724 12-03-1724 13-05-1724 16-08-1724
4 Texel
Elmina
St Eustatius Texel
A
25-09-1725 20-01-1726 07-06-1726
V 05-08-1725 01-11-1725 22-04-1726
A= Aankomst; V= Vertrek
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Reisduur
530 dagen
Reisduur
429 dagen
Reisduur
409 dagen
Reisduur
306 dagen
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De eerste reis
Bemanning
Het aannemen van de officieren voor de Leusden nam de nodige tijd in beslag.453 Een
paar namen van officieren zijn bewaard gebleven, over de overige bemanningsleden
is geen informatie gevonden:
Kapitein:
Jacob Thijl454
e
Jan Hillensbergh
1 stuurman:
Jan Schamp
2e stuurman:
Hendrik Schoon
3e stuurman:
Scheepsarts:
Jan Hendrik Castijger
Pieter van Sanen
2e arts:
Jan Tollenaar
3e arts:
Suppra cargo:
Theodorus Hovius
De Leusden had een goede reis naar de kust van Afrika. Directeur-generaal Willem
Butler meldde in een ambtsbrief van 20 juni 1720 dat het schip op 25 april samen
met het slavenschip Guntersteijn in Elmina was gearriveerd. Het laatste schip vertrok
op 24 mei naar Fida en de Leusden op 6 juni naar Angola.455 De reis van Texel naar
Elmina had dus ongeveer vier maanden in beslag genomen. Dit was uitzonderlijk
lang, omdat een reis van Texel naar West-Afrika meestal gemiddeld twee maanden in
beslag nam. Het is niet bekend waar deze lange reisduur aan te wijten was. Ook blijkt
uit de stukken dat de Leusden langer dan een maand in Elmina heeft gelegen. Het is
niet te achterhalen waarom het schip zo lang heeft moeten wachten voordat verder
gevaren werd naar Angola. Grote slavenschepen (zoals de Leusden) met bestemming
Angola vielen niet altijd onder verantwoordelijkheid van Elmina. Soms gingen deze
schepen rechtstreeks van de Republiek naar Angola zonder Elmina aan te doen.456
Het lange verblijf van de Leusden in Elmina kwam misschien doordat het schip nog
vertimmerd moest worden voor het vervoer van gevangenen. Thijl had aan Butler
verzocht om uitbreiding van zijn voorraad handelsgoederen.457 Waarschijnlijk werd
gewacht op de aanvoer van de gewenste goederen met een ander schip waardoor de
Leusden niet eerder naar Angola kon vertrekken.
Verkoop gevangenen eerste reis
Het schip kwam op 21 januari 1721 in Sint-Eustatius aan. Aan de bewindhebbers
werd bericht gestuurd dat tijdens de reis kapitein Jacob Thijl, eerste stuurman Jan
Hillensberg en derde stuurman Hendrik Schoon waren overleden. De leiding over
het schip was overgenomen door de tweede stuurman, Jan Schamp. De namen van
de matrozen en ander lager scheepsvolk die ook waren gestorven werden in de brief
niet genoemd. De tijdens de reis gestorven gevangenen werden niet met een persoonlijke identiteit (een naam) vermeld in de scheepsdocumenten; het ging slechts om de
vraag hoeveel gevangenen er levend naar Sint-Eustatius waren gevoerd en wat nog
belangrijker was wat zij bij verkoop opbrachten. In de missive aan de bewindhebbers
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werd dan ook vermeld ‘dat zij aen Angola hebben ingehandelt vierhondert en vijff
en sestig koppen slaaven, waar aff neegen en vijfftigh zijn gestorven’. Verder meldden Schamp en de super cargo Hovius dat het met de handel op Sint-Eustatius slecht
gesteld was. Er was gebrek aan geld en goederen en de slaven werden betaald met
suiker, waar zeer hoge prijzen voor werd gevraagd.458
Door de onvolledigheid van de archiefstukken kan niet worden vastgesteld tegen
welke prijzen de mensen werden verkocht en wat de opbrengst was. Er is wel informatie over de aankoopprijzen van deze gevangenen. Vanuit Loango schreef Thijl aan de
bewindhebbers van de kamer Amsterdam dat gevangenen in Loango erg duur waren,
namelijk 16 pesos.459 Het is moeilijk om een goed inzicht te krijgen in de ontwikkeling
van de prijzen die voor gevangenen werden betaald. De opmerking van Thijl over de
hoogte van de prijzen was gerelateerd aan de opdracht van de Heren Tien om voor een
bepaalde prijs gevangenen te kopen. Wat de opdracht inhield is niet bekend. Den Heijer
heeft een berekening gemaakt van de in- en verkoopprijzen over de periode 1674-1738.
Voor de periode 1721-1730 komt hij uit op een gemiddelde inkoopprijs in Afrika van
f. 84,- en een verkoopprijs voor Sint-Eustatius van f. 216,-. Tot het jaar 1711 was de brutomarge (de verhouding tussen in- en verkoopprijzen) gemiddeld 4,14. Gerekend over
de totale kosten werd een winst gemaakt van tussen de 5 en 20 procent. Na 1711 daalde
de brutomarge naar gemiddeld 2,24 en veranderde de winst op de slavenhandel voor
de WIC in verlies.460 Als wordt uitgegaan van een koers van f. 2,50 voor een peso461 dan
betekende dat een inkoopbedrag van f. 40,- per gevangene. Dat lag dan beneden de
gemiddelde inkoopprijs in de periode 1721-1730. Uit berichten van de Heren Tien blijkt
dat de slavenhandel op Sint-Eustatius voor de WIC wel winstgevend was.462
Op 11 februari 1721 meldde Jan Schamp aan de bewindhebbers van de kamer Amsterdam
dat hij goede hoop had dat de handel succesvol zou verlopen, maar ’dat hij groote vreese
hadde voor de zeerovers die daeromtrent in de eijlanden sijn’.463 In notulen van de kamer
Zeeland werd vermeld dat de Leusden in maart 1721 uit Sint-Eustatius vertrok.464

De tweede reis
Twee weken na de aankomst van de Leusden gaven de bewindhebbers van de kamer
Amsterdam opdracht aan de commissarissen voor de koopmanschappen en de equipage om het schip in gereedheid te laten brengen voor de volgende reis.465 Na een reis
van ongeveer anderhalf jaar was het schip behoorlijk gehavend en moest dus eerst
gerepareerd worden. De ‘vertimmering en verdere uitrusting’ van de Leusden kwam
uit op een bedrag van f. 12977,-466 In Tabel 4.6 zijn deze kosten samengevat. De uitvoering van de vertimmering werd door Gerbrand Slegt aangenomen voor f. 1229,Het vernieuwen en herstellen van de tuigage vergde een bedrag van totaal f. 6683,Opvallend was de uitgave voor buskruit; in vergelijking met de eerste reis, waarbij
voor f. 256,- aan buskruit (voor gebruik aan boord) werd ingekocht, werd hiervoor
nu een tamelijk hoog bedrag van f. 874,- uitgegeven. Waarschijnlijk werd door de
bewindhebbers rekening gehouden met aanvallen door vijandelijke schepen
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Tabel 4.6 Kosten vertimmering en uitrusting van de Leusden reis 2                                                 
Omschrijving
Vertimmering
Tuigage
Zeildoek, carreldoek
Vlaams linnen
Nieuwe zeilen
Touwwerk
Teer en pek
Ankers
Cluwen werk
Loodwerk
Geschut en wapens
Kogels en cneppels
Buskruit
Cardoespapier
Blokwerk
Hout- en houtwaren
Haken, riemen,brandhout etc.
Noorse delen
Hout voor de huid
IJzer en ijzerwerk
IJzeren bouten; ijzerwerk
Spijkers , ijzerwerk
Navigatie
Compassen en vlaggen
Schilderen en verf
Schilderwerk
Verf en lijnolie
Kombuis
Gele middelklinkers
Koperen ketels ombuis
Holle en vlakke bakken
Diversen*

Leverancier                                                     Bedrag
Gerbrand Slegt
f. 1229

f.

Totalen
1229

Pieter Pieters v Beeck
Eghbert Buijs
Gerrit de Meulenaar
Ellard de Weer de Wit
Pieter Calckbrenner
Frederik Hulst
Axel Frederiks
Nicolaas van Schoten

f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.

1322
357
1076
3352
242
264
30
40

f.

6683

M v Wagtendonck
Wedw Crook & Zn
Jacob Raket Josias Soon
Dirk Prauw

f.
f.
f.
f.

40
874
38
173

f.

1125

Pieter Sluiter
Hendrk Visser
Jan Pieterse Blok

f.
f.
f.

504
57
292

f.

853

wedw Dirk Camerlingh
v d  Meulen  en Scholtens

f.
f.

90
883

f.

973

wedw Corn de Bree

f.

71

f.

71

Samuel Jacobs
Jacob van Hengel

f.
f.

45
73

f.

118

Paulus Agtienhoven
Weedw Pieter Vermaaten
Jan Denijs

f.
f.
f.
f.

185
103
40
1597

f.
f.
f.

328
1597
12977

Totaal
Bron: NA,WIC 1303 Brieven en papieren van Guinea 1722. Complete factuur: zie Bijlage 12      
*Diversen:slepen over Pampus;bier;consumpties;loodskosten;sjouwloon etc.                                

of wellicht smokkelaars. Bij de VOC werd bij elke uitreding een voorraad kruit van
6.000 pond meegegeven.467 Het bedrijf van de weduwe De Bree komt in de studie van
Gawronski over 1742 voor als vaste leverancier van kompassen aan de VOC.468 Door
Hendrik Visser werd evenals voor de eerste reis een hoeveelheid van ‘4 schok noortse
delen’ (houten planken uit Noorwegen) geleverd. De prijs bedroeg f. 28,- voor 122
stuks. Het totaalbedrag van de levering was ook gelijk aan dat van de eerste reis. Dit
hout werd waarschijnlijk na aankomst in Afrika gebruikt om het ‘slavenruim’ van
te bouwen. Het werd in elk geval niet gebruikt bij de reparatie van het schip,maar
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meegenomen tijdens de reis. Interessant is ook de post “Holle en vlakke bakken”,
omdat hierdoor een beeld ontstaat van de leefomstandigheden aan boord van schepen in die tijd. De holle en vlakke bakken waren houten vaatwerk en bestemd voor
het bereiden en nuttigen van de scheepsmaaltijden. Bij de VOC was het voorschrift dat
er zes holle bakken van 48 liter en zestig van 29 liter meegenomen moesten worden
alsook zestig vlakke bakken.469 Een dergelijk voorschrift zal wellicht ook voor de schepen van de WIC hebben gegolden. Hoeveel bakken er op deze reis werden meegenomen en wat de inhoudsmaten waren valt uit de rekening niet op te maken. De gevangenen kregen hun voedsel waarschijnlijk (net als de bemanningsleden) in dergelijke
bakken toegediend, waarbij een groep mensen tegelijk uit een bak moest eten.470
Levensmiddelen
Voor de eerste reis van de Leusden waren de levensmiddelen berekend voor een totale
reisduur van elf maanden met een bemanning van zestig koppen en vijfhonderd
gevangenen. Men ging daarbij voor de gevangenen uit van een verblijf drie maanden
aan boord (’60 coppen 11 maanden & 500 negros 3/maanden’). De eerste driehoeksreis
van de Leusden duurde, anders dan de bewindhebbers van de kamer Amsterdam hadden
begroot, ongeveer achttien maanden. Het bedrag aan levensmiddelen bedroeg voor die
reis f. 12417,- Voor de tweede reis van de Leusden werd gerekend op een reisduur van vijftien maanden, een bemanning van 60 personen en 500 gevangenen. De begrote kosten
aan levensmiddelen waren echter lager dan voor de eerste reis, namelijk f. 10311,- Zie
Bijlagen 13a en 13b voor de facturen. Op deze facturen voor levensmiddelen zijn ook
andere posten zoals voor de verpakkingsmiddelen, sjouwloon etc. opgenomen. Deze
kosten zijn niet begrepen in het bovengenoemde bedrag van f. 10311,Handelsgoederen
Voor de tweede reis werd voor ongeveer een gelijk bedrag aan handelsgoederen meegenomen als de eerste reis (respectievelijk f. 80567,- en f. 81631). Er zaten wel aanmerkelijke verschillen in de soorten goederen die werden meegenomen. Aan textiel
werd voor een vrijwel gelijk bedrag ingeladen, maar wel andere soorten textiel dan
die tijdens de eerste reis niet tot het assortiment behoorden.471
Bemanning
Kapitein:
1e stuurman:
2e stuurman:
3e stuurman:
Scheepsarts:
2e arts:
3e arts:
Super cargo:
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Pieter Ras472
Jan Schamp
Christiaan Wallenbeeck
Thomas Roos
Jan Hendrik Casteijger
Paulus de Wijs
Pieter Tania
Theodorus Hovius
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Tabel 4.7 Samenvatting handelsgoederen reis 2
Textiel
Plattilles
Atlassen
Cassaas
Graten
Chitzen
Lemeniassen
Servetten
Annebassen
Frans linnen
Rood laken
Coren cleden

35 cassen
2 cassen
4 cassen
3 cassen
2 cassen
3 cassen
7 cassen
5 cassen
1 cas
55 cas
1 cas

f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.

18379
1670
1862
1103
840
1197
1707
619
569
925
181

Smalle perpetuanen

20 cassen

f.

8208

4 cassen
107 kisten
2 cassen

f.
f.
f.

960
7929
400

60 vaten

f.

11562

500 vaten
8 cassen

f.
f.

3724
1981

496 liter
3301 liter
620 liter

f.
f.
f.

215
2828
262

31 cassen
1500 vaten
½ aam
1 aam
1 vat
1 vat
8 vaten
1 cas
5 vaten
3 vaten
1 vat
1 cas
Totaal

f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.

2388
6681
41
38
192
184
1107
110
1074
884
339
408
80567

Brede perpetuanen
Slaaplakens
Leijdze dekens
Kauri
Kauri (boesjes)
Militaire goederen
Buskruit
Geweren
Alcoholica
Franse brandewijn
Corenbrandewijn
Gedestilleerde wateren
Overige goederen
Messen
Schapesmeer
Olij
Franse azijn
Rosados
Koffiebonen
Spaanse beckens
Cramsloten
Arm ringen
Gedreven ankers
Copere staaffies
Schuijfspiegels

Bron: NA,WIC 1303 Brieven en papieren van Guinea 1722. Complete facturen:
Bijlagen 14a en 14b
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Op 25 november verzocht Ras aan de bewindhebbers zijn schip met 64 personen te
mogen bemannen. Zijn verzoek werd afgewezen “als sijnde het getal van seven en
vijftig mannen genoegh tot defentie van het gemelde schip”.473
Op 21 december 1721 vertrok de Leusden van Texel.474 Op 10 januari 1722 was het
schip echter terug in de haven van Texel vanwege “contrarij wind”.475 Opvallend
was het verzoek van de eerste stuurman Jan Schamp aan de bewindhebbers om een
“Instructie waar na hij zich in het uijthandelen der slaaven zoude kunnen reguleeren”. Opvallend omdat de kapitein de eerstverantwoordelijke was voor de reis en
altijd een instructie meekreeg. Dat de eerste stuurman ook zelf een instructie wilde
was niet gebruikelijk. De bewindhebbers stuurden Schamp vervolgens een kopie
van de kapiteinsinstructie, omdat zij van mening waren dat het onderwerp inderdaad ook voor de eerste stuurman van belang was. De reactie van de bewindhebbers
en het feit dat de eerste stuurman een dergelijk verzoek aan hen richtte duidt erop
dat de samenwerking tussen Ras en Schamp niet optimaal was. Schamp had na het
overlijden van Thijl tijdens de eerste reis als kapitein op de Leusden gefunctioneerd.
Misschien vond hij het moeilijk om daarna weer als eerste stuurman en niet als kapitein op dit schip te moeten varen. Dat de bewindhebbers zich bewust waren van de
spanningen blijkt uit het besluit om ‘de eerste stuurman (...) aen te schrijven, met
den schipper en het scheepsvolk in een goede harmonie te leven en het intrest van de
comp: te bevorderen’. De brief werd behandeld in de vergadering van de bewindhebbers van de kamer Amsterdam op 13 januari 1722.476
De Leusden kwam op 18 maart in Elmina aan. Op 8 mei meldde directeur-generaal
Willem Butler aan de bewindhebbers dat het schip al 150 gevangenen aan boord
had.477 Het inschepen van de mensen verliep vlot, want al op 20 mei had de Leusden
het door de bewindhebbers gewenste aantal van 350 aan boord. Daarna ontstonden
er echter problemen met de kapitein. Pieter Ras weigerde met dat aantal gevangenen
te vertrekken en deed zijn beklag bij Directeur-generaal en Raden. Hij verzocht het
aantal aan te vullen tot 500 Piezas de India. Zijn argumenten waren onder andere
“de swaare equipage en uijtrustingen die het schip Leusden (...) hadde gecost”, maar
ook dat hij zijn schip had ingericht voor het vervoer van 500 gevangenen en voor die
hoeveelheid mensen ook watervaten en hout had ingeladen. De directeur-generaal
gaf Ras toestemming het door hem verlangde aantal gevangenen in te schepen.478 Dit
leidde er wel toe dat het schip nog zeven weken in Elmina bleef voordat het gewenste
aantal aan boord was. Op 4 juli 1722 vertrok de Leusden uit Elmina naar Sint Eustatius
met 562 Afrikaanse gevangenen aan boord.479 Over het aantal mensen dat tijdens het
wachten in de kerkers van fort Elmina stierf zijn geen gegevens bekend.
Verkoop gevangenen tweede reis
De Leusden kwam op 19 september 1722 in Sint Eustatius aan met 471 gevangenen,
onderweg waren er 91 overleden. Over de oorzaken van het overlijden van zo een
groot aantal mensen tijdens de reis is geen informatie gevonden. Uit de berichten
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vanuit Sint Eustatius aan de Heren Tien en de kamer Amsterdam blijkt dat de Leusden
2 weken voor aankomst in zeer slecht weer terecht was gekomen, ‘waerdoor nog wel
100 stux seer siekelijk aen de scheurbuijk zijn geraekt ‘.480 De verwachting dat van die
groep nog een aantal mensen zouden sterven was terecht, want er stierven inderdaad
nog 10 personen.481 Voor de verkoop resteerde daardoor een aantal van 461 mensen.
De verkoop begon op 25 september en eindigde op 9 oktober 1722.482 De opbrengst was
Ps. 44.433,-. (f.111.083,-)483 Uit de verkooprekening van de 461 verkochte gevangenen
blijkt dat de meeste mensen verkocht werden aan kopers van omliggende eilanden.
Tabel 4.8 Verkochte gevangenen 2e reis met eiland van bestemming
Eiland
Sint Eustatius
Sint Eustatius
Sint Eustatius
Sint Christopher
Antigua
Montserrat
Sint  Maarten
Guadeloupe
Totaal

Mannen
6
95
1
12
6
1
142
263

Vrouwen
5
35
3
6
4
1
1
58
113

Jongens
2
21
2
11

Meisjes
1
7
1
3

1
33
70

3
15

Totaal
14
158
7
32
10
3
1
236
461

Kopers Sint Eustatius
Commandeur Stevensen
Johannes Donker
Particuliere kopers

Bron:NA, WIC 1181 Brieven en papieren van Saba en Sint Eustatius 1717-1723. Zie Bijlage 15

De aanvoer van de gevangenen naar Sint Eustatius was niet bedoeld voor het binnenland, maar voor het grootste deel bestemd voor eigenaren van plantages op de omliggende eilanden. Hieruit blijkt dat Sint Eustatius bedoeld was als verzamelplaats voor
distributie naar de verschillende omliggende gebieden. Hiermee verwachtte de WIC
het verlies van Curaçao als depot enigszins te compenseren. Zoals eerder uiteengezet,
was de positie van Sint Eustatius als distributiecentrum maar van korte duur.
Grote afnemers van de gevangenen die door de Leusden in september 1722 werden
aangeleverd waren kopers afkomstig van de eilanden Sint Christopher en Guadeloupe,
die respectievelijk 32 en 236 gevangenen kochten. Maar opvallend was ook de aankoop van een groot aantal gevangenen door Johannes Doncker, lid van de Raad van
Politie en Justitie. Dat de gevangenen voor inzet op eigen plantages werden gekocht
lijkt niet waarschijnlijk. Doncker kocht in totaal 158 mensen. Vooral de aankoop van
“het restant” van 92 gevangenen ‘soo sieke, gesonde als met accident’ valt daarbij op.
Doncker kocht hen voor een prijs van Ps. 70,- per persoon.484 De lage prijs had alles te
maken met het risico dat de koper liep, dat deze gevangenen voortijdig zouden sterven. Voor de koper was dit ongetwijfeld een kwestie van speculatie. Als hij kans zag
de gevangenen binnen korte tijd weer gezond te maken, kon hij ze voor een goede
prijs verkopen. Dergelijke praktijken waren ook op Curaçao aan het begin van de
achttiende eeuw gebruikelijk.485 Interessant is de reactie van de kamer Zeeland op de
wijze waarop de verkoop had plaatsgevonden. De Commandeur Stevensen had zich
namelijk per brief gedateerd 26 september 1722 bij de kamer Zeeland (en niet bij de
kamer Amsterdam die het schip had uitgereed) beklaagd over de wijze waarop de
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verkoop van de gevangenen had plaatsgevonden. De reden waarom Stevensen zich
tot de kamer Zeeland richtte en niet de kamer Amsterdam om opheldering vroeg,
valt uit de onderzochte documenten niet af te leiden. De klacht van Stevensen hield
in dat verkoop bij meerderheid van stemmen (van de kapitein, de eerste stuurman en
de commandeur) had plaatsgevonden. En dit was volgens Stevensen in strijd met de
resolutie van de Heren Tien waarbij bepaald was dat de verkoop van gevangenen op
Sint Eustatius alleen aan de commandeur was gemandateerd. De verkoop bij meerderheid van stemmen was dan ook in strijd met de betreffende resolutie van de Heren
Tien. Het verweer van de kamer Amsterdam kwam er op neer dat aan de kapitein en
eerste stuurman van de Leusden per abuis een oude Instructie was meegegeven. En in
die oude Instructie was inderdaad bepaald dat de verkoop bij meerderheid van stemmen diende plaats te vinden. De kamer Amsterdam verzekerde de Zeeuwen dat zij
‘hijlig genegen’ was zich te houden aan de betreffende resolutie van de Heren Tien en
dat daarom in het vervolg de verkoop van gevangenen op Sint Eustatius dan ook op
basis van die resolutie zou gebeuren.486 Dat de kamer Amsterdam bij vergissing een
oude Instructie aan de kapitein en de eerste stuurman had meegegeven was geen
sterk argument. Vooral omdat de eerste stuurman Schamp vóór vertrek van de Leusden
uit Texel de bewindhebbers van de kamer Amsterdam om een kopie van de kapiteinsinstructie over “het uijthandelen der slaven” (dus: de verkoop) had verzocht. De
bewindhebbers zouden dan gemerkt moeten hebben dat het om een verouderde
Instructie ging. De werkelijke reden voor deze handelwijze van de kamer Amsterdam
zal nooit duidelijk worden. Wellicht probeerde de kamer Amsterdam door de verkoop bij meerderheid van stemmen te laten plaatsvinden de absolute macht van de
commandeur en zijn secondanten te doorbreken. Of dat in dit geval gelukt is valt te
betwijfelen.
Onder de 461 gevangenen die op Sint Eustatius werden verkocht waren 87 kinderen.
Dit komt neer op 18.9% van het totaal aantal verkochte mensen.487 Zoals in Deel 1 is
aangetoond werden verschillende criteria gebruikt om vast te stellen of er sprake was
van kinderen of zuigelingen. Kinderen werden apart verkocht, maar zuigelingen
volgden de moeder en werden dus samen met haar verkocht. In sommige contracten
werden kinderen tot de leeftijd van vier jaren als zuigelingen aangemerkt, terwijl
in andere gevallen de leeftijdsgrens drie jaar was. De omrekening van Amsterdamse
voeten en duimen naar het metrieke stelsel geeft duidelijker weer wat de lengte van
deze kinderen was. Voor de slavenhandelaren zal het waarschijnlijk niet mogelijk
zijn geweest de precieze leeftijd van kinderen te bepalen. Het is onmogelijk uitspraken te doen over de leeftijden van de kinderen die met de Leusden tijdens de 2e reis in
Sint Eustatius zijn verkocht. Wat verder opvalt aan de verkoopprijzen is dat er waarschijnlijk niet gerekend was met de standaardmaat van een Pieza de India en daar
vervolgens de prijs per persoon van afgeleid werd. Door de koppelverkopen waren
de prijsverschillen soms opvallend. Op 5 oktober werden er bijvoorbeeld 30 jongens
met een lengte van 118 cm verkocht voor Ps.78,- per persoon, terwijl Donker door de
koppelverkoop 5 meisjes van 118 cm kocht voor Ps. 70,- per persoon. Opvallend is ook
de verkoop op 1 oktober van een man (aan commandeur Stevensen) voor Ps. 115,- terwijl
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op dezelfde dag een jongen van 134 cm voor dezelfde prijs werd verkocht aan een
koper uit Montserrat die ook nog een man en een vrouw elk voor dit bedrag kocht.
Door het ontbreken van gegevens over de kosten die gemaakt werden in Afrika voor
aankoop van de gevangenen en de overige kosten daarbij is het niet mogelijk te bepalen wat de opbrengst van deze reis was voor de WIC. De betaling werd voor het grootste deel in suiker gedaan, voor een totale waarde van Ps. 36176,- (f. 90.440,-).
Tabel 4.9 Verkochte gevangenen en opbrengst  reis 2
mannen
7
9
40
8
2
1
122
21

Totaal
voet/duim
3 voet 3 duijm
3 voet 7 duijm
3 voet 9 duijm
3 voet 9 duijm
4 voet
4 voet
4 voet
4 voet 2 duijm
4 voet 2 duijm
4 voet 3 duijm
4 voet 3 duijm
4 voet 4 duijm
4 voet 4 duijm
4 voet 5 duijm
4 voet 5 duijm
4 voet 6 duijm
4 voet 6 duijm
4 voet 6 duijm
4 voet 6 duijm
4 voet 7 duijm
4 voet 7 duijm
4 voet 8 duijm
4 voet 9 duijm
Totaal

cm
93
103
108
108
113
113
113
118
118
121
121
123
123
126
126
128
128
128
128
131
131
134
136

54
264
jongens
1
1
1
3
12

vrouwen
4
5
22
4
1
50
9
1
14
110
meisjes
1
1
3
1
5

30
1
1
1
1
2
2
2
1
3

1
1

1

1
7
1
2
71

16

totaal
11
14
62
12
2
2
172
30
1
68
374
1
2
1
1
6
12
1
5
30
1
1
1
2
1
2
3
2
1
3
1
7
1
2
87
461

f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.

prijs
125
115
111
110
108
107,5
105
100
95
70

f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.

50
72,5
82,5
70
70
70
65
70
78
90
80
100
80
82,5
90
108
107,5
105
100
96
70
115
100

f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.

totaal
1375
1610
6882
1320
216
215
18060
3000
95
4760
37533
50
145
82,5
70
420
840
65
350
2340
90
80
100
160
82,5
180
324
215
105
300
96
490
115
200
6900
44433

Bron: NA,WIC 1181 Brieven en papieren van Sint Eustatius en Saba 1717-1723. Zie Bijlage 15              
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Verkooprekening verkochte gevangenen reis 2
Ao 1723
den 12 Januarij
De WelEd: Heeren Bewindhebberen
a: Diversche Coopmanschappen gelaeden in het schip Leusden Capt Pieter Ras
uijt de voorenstaende factuur teweeten
a: 44 vaete bruijn suijker weegen Nto 26531 pond a 22 rr ’t Cto
a: 21 vaete dito bruijn weegen Nto 11838 pond a 16 rr ’t Cto
a: 445 vaete wit suijker weegen Nto 266742 pond a 7¼F  ’t Cto
a: 3 vaeten dito weegen Nto1888 pond a 6½F  ’t Cto
a: 253 vaeten suijker comun weegen Nto 151475 pond a 6F ’t Cto
a: 93 vaeten suijker de ted weegen 51142 pond Nto a 4¼F ’t Cto
a: 6 vaeten dito weegen Nto 3450 pond a  F3¾
a: 52 baelen witte cattoen a 1 rr ’t pond
a: 1 vaetje indigo weegt 221 pond a 5 rr ’t pond
a: 1 wissselbrief ten lasten van de Heer Adriaen Taerlink
a: dito ten lasten van Hubert van Hermael
a: in contant
a: oncosten

De onderstaende onder mijn handen gebleeven teweeten
a: 74 vaeten wit suijker weegen Nto 46302 pond a: 7¼F ’tCto
a: 22 vaeten suijker comun weegen Nto 14878 pond a: 6F ’t Cto
a: 4 vaeten suijker de ted weegen Nto 2612 pond a: 4¼F ‘t Cto
a: in contant
a: den Commandeur Jacobus Stevensen zijn provisie

f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.

729.04.04
236.06.00
19338.06.02
122.05.04
9088.04.00
2173.04.00
129.03.00
1850.02.00
138.01.00
1550.00.00
300.00.00
1707.00.00
388.00.00
37752.04.04

f.
f.
f.
f.
f.
f.

3356.07.01
892.05.02
111.00.00
1653.03.01
666.03.05
44433.00.00

DeWeled: Heeren Bewindhebberen

CREDIT

Pro 461 stux slaeven na aftreck van 1½ Pcto volgens ’t voorenstaende Reeck: f.
Pro ’t selfde provisie van den Commandeur Jacobus Stevensen onder mijn
handen berustende
f.
f.
Joannis Lindesaij
Bron: NA, WIC 1181 Brieven en papieren van Sint Eustatius en Saba 1717-1723, f.162
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43766.04.01
666.03.05
44433.00.00
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Een deel van de lading kon niet meegenomen worden met de Leusden. Op 8 juni 1723
werd aan de bewindhebbers bericht dat het restant van de lading was verzonden met
het schip Juffrouw Alida.488

De derde reis
De uitreding van de Leusden voor de derde reis
Na terugkomst van het schip op 6 maart 1723 in Texel werd het weer gerepareerd en
van nieuwe delen voorzien. De kosten voor deze vertimmering bedroegen f.11.770,-.
Het werk werd gegund aan Pieter Slegt. Het schip had volgens de factuur van de vertimmering bij terugkomst van de tweede reis een waarde van f. 26.000,-, ongeveer
de helft dus van de nieuwbouwkosten.489 De bedoeling was dat de Leusden ultimo
mei 1723 weer uit Nederland zou vertrekken. De bewindhebbers van de kamer
Amsterdam, die evenals de vorige twee reizen verantwoordelijk waren voor de derde
uitreding van dit schip, meldden in een brief gedateerd 3 mei 1723 aan Directeurgeneraal Houtman te Elmina “dat het compagniesschip Leusden, schipper Pieter Ras
binnen 3 a 4 weeken de reijse na Elmina staat aan te nemen, ’t selve gedestineert op
den slavenhandel na de Berbice, en St. Eustatius, en sal daarinnen gelaaden worden
een cargasoen voor de inhandeling van 700 a 800 slaven ”.490 In de brief van 3 mei 1723
droegen de bewindhebbers de directeur-generaal op te zorgen voor “een getal van
250 a 300 opreght ardrase slaaven”.De rest van de 700 tot 800 gevangenen moest uit
Elmina komen (‘minase slaven’). De bestelling van 250 a 300 gevangenen uit Ardra
was de uitvoering van een contract met de directeuren van de kolonie Berbice voor
levering van dit aantal.491 Het contract bevatte strikte bepalingen waaraan de levering moest voldoen en een vooraf vastgestelde prijs. De samenstelling van het aantal
van 200 tot 300 gevangenen diende voor ⅔ uit mannen en voor ⅓ vrouwen Piezas de
India te bestaan. Tot de ‘leverbare slaven’ werden gerekend diegenen die “geen considerabel gebrek” hadden en gezond en niet “blind, lam of gebroken” waren. Deze
bepaling lijkt op het eerste gezicht vreemd. Mensen met dergelijke gebreken zouden
toch bij de koop in Afrika niet onopgemerkt zijn gebleven? Maar wellicht is de bepaling is opgenomen op grond van de ervaring dat het wel voorkwam dat er tussen de
mensen die vanuit Afrika vervoerd werden enkelen met zulke serieuze gezondheidsproblemen zaten. Als een dergelijke situatie zich voordeed was het uiteraard achteraf heel moeilijk vast te stellen of de Afrikaanse leveranciers hiervoor aansprakelijk
waren of dat de kapitein door een tekort aan gevangenen willens en wetens dergelijke mensen had meegenomen. De koper in Amerika dekte zich wat de gezondheid
van de mensen betreft in elk geval in door deze bepaling in het contract. Een belangrijke bepaling in het contract was de vaststelling van de prijs voor een Pieza namelijk
“twee honderd en vijftig guldens grof zilver geld”. Voor de bewindhebbers gaf dit in
elk geval zekerheid over de verkoopprijs.
De bedoeling was dus om, in vergelijking met de eerste en tweede reis, het aantal in
te kopen gevangenen te verhogen met 200 tot 300. Het schip vertrok pas op 20 augustus 1723 van Texel. De reden van deze grote vertraging is niet bekend.
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Handelsgoederen
Het assortiment aan handelsgoederen voor de derde reis verschilde van de tweede
reis. Dit kwam doordat er ook gevangenen in Ardra gekocht moesten worden en
daar, zoals eerder is verteld, in kauri’s werd betaald. De samenstelling van de handelsgoederen luisterde nauw, omdat de Afrikaanse kopers heel specifieke eisen
hadden over de combinatie van goederen die zij voor een gevangene wilden.492
Tabel 4.10 Handelsgoederen reis 3
Textiel
Platilles
Linguetten
Perpetuanen
Laken
Nepten
Atlassen
Servetten
Chitzen (VOC)
Leidse dekens
Lemeniassen
Caffaas
Graatjes
Kauri
Kauri (boesjes)
Alcoholica
Franse  brandewijn
Korenbrandewijn
Gedisteleerde wateren
Overige goederen

15
1
31
1
26
3
8
4
1
4
20
6

cassen
cas
cassen
cas
vaten
cassen
cassen
cassen
cas
cassen
cassen
cassen

f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.

8420
60
11561
377
8377
3160
2020
1995
203
6584
8026
2798

95

vaten

f.

15390

liter
liter
liter

f.
f.
f.

529
150
535

1116
645
1020

Bloedkoraal

1

cas

f.

910

[...]
[...]
Vuurstenen
Spiegels
Loot

1
1
1
2
2

cas
cas
vat
cassen
cassen
Totaal

f.
f.
f.
f.
f.
f.

95
190
51
686
136
72253

Bron: NA,WIC  1304 Brieven en papieren van Guinea 1723. Facturen zie Bijlagen 17a en 17b.

Er werd voor een totaalbedrag van f.11549,- meegenomen aan levensmiddelen. De
levensmiddelen voor deze reis waren begroot op 60 bemanningsleden gedurende 15
maanden en 700 gevangenen gedurende 3 maanden ‘60 coppen 15/m en 700 negros
3/m’.493

152

DEEL 4 Het slavenschip Leusden

Bemanning
Op 4 mei 1723 werd Pieter Ras opnieuw aangesteld als kapitein op de Leusden.
Daarnaast werden op die dag nog een aantal officieren aangesteld:
2e stuurman:
Christiaan Wallebeecq
Thomas Joos
1e derde stuurman:
Jacob Rhee
2e derde stuurman:
Scheepsarts:
Paulus de Wijs
Pieter Twijger
2e arts:
Paulus Ruigh
3e arts:
Aankoop van gevangenen in Afrika
In Elmina was er bij aankomst van de Leusden een dusdanig tekort aan gevangenen dat
directeur-generaal Valckenier besloot om 121 gevangenen van kapitein Steenhart van een
ander WIC-schip494 over te nemen, zodat de Leusden het benodigd aantal gevangenen op
tijd zou hebben. Op 8 januari 1724 meldde hij aan de Heren Tien: “hebben ingeruijld een
quantiteijt van 121 ps. slaven in soort te betalen in Oliphantstanden, de mans tegen 160
Pond en de vrouwen tegen 120 Pond”.495 Ruim een maand later had de Leusden 435 gevangenen aan boord en vertrok naar Fida496 om daar ‘opreght ardrase slaaven’ te kopen.
De samenstelling van de groep van 435 mensen uit Elmina was als volgt:
Tabel 4.11 Gevangenen naar geslacht en geschatte leeftijd reis 3
Mannen
Vrouwen
Jongens van ⅔
Jongens van ½
Jongens van ⅓
Meisjes van ⅔
Meisjes van ½
Meisjes van ⅓
Totaal

Aantal
240
93
38
35
15
5
8
1
435

Leeftijd
15-36 jaar
15-36 jaar
8-15 jaar
4-8 jaar
≤ 4 jaar
8-15 jaar
4-8 jaar
≤ 4 jaar

Bron: NA, WIC 486 Brieven en papieren van Guinea f.482-482vso

Aan de hand van de bepalingen in het contract met de kopers van Berbice kunnen de
vermoedelijke leeftijden van de gevangenen worden afgeleid. Bij de vaststelling van
fracties van een Pieza werd uitgegaan van een volwassen mannelijke of vrouwelijke
gevangene in de leeftijd van 15 tot 36 jaar. In asientos was het gebruik om kinderen
in de leeftijd van 8 tot en met 14 jaar voor ⅔ Pieza te rekenen; van 4 tot 8 jaar werden
kinderen gerekend voor een ½ Pieza. Er werd een categorie van ⅓ Pieza (drie kinderen golden dan voor één Pieza)in het verslag van Ras opgevoerd. Of daarbij kinderen
in de leeftijd van 4 jaar en jonger (tot aan de zuigelingenleeftijd) voor ⅓ Pieza werden
gerekend werd niet vermeld. In Tabel 4.11 is aan de hand van de fracties van de Piezas
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aangegeven wat de leeftijd van de verschillende mensen zou kunnen zijn geweest.
Daarbij is aangenomen dat de kinderen van ⅓ Pieza 4 jaar of jonger waren. Of deze
kinderen vervolgens samen met hun moeder verkocht werden is niet te achterhalen.
Bij de volwassen mannen en vrouwen kan worden aangenomen dat zij een (door de
kopers geschatte) leeftijd hadden van tussen de 15 en 36 jaar.
Fida
De bedoeling was om in Fida 300 gevangenen te kopen bestemd voor de kolonie
Berbice. Het lukte door de concurrentie van Engelsen en Portugezen echter niet het
gewenste aantal te kopen. Directeur-generaal Valckenier meldde op 3 mei 1724 hierover aan de Heren Tien:
’UEdele groot achtbare schip Leusden is op den 12 maart met een nomb: van 605
coppen slaven, namentlijk 435 welke wij alhier voor hem hebben ingehandelt,
en 170 coppen aan Fida, naar de Berbiches vertrocken, hebbende onze coopman
aldaer geen meerder quantiteijt van hetselve konnen versorgen, door de considerabele prijsen, welke de Engelse en Portugesen voor de slaven betalen.’497
Kapitein Pieter Ras meldde ook aan de bewindhebbers per brief gedateerd 22 maart
1724 dat hij van de ondercommies Jacobus Munnikhoven te Fida 170 gevangenen had
ontvangen498: 112 mannen, 55 vrouwen en 3 jongens.
Verkoop gevangenen derde reis
Op 26 mei 1724 kwam de Leusden in Sint Eustatius aan met 221 mensen, van wie er vier
overleden vóór de verkoop. In totaal werden er op Sint Eustatius 217 gevangenen verkocht. Het schip was op 12 maart 1724 uit Afrika vertrokken met 605 gevangenen aan
boord. Van hen werden er 314 in Berbice verkocht, waarover meer in de betreffende
paragraaf. De verkoop in Sint Eustatius begon op 29 mei en eindigde op 27 juni. Daarbij
werden 215 gevangenen verkocht. Op 15 augustus werden de resterende twee jongens
‘op vendutie’ (openbare verkoping) verkocht. Evenals bij de tweede reis van de Leusden
werden de meeste gevangenen verkocht aan kopers van omliggende eilanden.499
Tabel 4.12 Verkochte gevangenen Sint Eustatius met woonplaats kopers reis 3
Woonplaats koper
Sint Eustatius
St. Christophel
Barmoides
Curaçao
Martinique
Guadeloupe
Totaal

Mannen
2
1
3
3
111
120

Vrouwen
1
2
1
3
37
44

Jongens
4
3
24
1
7
39

Meisjes
3
1
10

14

Bron: NA, WIC 619 Brieven en papieren van Sint Eustatius 1722-1730 NA Film # 3189             
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Totaal
10
4
4
40
4
155
217
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Anders dan bij de 2e reis van de Leusden werd door Johannes Lindesay (intussen tot
Commandeur benoemd) slechts één gevangene gekocht. Planters uit Guadeloupe
waren de grootste kopers met in totaal 155 gevangenen. Een opvallend groot aantal
van 40 gevangenen werd verkocht aan kopers van Curaçao. Zie bijlage 20 voor de
factuur.
Uit de aan- en verkoopdocumenten van deze reis kan worden vastgesteld hoeveel
mannen, vrouwen en kinderen er tijdens deze reis gestorven zijn.
Tabel 4.13 Aantallen gevangenen ingescheept, overleden en verkocht - reis 3
Mannen
Ingescheept
Elmina
Fida
Totaal
Overleden
Verkocht
Berbice
St. Eustatius
Totalen

Vrouwen

Jongens

Meisjes
14

Totaal

240
112
352
50

93
55
148
4

88
3
91
20

14
0

435
170
605
74

182
120
302

100
44
144

32
39
71

0
14
14

314
217
531

Bronnen: NA, WIC 619 Brieven en papieren van Sint Eustatius; NA, WIC 1182 Brieven en papieren van
Sint Eustatius en Saba; NA, Sociëteit van Berbice, 31

Wat opvalt is dat alle veertien meisjes de tocht hebben overleefd. Van de 91 jongens
stierven er 20, wat neerkomt op ongeveer 22%. Voor de mannen en vrouwen waren
deze percentages respectievelijk 14,2% en 2,7%.
De opbrengst van de verkoop in Sint Eustatius bedroeg Ps. 20504,- (f.51.260.-). De
commandeur Johannis Lindesay stuurde bericht van de verkoop in een brief van 28
juni 1724 aan de Heren Tien en merkte op dat de opbrengst “op een weijnig na f. 95:per hooft” bedroeg.500 Dit bedrag was genoteerd in pesos, omgerekend ongeveer f.
238, - per gevangene.
Het door partijen overeengekomen bedrag voor de levering van gevangenen aan
Berbice bedroeg “twee honderd en vijftig guldens grof zilver geld” per Pieza,501 omgerekend per gevangene Ps. 100, -. (f.250,-) De gemiddelde opbrengst in Sint Eustatius
(f.238, -) was dus f. 12, - lager dan in Berbice.
In totaal leverde de verkoop van de gevangenen f. 126.260,- op. De op Sint Eustatius
verkochte gevangenen werden voornamelijk met suiker betaald.
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Eindafrekening verkoop gevangenen  Sint-Eustatius
DEBET
De Weled: Heeren Bewinthebberen
a: diverse coopmanschappen gelaeden in
het schip Leusden Capt: Pieter Ras volgens
bovenstaande facture
bedragende
a: diverse oncosten
a: 2 Pcto provisie
De WelEde Heeren
Bewinthebberen aan saldo
deses in dezelfe geen erreur
zijnde
Joannis Lindesaij

Spieringh

CREDIT
Pr: 217 stux slaeven aan diverse vercogt
f.
20504.04.00
f.
f.
f.
f.

15035.02.05
399.04.04
410.00.00
15844.06.03

f.
f.

4659.05.03
20504.04.00
1724

f.

20504.04.00

Bron: NA,WIC 619 Brieven en papieren van St. Eustatius 1722-1730 Film NA nr. 3189 f.211

De vierde reis
De uitreding voor de vierde reis
Begin mei 1725 besloten de bewindhebbers van de kamer Amsterdam om de Leusden
uit te reden naar Angola, Elmina en St. Eustatius.502 De Heren Tien waren van mening
dat de slavenhandel voor de WIC nog steeds zeer belangrijk was, en dat de slavenleveringen aan Sint Eustatius bovendien zeer winstgevend waren.503 Over de equipage
zijn gegevens ontleend aan een opgave van Radermacher, die een bedrag vermeldt
van f. 38344.- In dit bedrag is ook begrepen de waarde van het schip ‘zoals het uit zee
kwam’ na de derde reis. Verder wordt door Radermacher een bedrag van f. 52055.voor handelsgoederen en f. 20304.- voor levensmiddelen genoemd.504
Bemanning
Het aanstellen van een kapitein en officieren nam enige tijd in beslag; de benoemingen vonden plaats tussen 17 mei en 26 juni 1725:505
Kapitein:
Jan Schamp506
Eerste stuurman:
Bruijn Harmensz
e
Gerrit Deijl
2 stuurman:
Cornelis Hop
2e tweede stuurman:
Louis Denijs
1e derde stuurman:
Lodewijk Lodewijksz
2e derde stuurman:
Scheepsarts:
Jurriaan Welou
Bartolomeus Poil Blanc
2e arts:
Christoffel Arend Geerkens
1e tweede arts:
Chr. Hendrijer en Jurriaan Otto Mulder
3e artsen:
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Aan- en verkoop gevangenen vierde reis
De directeur-generaal in Elmina, Valckenier, schreef aan de Heren Tien dat de Leusden
op 1 november naar St. Eustatius was vertrokken met 747 gevangenen. De slavenhandel aan de Goudkust was op dat moment bijzonder gunstig voor de WIC door
het grote aanbod aan gevangenen. De toon van de brief aan de Heren Tien was dan
ook zeer optimistisch. Volgens de directeur-generaal waren dit de mooiste gevangenen die ooit uit Elmina waren verscheept en maakte de slavenhandel een geweldige
bloeitijd door.507
De samenstelling van de ingescheepte gevangenen was als volgt: 467 mannen van
wie er 12 werden gerekend voor ⅔ pieza; 160 vrouwen van wie 4 voor ⅔ pieza; 100
jongens van wie 66 voor ⅔, 22 voor ½, 9 voor ⅓ en 3 voor ¼ pieza; 20 meisjes van wie
11 voor ⅔, 8 voor ½ en 1 voor ⅓ pieza. Er werd ook een zuigeling meegenomen.508
Ondanks het bericht van directeur-generaal Valckenier dat het hier om “soodanige
schoone slaven als ooijt of ooijt” ging, was er al voor vertrek van het schip sprake van
sterfte onder de gevangenen. In de verklaring van de kapitein bij de dodenlijst werd
hiervan melding gemaakt.
De Leusden kwam op 20 januari 1726 in Sint Eustatius aan met 676 gevangenen. Van
de 747 mensen waren er tijdens de overtocht 71 overleden.509 De commandeur van
Sint Eustatius, Johannes Lindesaij, was ervan overtuigd dat de verkoop goede prijzen
zou opbrengen vooral, omdat “de vranse coopluijden voor dito soort slaven seer sterk
verlangt hebben”. Voor verkoop stierven er nog 5 mensen in het slavenmagazijn. 510
Tabel 4.14 Verschillen in aantallen bij inkoop en verkoop - reis 4
Ingescheept
Overleden
Afgeleverd
Overleden in magazijn
Totaal
Verkoop

Mannen
467
52
415

447

Vrouwen
160
12
148

137

Jongens
100
6
94

Meisjes
20
1
19

70

17

Totaal
747
71
676
5
671
671

Bron: NA, WIC 619 Brieven en papieren van Sint Eustatius                             

Wat opvalt bij vergelijking van de in- en verkoopcijfers is het verschil in aantallen
mannen, vrouwen, jongens en meisjes. Het aantal mannen was bij verkoop groter dan
volgens de gegevens bij aankomst als zodanig geboekt was, namelijk 447 tegenover
415. Maar daar staat tegenover dat er bij de verkoop minder vrouwen, jongens en meisjes werden ingeboekt dan op grond van de aankomstcijfers mocht worden verwacht.
Het grote verschil in aantallen verkochte mannen is niet te verklaren. Het gaat om een
verschil van 32 personen. Dit verschil wordt niet gecompenseerd door het aantal van 24
jongens (94 minus 70) dat als verkocht aantal staat aangegeven. Een mogelijke verklaring is, dat de aantallen op de dodenlijst niet kloppen. Er zouden dan minder mannen,
maar een groter aantal vrouwen en jongens tijdens de overtocht zijn overleden.
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Wat verder opvalt, is dat bij verkoop in St. Eustatius andere criteria werden gebruikt
dan bij de aankoop in Afrika. De prijs van kinderen werd niet vastgesteld op basis van
fracties van een Pieza, maar op basis van hun lengte.511 Op 11 maart 1726 werden nog
7 mannen verkocht voor een totaalbedrag van f. 200.- Daarbij werd vermeld: “die siek
en met accidenten waeren”. De ‘eerste ronde’ van de verkoop van de gevangenen van
de Leusden was op 31 januari afgesloten. Het is duidelijk dat de compagnie met deze
7 mensen in de maag zat. Het duurde langer dan en maand voordat er een koper (uit
Martinique) bereid was hen voor f. 200,- te kopen.
Usance was dat de kopers een betalingstermijn van zes weken kregen. De verkochte
gevangenen die tijdens die periode stierven waren voor rekening van de kopers.512
Het is niet bekend of en hoeveel gevangenen er stierven na verkoop.
Tabel 4.15 Verkochte gevangenen St Eustatius met woonplaats en namen kopers reis 4
Man
Sint Eustatius
Johannes Lindesaij
Lauren Isnaer
Oliver Linch
Simon de Graaf
John Combes
Kremabon
Joan D. Donker
Jan Ellis
Totaal

Vrouw

9
203

6
57

38

12
1

Jongen
2
65
1

Meisje
2
14
1

2

Totaal

Bedrag

19
339
1
1
50
1
2
1
414

f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.

1
251

76

Guadeloupe
Joseph Louiqui
Pieter Iseries
Pierre Salinger
Totaal

75
38
38
151

25
12
12
49

100
50
50
200

f.
f.
f.

Martinique
Pierre Sicaz
Pierre Duverge
Totaal
Totalen

38
7
45
447

12

50
7
57
671

f.
f.

12
137

70

70

17

17

Totaal

1837
31541
100
100
5400
40
26
8
f.

39052

f.

21600

f.
f.

5600
66252

10800
5400
5400

5400
200

Bron: NA, WIC 619 Brieven en papieren van Sint Eustatius 1722-1730         

Opmerkelijk is dat het grootste deel van de gevangenen aan inwoners (kopers) van
Sint Eustatius werd verkocht. Dit lijkt in tegenspraak met de brief van Lindesaij
aan de Heren Tien dat er een grote vraag onder de Franse kopers was. De brief van
Lindesaij was gedateerd 22 januari 1726. De verkoop van de gevangenen begon op 26
januari. Waarom kopers uit Sint Eustatius het merendeel van de gevangenen kocht
is niet bekend. Dat de 414 mensen op Sint Eustatius bleven, is niet aannemelijk. Het
eiland had geen behoefte aan dergelijke aantallen slaven. In 1723 waren er in totaal
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871 slaven aanwezig op de verschillende plantages. Een toename van dit aantal met
414 ligt niet voor de hand. Zoals eerder opgemerkt bij de bespreking van de tweede
reis, was het ook in dit geval waarschijnlijk de bedoeling de gevangenen in een later
stadium met winst door te verkopen.
Tabel 4.16 Verkochte gevangenen en opbrengst Sint Eustatius  - reis 4
mannen
6
37
48
48

vrouwen

18
24
10

154
38
75
30
*
*
*
*
*
**
Totaal
voet/duim
3 voet 5 duim
3 voet 6 duim
3 voet 7 duim
3 voet 9 duim
3 voet 10 duim
3 voet 10 duim
4 voet
4 voet 2 duim
4 voet 2 duim
4 voet 5 duim
4 voet 6 duim
4 voet 7 duim
4 voet 8 duim
4 voet 8 duim
4 voet 9 duim

Totaal
Totaal

cm
198
100
103
108
111
111
113
118
118
126
128
131
134
134
136
*
*

1
1
1
1
7
447
jongens

32
24
1
12
15
1

137
meisjes
2

13
3
2
1
18
4
5
12
8
4
3

2
2
5
1

1
1
70

17

totaal
6
37
48
18
72
10
154
32
62
76
12
45
1
1
1
1
1
7
584
totaal
2
13
3
2
1
18
4
5
12
8
2
6
3
5
1
1
1
87

f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.

f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.

prijs
120
115
113
111
109
108
105
103
102
101
100
71
40
28
13
10
8

prijs
71
71
75
75
73
76
76
71
82
80
100
100
80
100
20
6
671

f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.

totaal
720
4255
5424
1998
7848
1080
16170
3296
6324
7676
1200
3195
40
28
13
10
8
200
59485
totaal
142
923
225
150
73
1476
304
380
852
656
160
600
300
400
100
20
6
6767
66252

Bron:NA, WIC 619 Brieven en papieren van Sint Eustatius 1722-1730 NA film # 3189
* Deze mensen zijn voor lage prijzen verkocht omdat zij “siek en gek waeren”.

** Verkocht in een ‘package deal’ voor totaal f. 200.- :”siek en met accidenten”.
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Een deel (ongeveer een derde) van de verkoop van de gevangenen werd met suiker
betaald. Of de rest met wissels of op een andere manier werd voldaan is niet bekend.
Commandeur Lindesaij had aan de verkoop een behoorlijke provisie verdiend.
Lindesaij behoorde tot een van de machtigste mannen op het eiland. Cornelis
Goslinga typeert hem als ‘probably the most corrupt employee on the WIC’s payroll’.513 Volgens Goslinga verkocht Lindesaij vanaf zijn (tijdelijke) aanstelling in 1722
voor f. 60.000,- aan goederen van de WIC (inclusief gevangenen) aan de Franse eilanden en stak de opbrengst in eigen zak.514 Het is niet bekend in hoeverre de Heren Tien
van deze onwenselijke situatie geweten hebben, maar in 1728 grepen zij, na de vele
klachten die hen bereikten over deze commandeur, in en ontsloegen zowel Lindesaij
als Doncker.515 Of deze late reactie van de Heren Tien te wijten is aan onkunde, incompetentie of andere oorzaken valt niet te achterhalen. Het maakt wel duidelijk dat de
WIC een organisatie was, die niet in staat was orde op zaken te stellen en te zorgen
voor integere bestuurders op het eiland.
Eindafrekening reis 4
St. Eustatius Ao 1726 den 22 april
DEBET
CREDIT
De Weledele Heeren Bewindhebbers                                          Pr: 671 stux slaven aengebragt per schip
a: Diverse coopmanschappen gelaeden in het                        Leusden Capt: Jan Schamp volgens
schip Leusden Capt: Jan Schamp volgens                                    voorenstaande reekeninge
factuura
f.
22687.04.00
f.
66253.04.00
a: diverse oncosten volgens reek:
f.
144.03.00
a:1½ Pcto prvisie aen den commandeur
Joannis Lindesaij
f.
993.06.02
Pieter Carel Spieringh
f.
331.02.01
f.
24157.00.00
a: Haer Ed: Agtbare Heeren Bewinthebberen
per saldo deses in deselve geen erreur zijnde
f.
42096.03.00
SOMMA
f.
66253.04.00 SOMMA f.
66253.04.00
Bron: NA, WIC 619 Brieven en papieren van Sint Eustatius NA film # 3189 f.297vso-298                                 

Het op de factuur opgevoerde bedrag is Ps. 66253, omgerekend f. 165.633,-

4.6 Berbice
Berbice (tegenwoordig een deel van de Coöperatieve Republiek Guyana) was vanaf
1627 een patroonschap van de WIC met de Zeeuwse familie Van Pere als leenmannen. De kolonie werd in 1712 door de Fransen veroverd en die waren alleen bereid
zich terug te trekken als er een losgeld werd betaald. Omdat de Van Pere’s weigerden de losprijs te betalen verloren zij het bezit. Enkele Amsterdamse kooplieden
betaalden het losgeld en kregen de kolonie in eigendom. In 1720 werd de Sociëteit
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van Berbice opgericht met een directie bestaande uit zeven leden (later negen). Zij
sloten een akkoord met de WIC voor de levering van Afrikaanse gevangenen en
kwamen overeen dat de directie van de Sociëteit recognitie zou betalen voor elk naar
Berbice varend schip. De hardvochtigheid waarmee slaven in Berbice werden behandeld leidde ertoe dat de meesten na zeven tot acht jaar bezweken.516 De derde reis
van de Leusden (1723-1724) vond korte tijd nadat de Sociëteit van Berbice was opgericht plaats. In 1732 verleenden de Staten Generaal octrooi aan die Sociëteit, waardoor
de Sociëteit onafhankelijk werd van de WIC. Wat de slavenhandel betreft werd wel
bepaald dat de kolonisten in Berbice alleen via de WIC mensen mochten kopen en dat
deze publiekelijk moesten worden verkocht.

4.6.1    Levering van gevangenen aan Berbice
De derde reis van de Leusden was een gecombineerde reis, waarbij een deel van de
gevangenen in Berbice werd afgeleverd. De rest werd, zoals in § 4.5.1 is uiteengezet,
in Sint Eustatius verkocht. De levering aan Berbice betrof de uitvoering van een contract dat in juni 1723 met de Sociëteit van Berbice was gesloten.517
De Leusden deed er twee maanden over om van Fida naar Berbice te varen. Het schip
voer eerst naar Suriname om daar een loods in te huren voor de tocht naar Berbice.
De loodskosten ad f. 300.- werden de WIC in rekening gebracht. Ook de onkosten die
de loods maakte om over land terug te reizen naar Suriname werden door de WIC
betaald.518 Op 13 mei 1724 werd een verklaring van levering en ontvangst voor 314
gevangenen getekend door de kapitein van de Leusden en de gecommitteerden van
de Sociëteit van Berbice. De overeenkomst met de Sociëteit hield in dat er gevangenen uit Ardra (Slavenkust) geleverd zouden worden. Omdat in Fida, eveneens aan
de Slavenkust gelegen, maar 170 mensen waren gekocht werd het gecontracteerde
aantal aangevuld met gevangenen uit Elmina. Uit de verklaring blijkt niet wanneer
de verkoop van de gevangenen plaatsvond en wie de kopers waren. Hoeveel van de
170 mensen afkomstig uit Fida levend Berbice bereikten is niet meer na te gaan.
Uit het ontvangstbewijs blijkt dat de ontvangers akkoord gingen met de geleverde
mensen. Dat betekent dat ook de voorgestelde prijs van 250 gulden per Pieza werd
betaald. De levering voldeed ook aan de vereiste verhouding van twee derde mannen
en een derde vrouwen (als de jongens bij de mannen werden opgeteld).
Ontvangstbewijs voor 314 gevangenen te Berbice – reis 3
Wij Antonij Tierens Commandeur der Riviere en Colonie Berbice bekenne in d’voorz: colonie ontfangen te hebben uijt handen van Pieter Ras schipper op het Ede: Geoctroyeerde Westindische
Compagnie schip Leusden in dienst van haar Edele Groot Achtbare Heeren Bewindhebberen van
opgemelte Compagnie ter presidiaele kaamer tot Amsterdam een nommer van driehondert en veertien koppen slaven bestaande in eenhondert en twee en tagtig mans, een hondert vrouwen, twaalf
jongens drie koppen voor twee pecos d’Indias en twintig jongens twee koppen voor een pecos
d’Indias swarte slaven alle gesondt en wel geconditioneert volgens inhout van ’t contract gemaakt
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op den 15 en 17 junij 1723: door de edele Heeren Bewindhebbers van de compagnie voorz: en de edele
Heeren directeuren der Riviere en Colonie Berbice, ter ooirkonde der waarheijt zijn hiervan gemaakt
drie al eens luijdende recepissen d’eene voldaan de andere geender waarden. Actum op ’t fort Nassau
in Berbice den 13 meij 1724:
A.Tierens
Aarjen Jacobsz Bont
Johannes van Heerwinden
}
gecommiteerdens
Jan Parmentier
Wij ondergeschrevene bekenne de voorsz: slaven in d’colonie bovengemelt overgelevert te hebben
ten jaren en dagen voornoemt
Segge

182
100
12
20
314

mans
vrouwen
jongens ⅔
dito ½
koppen

Ps: d’Inds: 182
idem
100
idem
8
idem
10
Ps: d’Inds: 300

P: Ras
Leendert Wijst
Paulus de Weis
Bron: NA, Sociëteit van Berbice 1720-1795, 1.05.05 invnr.31 f.151 Sint Eustatius

Uitgaande van het contract met de directeuren van de Sociëteit van Berbice waren
hierbij 12 jongens in de leeftijd tussen 8 en 14 jaar en 20 jongens die jonger waren dan
7 jaar. Artikel 4 van het contract bepaalde immers dat kinderen in de leeftijd van acht
tot veertien jaar ‘drie koppen voor twee stukken van Indiën gerekent werden’, dat
wil zeggen voor twee derde Pieza d’Indias. Volgens hetzelfde contractsartikel werden
kinderen in de leeftijd vanaf zeven jaar en jonger (‘tot het zuijgeling toe’) gerekend
voor ½ Pieza (‘twee koppen voor een stuk van Indiën’). Er werden door de Leusden
geen meisjes aangeleverd in Berbice.

4.7 Suriname
In februari 1667 veroverden de Zeeuwen onder leiding van Abraham Crijnssen
Suriname op de Engelsen. De Engelsen waren de eersten die er een kolonie hadden
gevestigd. Voor die tijd waren er handelsposten geweest van waaruit handel gedreven
werd met de Indiaanse bewoners. Bij de Vrede van Breda ( 31 juli 1667) werd Suriname
aan de Republiek toegewezen. Problemen ontstonden toen bleek dat de Zeeuwen
de kolonie niet aan de WIC wilden overdragen. Zij waren wel bereid het oppergezag over dit gebied bij de Staten Generaal onder te brengen. Suriname lag echter
binnen het octrooigebied van de WIC en daarom was de compagnie van oordeel dat
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dit gebied onder de jurisdictie van de WIC viel. Bij de vernieuwing van het octrooi
in 1674 waren de problemen tussen Zeeland en de overige kamers nog niet opgelost.
In het vernieuwde octrooi werd geen melding gemaakt van Suriname. De Zeeuwen
bleven het gezag over dit gebied uitoefenen, maar waren niet in staat de kolonie op
een goede manier te besturen. Na moeizame onderhandelingen werd er in 1682 overeenstemming bereikt en werd het gebied door de WIC van de Zeeuwen gekocht. De
WIC was echter niet in staat de koopsom van f. 260.000,- te betalen. Op 23 september
1682 stemden de Staten Generaal in met een regeling over het bestuur van de kolonie
Suriname die de betrekkingen beheerste van de kolonie met de WIC. Een belangrijke
bepaling in het octrooi was dat de WIC het alleenrecht had op de slavenhandel in
Suriname. Amsterdam besloot het geld voor de aankoop van de kolonie aan de WIC
voor te schieten. Op 20 februari 1683 werd Suriname formeel door de Zeeuwen aan de
WIC overgedragen. De compagnie was verplicht jaarlijks zoveel slaven aan Suriname
te leveren als de kolonisten noodzakelijk achtten. Bovendien moest de WIC zorg
dragen voor de werving van meer blanke kolonisten. Ook de verdediging van het
gebied kwam ten laste van de WIC. Voor het geval de zaken niet gunstig zouden uitpakken voor de compagnie was er een ‘ontsnappingsclausule’ in het octrooi opgenomen. In het laatste artikel werd bepaald dat de WIC afstand mocht doen van de kolonie als bleek dat zij niet in staat was de onderhoudskosten op te brengen. De Staten
Generaal zouden dan het bestuur van Suriname overnemen. De Amsterdamse vroedschap had besloten het geld voor de aankoop van Suriname beschikbaar te stellen
omdat de stad zelf een aandeel in de kolonie wilde. Het streven van Amsterdam was
om Suriname gezamenlijk met Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck en de WIC te
beheren. Op 21 mei 1683 vonden partijen elkaar en werd de Geoctroyeerde Sociëteit
van Suriname opgericht.519 Hierin participeerden de stad Amsterdam, de WIC en Van
Sommelsdijck. In de Condities voor het aangaan van de Sociëteit werd nogmaals vastgelegd dat de slavenhandel het alleenrecht was van de WIC. Voor uitredingen van
schepen naar Suriname werd de negensleutel toegepast. Dat betekende dat van het
aantal equipages per jaar vier negende aan Amsterdam toekwam, twee negende aan
de kamer Zeeland en één negende aan de overige kamers. Er werd verder besloten dat
de Sociëteit in Amsterdam zou vergaderen, waarbij ieder lid één stem had.
Het aantal plantages werd in 1683 geschat op 50 met in totaal 3226 Afrikaanse
slaven.520 In 1713 was het aantal plantages gestegen tot 200 met 12000 slaven.521 In de
periode 1683-1713 werden uit Afrika in totaal 19.287 mensen als slaven in Suriname
ingevoerd.522 Deze cijfers geven een indicatie van de gigantische verspilling van mensenlevens in de Surinaamse slavenmaatschappij. Hierdoor bleef een constante aanvoer van gevangenen noodzakelijk.
Een voortdurend probleem tussen de WIC en de planters in Suriname was dat de
compagnie niet in staat bleek voldoende gevangenen voor de kolonie te leveren.
Of het een kwestie was van ‘niet kunnen’ of ‘niet willen’ is moeilijk te beoordelen.
Vaststaat wel dat de planters vaak niet in staat waren aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Dat had ook te maken met de zeer hoge prijzen die door de WIC
werden gevraagd voor de gevangenen. Volgens Goslinga weigerden de Heren Tien
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tussen 1695 en 1708 twee keer om met de Surinaamse plantagehouders tot een vergelijk te komen over de prijzen. Nadat Curaçao als gevolg van de verwerving van
het asiento door de Engelsen in 1713 geen functie meer had als slavendepot was de
levering van gevangenen aan de andere gebieden voor de WIC van groot belang. In
Suriname deed zich een sterke toename van het aantal plantages voor alsook een
uitbreiding van al bestaande plantages. Ook in Essequibo en Berbice was er een
grote vraag naar gedwongen arbeid.523 Er waren echter problemen tussen de WIC en
Surinaamse planters, die in de loop van de tijd hoog opliepen. De planters hadden in
1713 een rekest ingediend bij de Staten van Holland waarin zij zich beklaagden over
de geringe aanvoer van gevangenen door de WIC. Het gevolg hiervan was dat er een
akkoord werd gesloten tussen de Sociëteit van Suriname en de WIC, waarbij de laatste zich verplichtte jaarlijks zoveel mensen te leveren als de kolonie vroeg. Er zouden
lijsten worden aangelegd van planters die mensen wilden kopen en er werden garanties gesteld voor de betaling van de geleverde Afrikanen.524 Het akkoord werd echter
in Suriname niet juichend ontvangen. Men was van mening dat de problemen waren
ontstaan doordat de planters te grote schulden hadden. Bovendien was er sprake
van een onregelmatige aanvoer door de WIC. Volgens Van der Meiden was er sprake
van een vicieuze cirkel: de WIC had het monopolie op de slavenhandel, de planters
konden vaak hun betalingsverplichting niet nakomen en er was onvoldoende krediet
in Suriname. Daardoor bleef de aanvoer van gevangenen beneden het door de planters gewenste aantal.525

4.7.1    Levering van gevangenen aan Suriname
Over de reizen van de Leusden naar Suriname zijn minder gegevens beschikbaar dan
voor de leveringen aan Sint Eustatius. Voor de vijfde , zevende en achtste reis zijn
gegevens bekend over het geslacht van de gevangenen en de aantallen kinderen die
tijdens deze reizen ingescheept werden. De zevende reis, die in paragraaf 8 wordt
besproken, werd gekenmerkt door een opstand door de gevangenen. De negende reis
was opmerkelijk door de ernstige problemen met het schip, en het grote aantal sterfgevallen. Voor alle reizen naar Suriname zijn de opbrengsten van de verkopen van de
gevangenen bekend.
De vijfde reis
De Leusden was op 7 juni 1726 van de vierde reis terug op de rede van Texel. Op
dezelfde dag kwam ook het schip sGraveland aan op Texel.526 De sGraveland had een
slaventocht gemaakt van Angola naar Sint Eustatius. In Angola waren 517 gevangenen ingescheept, van wie er 16 de reis niet overleefden.527 Op 24 oktober 1726 besloten
de bewindhebbers van de kamer Amsterdam om de sGraveland en de Leusden opnieuw
voor de slavenhandel in gereedheid te laten brengen. De bedoeling was de schepen
vanuit Elmina met gevangenen naar Suriname te laten varen. De bewindhebbers
maakten daarbij het voorbehoud dat als mocht blijken dat er niet genoeg gevangenen
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Tabel 4.17 Kerngegevens van de vijfde tot en met de negende slaventocht van de Leusden
5
A
V
6
A
V
7
A
V
8
A
V
9
A
V

Texel

Suriname

Texel

Reisduur

25-03-1727 00-04-1727 15-05-1727

01-11-1727

22-05-1728

478 dagen

30-01-1727 00-04-1727 00-05-1727 21-08-1727

08-03-1728

Texel

Elmina

Elmina

Accra

Jaquin

Elmina

Suriname

07-05-1729 00-07-1729 19-11-1729

Texel

Reisduur

17-04-1730

392 dagen

21-03-1729 26-06-1729 01-09-1729 22-02-1730

Texel

Suriname

Texel

Reisduur

31-12-1730 13-03-1731 22-03-1731

12-08-1731

23-02-1732

510 dagen

01-10-1730 10-03-1731 00-03-1731 14-06-1731

24-12-1731

Texel

Elmina

Jaquin

Appa

Suriname

Texel

Reisduur

06-09-1732 00-10-1732 25-11-1732

00-01-1733

17-06-1733

14-11-1733

496 dagen

06-07-1732 03-10-1732 00-11-1732 25-12-1732

24-03-1733

03-09-1733

Texel

Texel

Elmina

Accra

Elmina

Hollandia Elmina

Elmina

Appa

Suriname

02-11-1734 11-12-1734 24-03-1735

Appa

Chama

29-04-1735

21-06-1735

29-12-1735

15-06-1736

05-08-1734 19-11-1734 17-01-1735 00-04-1735

03-06-1735

29-08-1735

00-04-1736

680 dagen

A= Aankomst; V= Vertrek                

voor beide schepen zouden zijn een van de schepen gedurende zes maanden als kruiser zou worden ingezet.528 Op 31 oktober besloten de bewindhebbers dat de sGraveland als bestemming Elmina en Suriname kreeg, en de Leusden ‘mede na Guinea te
zenden, ten eijnde van daar te vertrecken met slaven na St.Eustatius’. Als kapitein
op de sGraveland werd Adriaan van der Parre aangesteld.529 De kapiteins werden op
24 december 1726 door de bewindhebbers opgeroepen om de zaterdag daarop naar
hun schepen te gaan ‘ten eijnde, alles in gereedhijd zijnde, met de eerste goede wind,
gelijk te kunnen vertrecken’.530 Het vertrek vanuit Texel liep de nodige vertraging
op. Op 30 december berichtte Jan Schamp aan de bewindhebbers dat zijn schip door
het extreem slechte weer beschadigd was, waardoor hij niet kon vertrekken.531 Pas
op 30 januari 1727 lukte het de schepen om gezamenlijk te vertrekken naar Afrika.532
Vanuit St. Eustatius hadden de bewindhebbers van de kamer Amsterdam intussen
bericht ontvangen dat de slavenhandel op dat eiland werd gedomineerd door de
Engelsen. Op 14 februari 1727 werd besloten om de Leusden niet naar St. Eustatius
maar naar Suriname te sturen. De bewindhebbers gaven geen uitgebreide toelichting
op hun besluit, het ging om de Engelsen ‘en om andere redenen meer’.533
De equipage van de Leusden bedroeg voor de 5e reis f. 32516,- en aan levensmiddelen
werd voor een bedrag van f. 20172,- meegenomen. De handelsgoederen hadden een
waarde van f. 40661.534
Bemanning
Kapitein:
1e stuurman:
2e stuurman:
3e stuurman:
Scheepsarts:

Jan Schamp
Gerrit van Deijl
Jacob de Rhee
Louis de Nijs (Louis Denijs); Godfried Scheepje (Godefried Schepske)
Jurriaan Welou
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2e arts:
3e arts:
Bootsman:
Constabel:

Christiaan Hendrik Brijers; Arend de Groot
Jan Hendrik Cloek
Jonas vanden Bergh
Christoffel Teschner

Vervoer en verkoop gevangenen vijfde reis
Directeur-generaal Norre meldde aan de bewindhebbers dat de Leusden op 21 augustus 1727 met 748 gevangenen naar Suriname was vertrokken.535 Uit de verklaring
van Schamp gedateerd 22 augustus bevestigde deze dat hij het aantal van 748 gevangenen aan boord had ontvangen, maar ook dat al voor vertrek uit Afrika een aantal
van hen gestorven was.536 De verklaring geeft een goed beeld van de nauwkeurigheid
waarmee verslag werd gedaan over de inscheping van de gevangenen en de omrekening van het aantal mensen naar Piezas de India.
Tabel 4.18 Gevangenen overleden vóór vertrek uit Elmina
527
115
48
18
4
6
14
7
1
8
748

Ingescheept
mannen
vrouwen
jongens  a ⅔
jongens  a ½
jongens  a ⅓
jongens  a ¼
meisjes   a ⅔
meisjes   a ⅔
meisje     a ⅓
meisjes   a ¼
en 2 zuigelingen

15
4
1

5

Overleden
mannen
vrouwen
jongen a ⅔

meisjes a ⅔

25

Aantallen bij vertrek
512 mannen
111 vrouwen
47 jongens  a ⅔
18 jongens  a ½
4 jongens  a ⅓
6 jongens  a ¼
9 meisjes   a ⅔
7 meisjes   a ⅔
1 meisje     a ⅓
8 meisjes   a ¼
723 en 2 zuigelingen

Bron: NA, WIC 487 Brieven en papieren van Guinea

Vijf van de dertig meisjes overleden al vóór vertrek uit Afrika. Door het ontbreken
van nadere gegevens kan niets over de doodsoorzaak worden gezegd. Opvallend is
dat een aantal zeer jonge kinderen, 6 jongens en 8 meisjes, van ¼ Pieza, werd meegenomen. Het is niet bekend wat de leeftijden van deze kinderen waren. Tijdens
de vierde reis waren ook al drie jongens van ¼ Pieza meegenomen. Waarschijnlijk
maakte de leeftijd van de kinderen voor de WIC niet meer uit en werd elke verkoopbare gevangene geaccepteerd.
Op 22 augustus ontving Schamp voor vertrek uit Elmina zijn Instructie van directeur-generaal Robbert Norre.537
De Leusden kwam op 1 november 1727 aan in Suriname. Van de 723 personen werden
er 682 levend in Paramaribo afgeleverd. Tijdens de overtocht waren 41 gevangenen en
1 zuigeling overleden. In de magazijnen in Paramaribo stierven vóór de verkoop ook
nog eens 10 mensen.538
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In Tabel 4.19 zijn de gegevens verwerkt. Opvallend is het aantal van 35 jongens dat
tijdens de overtocht en in het magazijn in Paramaribo overleed. In de brief aan de
bewindhebbers werd niet de pieza de India van de kinderen vermeld. Hierdoor is
het niet mogelijk vast te stellen onder welke groep kinderen de meeste slachtoffers
vielen.
Tabel 4.19 Aantallen ingescheepte en overleden gevangenen - reis 5
Ingescheept in Elmina
Overleden in Elmina
Aantallen bij vertrek
Overleden tijdens overtocht
Afgeleverd in Suriname
Overleden in magazijn
Totaal overleden
Verkocht

Man
527
15
512

Vrouw
115
4
111

10
502

1
110

Jongen
76
1
75

35
40

Meisje
30
5
25

5
20

Totaal
748
25
723
41
682
10
672

Zuigeling
2
2
1
1

1

Bronnen: NA, WIC 487 f.122;NA, WIC f.90. Aantallen overledenen naar sexe of leeftijdsgroep tijdens de
overtocht of in het magazijn kon op basis van aanwezige informatie niet worden vastgesteld.                

Van de verkochte 672 mensen werd één man terug gebracht door de koper omdat
hij aan de slaapziekte leed. Hij overleed kort daarna. Ook bleef er een man onverkocht, namelijk “een beijaarde neeger van dewelke volgens raporte van de capt: de
Ed: comp: grote dienste heeft genooten sijnde soo goet als vrij”.539 Deze opmerking
roept de nodige vragen op over de samenstelling van deze groep gevangenen. De
indruk wordt gewekt alsof de WIC geen onderscheid meer maakte en iedereen van
wie men dacht dat hij of zij ‘verkoopbaar ‘was meenam als gevangene. In dit geval
ging het om een ‘bejaarde man’ die bovendien ‘zo goed als vrij’ was. Ook had deze
man veel gedaan voor de compagnie. Waarom hij werd meegevoerd als gevangene
op de Leusden om als slaaf in Suriname te worden verkocht is niet duidelijk. Een
mogelijke verklaring is dat het hier om een ‘schuldslaaf’ of ‘pandeling’ ging, die door
werkzaamheden tijdens de overtocht zijn schuld voor het grootste deel had afgelost.
Misschien dat de opmerking ‘soo goed als vrij’ hierop betrekking had. Of deze man
vervolgens teruggebracht werd naar Afrika is niet bekend. De opbrengst van de verkoop van de resterende 670 gevangenen was f. 147890,-.540

De zesde reis
Equipage, handelsgoederen en levensmiddelen
De bewindhebbers van de kamer Amsterdam besloten op 19 oktober 1728 de Leusden
gereed te laten maken voor een nieuwe reis naar Elmina en St. Eustatius.541 De kosten
voor equipage bedroegen f.16790,-, aanmerkelijk minder dan voor de voorgaande
reizen. Dit bedrag was waarschijnlijk inclusief de waarde van het schip ‘zoals het
uit zee kwam’ is. Dit kan worden afgeleid van de opgaven van Radermacher over
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verschillende slaventochten in de periode 1720-1729. De bedragen die door hem als
‘equipagies’ werden genoteerd bestonden uit de verbouwingskosten en de geschatte
waarde van het schip bij aankomst in Nederland. De Leusden was bij aankomst na de
vijfde reis nog maar enkele duizenden guldens waard. Voor de zesde reis werd voor
een bedrag van f. 23361,- aan levensmiddelen ingeslagen en voor f. 62288,- aan handelsgoederen meegenomen.542
De Leusden kwam voor 21 december 1728 in Texel aan om beladen te worden. Dit kan
worden afgeleid uit de besluitvorming tijdens een vergadering van de bewindhebbers van de kamer Amsterdam op 21 december. Daar werd het verzoek behandeld van
‘eenige onderofficieren en matroosen’ om een extra hoeveelheid brandewijn en jenever die zij hadden ingeslagen om op de reis mee te nemen aan hen terug te geven. De
brandewijn en jenever waren door de belader van het schip mee teruggenomen van
Texel naar Amsterdam omdat ‘de leggers ongebrandt waaren’. De bewindhebbers
wezen het verzoek onder andere af omdat het niet toegestaan was ongebrande goederen mee aan boord te nemen.543 Daarmee werd immers gehandeld tegen de bepalingen in de ‘Instructie voor de heeren commissarissen tot de saken van de equipagie,
vivres en amunitie van oorlogh’.544 De Leusden vertrok pas op 21 maart naar Afrika.545
Het duurde dus drie maanden voordat het schip de reis naar Afrika kon beginnen.
Waarom het zo lang duurde is niet met zekerheid te zeggen. Het besluit van oktober 1728, om de Leusden naar Sint Eustatius uit te reden werd in maart 1729 door de
Heren Tien gewijzigd. Besloten werd toen de Leusden een slaventocht naar Suriname
te laten maken. In reactie op dit besluit meldde de directeur-generaal in Elmina dat
hij gehoopt had dat vanuit Nederland de juiste handelsgoederen waren meegezonden, omdat Jaquin de enige plaats was waar nog gevangenen te koop waren.546
Bemanning
Kapitein:
1e stuurman:
2e stuurman:
3e stuurman:
Eerste 3e stuurman:
Scheepsarts:
2e arts:
3e arts:

Simon Ovens547
Jacob de Rhee
Frederik Vonk
Andries Burgh
Claas van Eden
Jurriaen Welouw
Cornelis Maas
Frederik Kannegieter

Aan- en verkoop gevangenen reis zes
De Leusden kwam op 7 mei 1729 in Elmina aan.548 In Elmina werd een aantal gevangenen ingescheept, waarna het schip naar Jaquin vertrok. De kapitein stuurde op 26
juni 1729 bericht aan de bewindhebbers in Amsterdam dat hij al 191 gevangenen aan
boord had.549 In een brief van 16 april 1730 van de directeur-generaal aan de Heren Tien
werd echter gemeld dat de Leusden op 26 juni 1729 met 239 gevangenen uit Elmina
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was vertrokken om in Jaquin ( het Loango-Angola gebied) de resterende aantallen te
kopen.550 De laatste opgave is correct zoals uit latere berichten blijkt. Waarschijnlijk
zijn er, nadat de brief van de kapitein al verzonden was, nog achtenveertig gevangenen ingescheept. Het schip vertrok vervolgens met 239 gevangenen naar Jaquin.
In Jaquin werden 469 mensen gekocht , waarna de Leusden op 1 september 1729 met
708 gevangenen naar Suriname vertrok.551 Het is niet bekend hoe de samenstelling
van deze groep gevangenen was. Op 19 november kwam de Leusden in Paramaribo
aan met 636 gevangenen; tijdens de overtocht waren er 72 mensen overleden. In het
slavenmagazijn in Paramaribo stierven nog 7 mensen. Op 28, 29 en 30 november
1729 werden de gevangenen ‘in publique vendutie verkogt, uijtgesondert 15 koppen,
swaar besett met kinder pockjes en andere qualen’. De zieken werden aan boord van
het schip gehouden en verkocht nadat zij genezen waren.552 Voor de verkoop stierven er nog twee gevangenen. De laatste verkoop vond plaats op 5 januari 1730. De
opbrengst van de 627 verkochte gevangenen bedroeg f. 170067.5,-.553 Op 30 december
stuurde gouverneur de Cheusses een verslag aan de Heren Tien van de aankomst van
de Leusden op 17 november ‘van de kust van Angola’ en de verkoop van de gevangenen
van 28-30 november 1729. Daarbij merkte hij op dat deze mensen voor een redelijke
prijs waren verkocht maar minder hadden opgebracht dan de twee voorgaande schepen.554 Verder merkte hij op ‘wat de Lowangers betreft , ik heb geremarqueerd dat die
hier weinig gewild zijn, alzo de ondervinding leert dat zij niet alleen luij maar ook
zeer inclineerende tot weglopen zijn’.555

De zevende reis
Op 11 oktober 1729 besloten de Heren Tien dat de kamer Stad en Lande, voor de achtste toerbeurt van dat jaar, een slaventocht moest uitvoeren met de Leusden. Het tijdstip en de plaats van levering werden toen nog niet vastgelegd. Op 22 augustus 1730
werd door de bewindhebbers van de kamer Amsterdam besloten om de Leusden uit
te reden voor een slaventocht naar Suriname. Door de inmiddels veranderde situatie
met betrekking tot het octrooi van de WIC en de verplichtingen aan Suriname werd
besloten het schip uit te reden met bestemming Suriname ‘ten eijnde daarmeede
aan het 19de art. van het jongst gearresteerde reglement te voldoen’.556 Bij de vernieuwing van het octrooi van de WIC op 8 augustus 1730 werd in artikel 19 bepaald dat de
slavenhandel werd vrijgegeven met uitzondering van de leveringen aan Suriname,
Essequibo en Berbice. Voor Suriname gold dat de WIC verplicht was jaarlijks minimaal 2500 gevangenen aan te voeren, die in het openbaar verkocht moesten worden.
Bovendien was in het octrooi vastgelegd dat als er een schip met gevangenen verging
of er mensen stierven voordat zij in Suriname waren aangebracht de WIC verplicht
was dit aantal alsnog te leveren. De Leusden was het eerste slavenschip dat onder de
nieuwe bepalingen werd uitgereed.557
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Bemanning
Kapitein:
1e stuurman:
2e stuurman:
3e stuurman:
2e derde stuurman:

Bruijn Harmensz558
Isaac Snoek
Frederik Vonk
Bartholomeus Poilblancq
Bartelt Wijbergh559

De Leusden kwam op 31 december 1730 in Elmina aan. Op 10 maart 1731 meldde Pranger
aan de Heren Tien dat het slavenschip Beekesteijn op 18 februari was vertrokken en dat
hij daarna pas gelegenheid had om te trachten de Leusden verder te helpen. Hij was
teleurgesteld dat de Afrikaanse handelaren ondanks hun beloften niet tot levering
van voldoende gevangenen in staat bleken te zijn. Op 10 maart had hij dan ook nog
maar 90 gevangenen aan de Leusden kunnen leveren. Hij besloot om de Leusden samen
met het schip Steenhuijsen naar Jaquin te sturen om te proberen daar de benodigde
aantallen gevangenen te kopen.560 Op 13 maart kocht Bruijn Harmensz in Accra bij
fort Creveceur 12 gevangenen namelijk 10 mannen en “twee fijne vrouwe slavinne”.
Hij kocht ook 811 ‘cabesse boesjes’.561 Op 14 juni 1731 ondertekende kapitein Bruijn
Harmensz in Jaquin zijn bewijs van ontvangst voor 527 gevangenen.
Verklaring Bruijn Harmensz. voor ontvangst 526 gevangenen
Ik ondergeschreevene Bruyn Harmensz. schipper naast Godt vant Ed. compagnies schip Leusden
gereet liggende ter rheede van Jaquin omme met de eerste goede wint tesijlen naar de cust van
America tot Surinaemen alwaar mijn regte ontlading sal sijn bekenne onderden overloop van mijn
voorn. schip, door ordre van den Ed.gr.Agtb. Heer Directeur-generaal Jan Pranger ontfangen te
hebben uyt handen van den edele heer Oppercommies en Gouverneur Hendrik Hertogh een number
van vijfhondert ses en twintig pesos coppen slaaven, bestaande in twee hondert twee en vijftig mans
twee hondert en vijf vrouwen waaronder seven met suygeling vier en twintig jongens van twee
derden, ses en twintig van een half en sestien mijsjes van twee derden; drie van een half maakende
alsoo tesamen een number van vier hondert agt en negentig en een sesde pesos de indias alle gesont
en wel geconditioneert. Alle welke voorsz. slaaven koomen over tegaan voor reek. en risico van de
generaale geoctr West indische compag. die ik beloove en [...] [...] soo mijn God almagtig een behouden rijs komt te verleenen :/ te sullen leeveren tot Surinaamen in handen van Cornelis Leever en Jacob
Leonard Hoevenaer commiesen weegens de slaavenhandel aldaar, dog aldaar geen goede markt aantreffende tot Curaçao, in handen van den weled. gestrenge heer Jan Noagh Dufay , omme door deseleven ten mijnen overstaan te werden vercogt, en daarvan op mijn arrivement in patria, aan de Ed.
gr. Agtb. Heren Bevelhebberen van welgemelde compag. bewijs en rekening te doen tot nakooming
deeses soo verbinde mijn persoon en alle mijne goederen acten crediten en geregtigheden geene van
dien uytgesondert en wel principaal mijn verdiende en nog te verdienende gagie en maantgelden
stellende deselve ten bedwang en submissie als naar regten, t oirconde deeses sijn hier van gemaakt
vijf al eensluijdende cognossementen d’eene voldaan sijnde den ander van geender waarden.
Actum in des Ed. Comp. logie tot Jaquin deesen 14 Juny 1731 Bruijn Harmensz.
Bron: NA, WIC NA, WIC 109 Brieven en papieren van Guinea
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De kapitein ontving dus 526 gevangenen aan boord. Maar nadat het cognossement
al getekend was, werd er nog een vrouwelijke gevangene aan boord gebracht.562 Dit
bracht het aantal gevangenen waarmee de Leusden op 14 juni 1731 uit Jaquin vertrok
op 527.
Uit de ontvangstverklaring van Bruijn Harmensz blijkt verder dat het de bedoeling was de gevangenen naar Suriname te vervoeren. Maar als daar geen goede verkoopprijzen gehaald zouden kunnen worden moest de Leusden naar Curaçao gaan
om het armasoen daar te verkopen. Dit hing samen met het akkoord dat de WIC met
de Surinaamse planters in 1713 had gesloten dat levering alleen plaats zou vinden als
er zekerheid van betaling werd gegeven. Het schip kwam op 12 augustus in Suriname
aan. De reis duurde dus ongeveer 8 weken. Er waren bij vertrek uit Afrika 629 gevangenen aan boord, van wie 90 afkomstig van Elmina, 12 van Accra en 527 van Jaquin.563
Het aantal sterfgevallen tijdens de overtocht bedroeg 76. Er werden 553 gevangenen
levend in Paramaribo afgeleverd, van wie er 2 in het slavenmagazijn stierven.564 De
opbrengst van de verkoop van de gevangenen was f. 141.520,-.565

De achtste reis
Op 20 mei 1732 werd Andries Graan566 aangesteld als kapitein voor de achtste slaventocht die met de Leusden zou worden uitgevoerd. De bestemming was Elmina en
Suriname. Over de kosten voor de equipage, de levensmiddelen en de waarde van de
handelsgoederen zijn geen gegevens gevonden.
Bemanning
Kapitein:
1e stuurman:
2e stuurman:
1e tweede stuurman:
2e tweede stuurman:
Scheepsarts:
2e arts:
3e arts:

Andries Graan
Isaak Snoek
Roelof Bergh
Hans Vogelsangh
Jan Zedingh
Jan Nickel
Frederik Cannegieter
Caarl Suurbeek

Op 3 september was het schip in Axim en kwam op 6 september in Elmina aan.567 In
een brief van 14 december 1732 meldde directeur-generaal Pranger aan de Heren Tien
dat het schip op 3 oktober naar Hollandia568 was gezonden om water en brandhout in
te nemen. In die brief verzuchtte Pranger dat de Leusden op 25 november was teruggekeerd ‘zonder als nog te weeten wat daar meede staat aangevangen te werden’.
Duidelijker kon de hopeloze situatie wat betreft de slavenhandel van de WIC niet
worden verwoord. Bovendien waren er grote problemen als gevolg van het deserteren van soldaten en trainsgasten. Ook de Leusden had te kampen met desertie van
bemanningsleden. Op 14 september waren vier bemanningsleden van dit schip “met
een canoo op weg (...) om insgelijks na Caap Cors te deserteeren”. Het ging daarbij om
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de opper- en de onderkuiper en twee matrozen. Het was echter gelukt deze mensen
te arresteren en terug te brengen naar het fort Elmina.569 De Leusden vertrok op 25
december naar Appa om daar gevangenen te kopen.570 De kapitein kreeg als opdracht
mee, eerst naar Accra te varen om daar kauri’s voor Appa op te halen. Bij vertrek uit
Elmina kreeg Andries Graan een uigebreide Instructie mee.571
In de Instructie werd de kapitein opgedragen alle voorzorgen te treffen ‘tegen het
muiten en opstaan der slaaven , om dezelve hierdoor te beletten eenige nadeelige en
voor d’Ed. Compagnie schadelijke desseijnen uijt te voeren, zoo als de daagelijkse
experientie maar al te duidelijk op onze en andere bodems leert”. In de tekst van de
Instructie is het woord “daagelijkse”door de directeur-generaal onderstreept. De
gevangenen hadden waarschijnlijk ook wel door dat er te weinig bemanning op de
schepen was en dat zij daardoor misschien een kans hadden aan hun lot te ontsnappen door in opstand te komen. Meestal lukte dit echter niet. Een andere opvallende
‘waarschuwing’ in de Instructie was dat de kapitein op geen enkele manier op de
Bomba’s mocht vertrouwen. De positie van de Bomba’s op de slavenschepen blijft
merkwaardig. Zij werden noodzakelijk geacht als bewaking en ondersteuning bij het
vervoer van de gevangenen, maar verder op geen enkele manier vertrouwd.
Op 1 februari schreef Andries Graan aan de bewindhebbers dat hij al 200 gevangenen aan boord had.572 Op 20 maart 1733 had het schip een lading van 713 gevangenen
aan boord bestaande uit 363 mannen, 303 vrouwen, 32 jongens en 15 meisjes. De jongens en meisjes waren zoals gewoonlijk geen volledige Pieza, maar delen daarvan.
Zie Tabel 4.20.
Tabel 4.20  Aantallen gevangenen uitgesplitst naar mensen en Piezas d ‘India –reis 8
Mannen
Vrouwen
Jongens
Meisjes

Mensen
363
303
32
15
713

                                                     Piezas d’India
363
303
27 van ⅔
18
5 van ½

2½

15 van ⅔

10
683½

Bron: NA, WIC 487 Brieven en papieren van de kust van Guinea NA film # 3086 f. 605       

Bij aankomst in Suriname op 17 juni 1733 waren 672 van de 713 mensen nog in leven.
Tijdens de overtocht waren dus 41 gevangenen overleden. In het slavenmagazijn in
Paramaribo stierven nog eens 11 mensen. De verkoop van de mensen begon op 29
juni. De kapitein had ook nog een meisje bij zich dat verkocht moest worden. Hij
had haar als ‘presentje’ van de commies Hertogh ontvangen. Het was waarschijnlijk
de bedoeling van Graan dat de opbrengst van de verkoop van het meisje aan hem
zou worden uitbetaald. De commiezen belast met de verkoop van de mensen, Leever
en Hoevenaer, besloten echter de opbrengst van de verkoop van dit meisje naar de
bewindhebbers over te maken. Die konden dan zelf besluiten wat zij ermee zouden
doen. 573 Het meisje werd “met nogh een van de selve groote” verkocht voor f. 725,- Als
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Verkooprekening gevangenen - reis 8
Suriname den 18 juni Ao 1733
Rekening van verkogte negros slaven te Suriname aldaar aangebracht met ’t schip Leusden
schipper Andries Graan
DEBET
Voor
Af
Blijft
Bij
Tezame

713
psos: negros te Appa ingenomen
52
dito op de vojagie en te Suriname overlede
661
negros
1
meisje, den schipper Graan toebehorende
662
negros hebbende bij publique verkoop gerendeert,
als bij de boekjes daar van gehouden, breder zal blijken
voor een verkochte, wederom gebrachte neger besmet met
de vallende ziekte

f.

180810.00.00

Bij

voor de differentie tussen zwaar en ligt gelt

f.
f.
f.
f.

275.00.00
180535.00.00
1067.17.00
181602.17.00

Af

voor de ordinaire onkosten bij de verkoop gevallen,
belopende de somma van
f. 4284.18.08
Provisie van den verkoop f.180810 a 1 Prct
f. 1808.02.00
Recognitie van 682 oxh: zuiker
f.   818.08.00 f.
f.

6911.08.08
174691.08.08

Af

CREDIT
Voor 182 wisselbrieven geremitteert
682 oxhoofden zuiker
Restant nog te voldoen

f.
f.
f.
f.
f.

101664.16.00
26879.14.00
128544.10.00
46146.18.08
174691.08.08

Bron: NA, WIC 61 Minuutbrieven van Curaçao, Sint Eustatius, Suriname 1728-1746

Graan dit voor eigen rekening had mogen doen, had hem dit een behoorlijke bijverdienste opgeleverd. De Heren Tien besloten in november 1733 dat zij geen toestemming meer gaven voor het meenemen van gevangenen voor eigen rekening door
kapiteins van slavenschepen van de compagnie. Daardoor werd deze praktijk voor
de toekomst verboden.574 Of hierdoor een einde kwam aan deze lucratieve bijverdiensten is niet met zekerheid vast te stellen. Op grond van het besluit van de Heren
Tien mag worden aangenomen dat kapitein Graan de helft van de opbrengst van de
verkoop van het meisje kreeg uitgekeerd. Hoewel het hier om een lading “schoone
slaaven’ ging maakten Leever en Hoevenaer zich toch enige zorgen, omdat het een
grote partij was.575 Waarschijnlijk waren de planters in Suriname zo slecht bij kas dat
men vreesde dat zij niet in staat waren slaven te kopen. Een van de verkochte mensen
werd retour gebracht door de koper omdat hij “de vallende siekte had”. Ook werden
twee andere eerder verkochte mensen teruggebracht. De een was volgens de koper
“simpel” en de ander had problemen aan zijn schouderblad waardoor hij geen zwaar
werk kon doen. Deze drie mensen werden daarna weer te koop aangeboden waarbij
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melding werd gemaakt van hun gebreken. Zij brachten bij verkoop een totaalbedrag
van f. 391.13 op.576 De Heren Tien waren over deze handelwijze van hun vertegenwoordigers in Paramaribo echter niet te spreken. Zij lieten aan de commiezen weten
dat dit in het vervolg niet meer mocht gebeuren. Tijdens de verkoop dienden alle
gebreken van de gevangenen zorgvuldig aan de kopers te worden opgegeven. Als dit
gebeurd was, hoefden de mensen na verkoop niet teruggenomen te worden.577
De verkoop van de 662 gevangenen leverde een bedrag op van f. 180810,-.

De negende reis
De Leusden werd voor een bedrag van f. 19980,- vertimmerd nadat het schip van de
achtste reis terug was. Voor deze reis werd voor f. 15841.- aan ‘vivres’ meegenomen.578
Voor de negende reis werd de Leusden uitgereed door de kamer Stad en Landen. Het
ging hierbij om de achtste toerbeurt van die kamer. De oorspronkelijke planning was
dat het schip in juni 1734 zou worden uitgereed.579 De Leusden keerde op 11 november 1733 terug uit Suriname van de achtste reis en was in een zeer slechte staat. Het
zal onder andere daaraan te wijten zijn geweest dat de volgende uitreding pas acht
maanden later plaatsvond. Het schip vertrok op 5 augustus 1734 vanuit de haven van
Texel naar Afrika voor een reis naar de Slavenkust en Suriname. In deze paragraaf
wordt uitgebreid ingegaan op verschillende gebeurtenissen die hun stempel drukten op deze reis. Het gaat daarbij onder andere om de problemen met de bemanning
op de Leusden, de zeer slechte staat van het schip na acht reizen, de verantwoordelijkheid en deskundigheid van de kapitein om het schip toch varend te houden en de
gevangenen naar Amerika te brengen en de uitzonderlijk grote sterfte als gevolg van
ziekte tijdens de overtocht.
Bemanning
Kapitein:
1e stuurman:
2e stuurman:
Bootsman:
Constapel:
Scheepsarts:
Derde kuiper:

Daniel te Velde580
Dirk Winja
Roeloff Bergh
Michiel Stols
Laurens Jerta
F. Cannegieter
Nicolaas Boomgaard

Een deel van deze bemanning zou de tocht niet overleven.581 Vanaf Afrika voer er in
elk geval één Afrikaanse matroos mee: Abbocan, geboren in Elmina.582
Elmina, Appa en Chama
De Leusden kwam op 2 november in Elmina aan. Hoe slecht de situatie aan het fort
was en hoe weinig gezag de WIC nog had onder de Afrikanen blijkt uit een brief van
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directeur-generaal Overbeke aan de Heren Tien. Daarin deed hij verslag van de aankomst van de Leusden. De door de WIC met de Leusden overgezonden soldaten hadden
niet eens de benodigde wapens bij zich. Dit leidde tot hoongelach van de Afrikanen
toen de soldaten van het schip afkwamen.583 De directeur-generaal was niet in staat
deze soldaten van wapens te voorzien. De geweren van overleden soldaten waren
niet te gebruiken omdat ze door het klimaat vrij snel kapot gingen en volgens de
directeur-generaal van slechte kwaliteit waren. Hij verzocht daarom in zijn brief
aan de Heren Tien om te zorgen voor deugdelijk materiaal. Behalve de problemen
die er waren door onvoldoende en ondeugdelijke wapens bleek bovendien dat er
twee rekruten met het schip waren aangekomen ‘zijnde de eene over beijde zijden
kreupel, en zonder toonen aan de voeten en de andere zonder regter oog’. Overbeke
besloot deze twee mannen met de Leusden naar Nederland terug te sturen, omdat zij
van geen enkel nut waren.584 Dat betekende dat zij mee moesten met de Leusden langs
de verschillende handelsposten van de WIC en daarna naar Suriname voor het afleveren van gevangenen en inladen van retourgoederen. Uit de onderzochte archiefstukken is niet duidelijk geworden of zij dit overleefd hebben. In reactie op de klacht
van Overbeke reageerden de Heren Tien op 29 oktober 1735 (dus bijna een jaar later)
dat het ontbreken van wapens een fout was van het personeel in Amsterdam. Deze
mensen waren daarvoor ‘serieuselijk berispt’. De Heren Tien gingen akkoord met het
terugsturen van de twee incapabele soldaten. Volgens de Heren Tien waren zij niet
door de kamer Stad en Landen geworven, maar tussen Amsterdam en Texel in plaats
van de mensen die wel waren aangenomen, aan boord gegaan.585 Het is onduidelijk
hoe dat dan gebeurd moet zijn. Gelet op hun lichamelijke conditie waren zij misschien tegen een vergoeding ertoe aangezet in plaats van de anderen aan boord te
gaan. Zij hadden wellicht niets meer te verliezen. En bovendien had men ‘kost en
inwoning’ aan boord.
De bedoeling was dat de Leusden vanuit Elmina naar Appa zou varen om daar de
handelsgoederen af te leveren en mensen te kopen. Eerst zou het schip in Elmina
brandhout en water moeten inladen voordat de gevangenen in Appa zouden worden
ingescheept. Dit bleek echter niet goed mogelijk door de staat waarin het schip zich
bevond. De kanonnen en de klinkers die nodig waren om het slavenkombuis te
maken en andere materialen zouden dan op het dek opgeslagen moeten worden. De
kapitein en officieren maakten aan de Directeur-generaal en Raden duidelijk dat het
schip ‘als zeer oud en maar een weinig onlangs vertimmert zijnde, onmoogelijk het
verstuuwen der stukken geschut, klinkers etc. op het dek verdragen kon’. De Leusden
was na al die jaren in een dusdanige staat dat het gevaarlijk werd geoordeeld om
zware materialen zoals kanonnen en klinkers op het dek op te slaan. Besloten werd
toen dat het schip eerst naar Appa zou varen om daar de handelsgoederen te lossen
en daarna naar Elmina zou terugkeren om water en brandhout in te laden.586 Tijdens
de reis naar Appa zouden dan alvast in Elmina de watervaten worden gemaakt. De
Leusden kreeg ook goederen mee die in Elmina waren achtergelaten door het slavenschip Steenhuijsen. Deze goederen bleken niet gewild bij de Afrikaanse handelaren in
Elmina, en werden voor verkoop naar Appa gezonden.
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De omslachtige procedure dat alle schepen van de WIC zich eerst in Elmina moesten
melden voordat zij naar hun uiteindelijke bestemming in Afrika konden vertrekken
werd in oktober 1734 (dus nadat de Leusden al uit Nederland was vertrokken) door de
Heren Tien gewijzigd. Grote slavenschepen konden nu rechtstreeks naar hun eindbestemming varen zonder zich eerst te melden bij de directeur-generaal in Elmina. Bij
de vaststelling van de toerbeurten voor het jaar 1735, in de vergadering van 22 oktober 1734, werd besloten om alle grote slavenschepen rechtstreeks naar Appa te laten
varen. Volgens de Heren Tien konden daar ‘de beste zoort van slaven’ voor Suriname
worden gekocht. Deze mensen bleken volgens de WIC ook de gezondste te zijn bij
aankomst in Suriname. Bovendien brachten zij bij verkoop de hoogste prijzen op.587
De resultaten van de negende reis van de Leusden logenstraften, zoals zal blijken, deze
verwachtingen. Het besluit van de Heren Tien had deels te maken met hun mening
dat de oppercommies Hertogh die de nieuwe factorij in Appa had opgezet ervoor kon
zorgen dat de slavenhandel van de WIC weer tot bloei kwam.588 Tijdens een vergadering op 22 oktober 1734 werd vastgesteld dat “de slavenhandel wel de prinsipaelste voor de compagnie in het vervolg zal komen te zijn”.589 Deze opvatting was het
gevolg van de beëindiging van het handelsmonopolie van de WIC door het inwerking treden van het nieuwe Octrooi op 8 augustus 1730 en het Naader Reglement590
op 6 oktober 1734. In het Octrooi van 1730 werd nog een strook van 60 mijlen voor de
kust van West-Afrika als exclusief handelsgebied voor de WIC gereserveerd. In het
Naader Reglement werd ook dit privilege ongedaan gemaakt en stond de handel in
het gebied aan iedereen vrij. Artikel 1 van het Naader Reglement luidde:
‘Alle Onderdaanen van deese Republicq sullen geduurende den tijd van twintig
agtereenvolgende jaaren en sulks tot den jaare 1754 incluis ook moogen navigeeren en negotieeren op en langs het District van omtrent sestig mijlen waar op
de West-Indische Compagnie bij het eerste Articul van het Reglement van den 8
Augusti 1730 de privative Negotie voor haar hadde gereserveert welke reserve of
uitsondering hier meede in soo verre word vernietigd.’
Alleen de slavenhandel naar Suriname, Essequibo en Berbice bleef voorbehouden
aan de compagnie.591 De opmerking van de Heren Tien, dat de slavenhandel in de
toekomst de belangrijkste activiteit van de compagnie zou zijn, had dan ook alles
te maken met het besef dat men alleen nog de mogelijkheid van levering aan deze
gebieden over had. Het voorbehoud in het Naader Reglement zou binnen een paar
jaar ook geen soelaas blijken te bieden aan de WIC. De compagnie was te slecht georganiseerd, had te weinig kapitaal en geen gezag in Afrika, waardoor de slavenhandel
in de genoemde koloniën geen succes kon worden. Bovendien leed de compagnie
verlies op de gevangenen die zij in Suriname afleverde. De betaling gebeurde meestal
in suiker. Het probleem was dat de planters in Suriname een volgens de WIC te hoge
prijs voor hun suiker vroegen. Daardoor leed de compagnie verlies bij verkoop van de
suiker in Nederland. In de vergadering van de Heren Tien van 28 oktober 1734 werd
zelfs gesproken van een ‘excessief verlies’. De WIC beriep zich op de bepalingen van
het Octrooi van de Sociëteit van Suriname waarin zij niet verplicht was betaling in
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suiker te accepteren. Bovendien was daarin ook niet vastgelegd tegen welke prijs de
suiker moest worden afgenomen. Daarom besloten de Heren Tien de Sociëteit van
Suriname te verzoeken ervoor te zorgen dat in het vervolg de verkochte gevangenen
met wissels werden betaald. Als dat niet mogelijk was moest de verkoopprijs van de
suiker in Suriname naar beneden worden bijgesteld.592
Precies twee jaar na het optimistische besluit van de Heren Tien om in het vervolg alle
grote slavenschepen naar Appa uit te reden werd besloten niet langer de slavenhandel maar in plaats daarvan de goudhandel en de handel in ivoor prioriteit te geven.
De Heren Tien waren tot de conclusie gekomen dat Hertogh de gevangenen in Appa
voor veel hogere prijzen inkocht dan in Elmina, maar dat bij verkoop in Suriname de
opbrengst niet hoger was dan voor de mensen afkomstig van de Goudkust. De gevangenen uit Appa werden dus niet ‘tot de hoogste prijsen’ verkocht in Paramaribo.
Daarom besloten de Heren Tien op 11 oktober 1736: ‘de slavenhandel mogelijk met
soo veel kragt niet zal werden voort geset, ende gevolgelijk de goud, en tandhandel
met meerder voordeel zal kunnen geschieden’.593 Hiervan was nog geen sprake tijdens de negende reis van de Leusden.
De Instructie voor Daniel te Velde
De Leusden vertrok op 19 november 1734 van Elmina naar Appa. De Instructie die
kapitein Te Velde meekreeg voor zijn reis naar Appa verschilde van de gebruikelijke
Instructies aan kapiteins van (slaven)schepen.594 Deze Instructie was uitgebreid met
taken die niets te maken hadden met het ophalen en vervoeren van gevangenen naar
Amerika. De kapitein kreeg ook taken die eigenlijk door een kruiser uitgevoerd
moesten worden. Hij moest op zijn reis naar Appa schepen die hij onderweg tegenkwam controleren en in sommige gevallen zelfs aanvallen. Voor Portugese schepen
of schepen afkomstig uit Brazilië gold dat de kapitein van de Leusden een van zijn
bemanningsleden moest overzetten. Vervolgens moest deze het schip met een brief
geadresseerd aan de directeur-generaal naar Elmina begeleiden. Voor Portugese
schepen afkomstig uit Lissabon, van de Compagnie van Corisco of Hollandse of
Zeeuwse lorrendraaiers die geen toestemming of bewijs van de WIC hadden dat zij
daar mochten handelen gold echter dat de kapitein ze moest aanvallen en in beslag
nemen. Vervolgens moest hij ze naar Elmina brengen. Hoe deze opdrachten uit de
Instructie uitgevoerd zouden moeten worden door een gehavend schip als de Leusden
met te weinig bemanning is niet duidelijk. In het kader van deze studie is niet onderzocht of andere slavenschepen ook dergelijke instructies meekregen. Uit de rapportages aan de Heren Tien is niet gebleken dat zich een van de omschreven situaties
heeft voorgedaan.
Appa
Op 11 december kwam de Leusden in Appa aan. Daar bleek in de factorij een brand te
zijn geweest. De oorzaak was niet bekend, maar de schade aan de al geloste goederen
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was gering.595 Als gevolg van de brand was het echter niet mogelijk verder te gaan
met het uitladen van de handelsgoederen. Pas op 19 december 1734 kreeg Te Velde
toestemming van Hertogh om door te gaan met lossen. Dit duurde tot 13 januari
1735. Het schip bleef tot 17 januari in Appa en vertrok op die dag naar Chama om
brandhout en water in te laden.
Chama
De reis naar Chama verliep met de nodige problemen. Op 22 februari brak de grote
mast van de Leusden op twee plaatsen. Volgens de kapitein kwam dit omdat het hout
rot was. Bovendien was er sprake van windstiltes, waardoor de reis uitermate traag
verliep. Uiteindelijk kwam het schip op 24 maart op de rede van Chama aan. Hier
liet de kapitein de gebroken mast repareren. Zijn verslag maakt duidelijk wat voor
inspanningen gepleegd werden om het schip weer enigszins bestuurbaar te maken.
Eerst zocht hij met zijn timmerman in het bos bij Chama tevergeefs naar een boom
die als mast zou kunnen worden gebruikt. Toen werd besloten naar Boutri te gaan,
om het daar te proberen. Daar vonden zij inderdaad een boom die geschikt was als
mast. Te Velde was echter bezorgd dat het gewicht van de stam te zwaar zou blijken
te zijn voor de Leusden. Hij besloot om de stam toch te gebruiken en sprak de hoop uit
dat het schip daardoor niet beschadigd zou raken.596
In Chama en Boutrij (Boutri) ten westen van Elmina waren twee Nederlandse forten:
fort Oranje en fort Batesteyn. Aangenomen mag worden dat Te Velde en zijn timmerman met behulp van de daar aanwezige trainslaven op zoek zijn gegaan naar het
hout voor de mast.
Te Velde verzocht de Heren Tien om vanuit Nederland een nieuwe mast naar
Suriname te sturen, zodat hij bij aankomst daar zijn schip kon repareren. Op 4 oktober 1735 werd door de Heren Tien aan de kapitein bericht gestuurd dat zij kennis
hadden genomen van de problemen met de mast van de Leusden. Het lukte echter niet
om een hele mast met de schepen die op dat moment in Amsterdam gereed lagen voor
een reis naar Suriname mee te sturen. Daarom hadden zij besloten om “toe te zenden
twee houten toe wangen, omme daar mede het defect aan de mast te remidieeren”.597
Elmina
Op 29 april 1735 was de Leusden terug in Elmina en op 31 mei ontving de kapitein zijn
tweede Instructie voor de retourtocht naar Appa. In de Instructie werd hem opgedragen eerst naar Accra te varen om daar ‘2413 pond klijne cabes boesjes’ 598 te kopen en
direct verder te gaan naar Appa. Ook in deze Instructie de opdracht om te controleren of (Nederlandse) schepen die hij onderweg tegenkwam de recognitie aan de WIC
hadden betaald.599
Op 3 juni vertrok de Leusden met 50 gevangenen van Elmina naar Appa. De kapitein
kreeg deze 50 mensen mee in ruil voor 50 gevangenen die als trainslaven vanuit Appa
naar Elmina waren gezonden.
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De problemen met het schip waren echter nog niet voorbij. Tijdens de reis van Elmina
naar Appa verloor de Leusden een anker. Vervolgens braken twee ankers ‘onder ’t
ligten bij ’t cruijs’. Op 21 juni kwam het schip aan in Appa. Door het slechte weer kon
de lading niet gelost worden. Pas op 3 juli lukte het de meegenomen goederen aan
wal te brengen. De kapitein meldde op 26 juli 1735 dat hij intussen 465 gevangenen
aan boord had ontvangen (inclusief de 50 mensen uit Elmina), maar dat er al 11 gevangenen op het schip waren gestorven. De scheepsarts Cannegieter was op 18 februari
overleden en de tweede stuurman Roeloff Bergh op 6 juni 1735. In december 1734 was
ook de derde kuiper, Nicolaas Boomgaard, gestorven.600 Met veel zieken aan boord
hoeft het geen betoog dat het verlies van de scheepsarts tot ernstige problemen kon
leiden. De tweede stuurman was meestal degene die mede belast was met de navigatie van het schip. Ook hier ging het dus om iemand die eigenlijk niet gemist kon
worden tijdens de overtocht.
De Leusden zou tijdens deze reis door ziekte ook een groot aantal gevangenen verliezen. Het schip vertrok op 29 augustus van Appa met aan boord 687 gevangenen
en kwam op 29 december, dus na ongeveer vier maanden, in Paramaribo aan met
slechts 280 overlevenden.601 Hoeveel bemanningsleden tijdens de reis van Afrika
naar Suriname waren overleden, is niet bekend. Van de 687 mensen waren er vóór
vertrek uit Appa al 42 overleden.602 Tijdens de overtocht stierven ook nog eens 367
gevangenen. Van de 280 mensen die in Paramaribo werden afgeleverd overleden er
nog eens 51 in het slavenmagazijn.603 In totaal werden 226 gevangenen verkocht ; er
stierven vóór verkoop dus nog drie mensen in het slavenmagazijn. De 226 gevangenen brachten bij verkoop een bedrag van f. 48645,- op.604 Deze overtocht van Afrika
naar Amerika was de langste die door de Leusden werd gemaakt, namelijk 122 dagen.
De overige overtochten van de Leusden duurden altijd ver beneden de honderd dagen.
De door de Heren Tien toegezegde materialen om de mast mee te repareren waren
bij aankomst van de Leusden nog niet in Paramaribo aangekomen. Kapitein Te Velde
was van mening dat hij dat materiaal ook niet meer nodig had, omdat hij zou proberen met het schip in de staat waarin het verkeerde de terugreis naar Nederland te
maken.
Voordat Te Velde zijn loon na terugkeer in Nederland werd uitbetaald, verzocht de
kamer Stad en Lande die het schip had uitgereed, om te onderzoeken of hem iets ten
laste kon worden gelegd. Met andere woorden of hem het grote aantal sterfgevallen en de geringe opbrengst van deze reis konden worden verweten. De uitslag van
het onderzoek was dat Te Velde en zijn eerste stuurman werden vrijgepleit van enig
‘mismanagement’ tijdens de slaventocht. Het grote aantal sterfgevallen tijdens deze
reis werd veroorzaakt door besmettelijke ziekten. Voor vertrek uit Afrika waren er al
42 sterfgevallen onder de gevangenen. Bovendien had de overtocht door allerlei oorzaken heel lang geduurd, waardoor het water was bedorven. Aan de bewindhebbers
van de kamer Stad en Lande werd dan ook geadviseerd tot betaling over te gaan. 605

179

HET SLAVENSCHIP LEUSDEN

4.8 Vier thema’s nader belicht
In deze paragraaf wordt kort ingegaan op een paar onderwerpen die betrekking
hebben op de verschillende reizen van de Leusden, maar ook van belang zijn voor
inzicht in het functioneren van de WIC in Afrika in de jaren dertig van de achttiende
eeuw. Op het gebied van de slavenhandel bleek de organisatie niet opgewassen tegen
de concurrenten in West-Afrika. Vooral de Engelsen waren daarbij geduchte tegenstanders. Bovendien was de WIC na opheffing van het monopolie en daardoor het
vrijgeven van de handel op West-Afrika in 1730 ook niet in staat de vrije handelaren te
weerstaan. Het vaststellen van de inkoopprijzen van handelsgoederen in Nederland
en de verkoopprijzen hiervan in Afrika was een ingewikkelde aangelegenheid. De
inkoopprijs werd met een bepaald percentage verhoogd en voor dat bedrag diende
de vertegenwoordiger van de WIC in Afrika de goederen te verkopen. De rekeningen werden opgesteld in ‘vaderlandse prijzen’( inkoop) en ‘guinese prijzen’(verkoop)
Aan de hand van een rekening van de zevende reis van de Leusden wordt hierop ingegaan. Een gebeurtenis die aparte aandacht verdient, is de aanval van de Portugezen
op de Leusden en de sGraveland in 1727. Daaruit blijkt dat conflicten tussen landen
in Europa ook voor de kust van West-Afrika verder werden uitgevochten. Ten slotte
wordt in deze paragraaf aandacht besteed aan twee opstanden van gevangenen tijdens de zesde en de zevende reis van de Leusden.

4.8.1  De zwakke concurrentiepositie van de WIC 1720-1738
Zoals in §4.5 is beschreven, leek Sint Eustatius na het verlies van deelname aan de
asientoleveringen, een mogelijkheid te bieden voor de WIC om weer een rol te spelen
in de slavenhandel. Het einde van de levering van gevangenen aan Sint Eustatius in
1729 en het openstellen van de handel op West-Afrika voor alle onderdanen van de
Republiek in 1730 waren het begin van het einde van de actieve deelname van de WIC
in de handel in Afrikaanse gevangenen.
Een van de problemen waarmee de WIC kampte was dat zij niet in staat was te concurreren met andere landen bij de aankoop van gevangenen. De slechte concurrentiepositie van de WIC had zowel te maken met de kwaliteit van de handelsgoederen die naar Afrika werden verzonden, als met de lage prijzen die de Nederlanders
voor de gevangenen wensten te betalen. De handelsgoederen waren van inferieure
kwaliteit en bovendien ‘niet courant’. De Afrikaanse handelaren eisten voor de levering van gevangenen betaling in goederen,die de Nederlanders op dat moment niet
in voorraad hadden. De handelsgoederen die zij wel konden aanbieden werden
niet geaccepteerd. Deze situatie werd door directeur-generaal Pranger in brieven
van 1 maart en 1 mei 1731 aan de Heren Tien verwoord. Op 1 maart schreef hij aan de
Heren Tien dat er een grote aanvoer van gevangenen was, maar dat de WIC daarvan
niet zou kunnen profiteren. Daar waren in elk geval twee redenen voor aan te voeren.
Door de beëindiging van het monopolie van de WIC in 1730 mochten nu ook de vrije
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handelaren (‘vrije enterlopers’) in het octrooigebied van de WIC handel drijven. De
WIC was niet in staat de concurrentie met hen aan te gaan, omdat zij bereid waren
hun handelsgoederen tegen lagere prijzen aan de Afrikaanse handelaren aan te
bieden, en handelsgoederen van veel betere kwaliteit hadden.606 In de tweede plaats
waren de door de WIC aangeboden goederen van slechte kwaliteit. Op 27 maart 1731
legde de oppercommies Hertogh de problemen die hij ondervond door de concurrentie van de Engelsen en Fransen bij het aankopen van gevangenen voor de Leusden
voor aan directeur-generaal Pranger. De Engelsen en Fransen betaalden volgens
Hertogh voor gevangenen een prijs van ‘6½ a 7 onse in goederen’, terwijl de WIC niet
bereid was ‘meer als 5 onse aan goederen voor een slaaf’ te betalen. Bovendien was het
door de voortdurende oorlogen in het gebied voor de Afrikanen vrijwel onmogelijk
gevangenen te vervoeren.607 Met ‘onse ‘ werd een ‘ounce’ bedoeld. De waarde hiervan
was f. 40,-. Dat betekent, dat de concurrenten bereid waren f. 260,- tot f. 280,- per
gevangene te betalen, terwijl de WIC ten hoogste f.200.- wilde betalen.608 In mei was
de situatie nog steeds niet verbeterd en de WIC was niet in staat om gevangenen te
kopen.609 Ook aan de verplichting in het Octrooi van 1730 om jaarlijks ten minste
2500 gevangenen aan Suriname te leveren kon de WIC niet voldoen. Directeur generaal Pranger schreef in zijn brief van 1 maart aan de Heren Tien dat hij grote twijfels
had of de WIC deze verplichting na kon komen. Hij was zelfs van mening dat hij niet
eens in staat zou de helft van het overeen gekomen aantal te leveren. Maar ook al zou
het lukken aan de verplichting tot levering van 2500 gevangenen aan Suriname te
voldoen, zou de WIC hier weinig aan verdienen.610 Alleen in 1736 lukte het de compagnie om 2869 gevangenen in Suriname af te leveren.611 Op 30 april 1738 maakte de
WIC in een vergadering van de Sociëteit van Suriname bekend dat zij niet in staat was
aan haar leveringsverplichtingen te voldoen en gaf de invoer van Afrikaanse gevangenen vrij. Daarmee kwam een definitief einde aan het slavenhandelsmonopolie van
de compagnie. 612
Concluderend kan gesteld worden dat de WIC in de periode waarin de Leusden gevaren heeft een organisatie was met weinig gezag onder de Afrikaanse handelaren.
Twee factoren waren daarbij in elk geval van belang: in de eerste plaats het onvermogen van de WIC om hogere prijzen voor de gevangenen te betalen waardoor de
compagnie niet met andere landen kon concurreren en in de tweede plaats de slechte
kwaliteit van de aangeboden handelsgoederen. De WIC speelde geen rol van betekenis meer in de slavenhandel en werd door de Afrikaanse verkopers van gevangenen
niet serieus genomen.

4.8.2   Vaderlandse prijzen en Guinese prijzen
Uit de rekeningen die werden opgemaakt voor de zevende reis wordt duidelijk hoe
door de WIC de prijzen voor de in Afrika te verhandelen goederen werden vastgesteld. Er werden bij de aankoop van gevangenen twee verschillende rekeningen opgemaakt: één met ‘Vaderlandse prijzen’ en één met ‘Guinese prijzen’. Voor de zevende
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reis van de Leusden is zowel de factuur met ‘Vaderlandse prijzen’ als die met ‘Guinese
prijzen’ beschikbaar.
Op de rekening in ‘Vaderlandse prijzen’ werden de bedragen genoteerd die in
Nederland waren betaald voor de goederen. Deze inkooprekening werd opgesteld
aan de hand van de marktbrief - een opgave van de inkoopprijzen van de goederen in
Nederland - en werd opgesteld door de Heren Tien.
Inkooprekening 528 gevangenen reis 7 in Vaderlandse prijzen
Incoop Reekn: weegens een armazoen slaaven dewelke bekoomen te beloopen met alle oncosten
tot aan boord f.99 511/640  t’pesos ingehandelt door den oppercommies Henrich Herzogh
tot Jaquijn voort Edl: Comp:Schip Leusden Sch: Bruijn Harmensz in dato 7 junij 1731

150 p
116 p
100 p
5005 p
105 p
83 p
323 p
27150 p
1580 p
183⅓ p
95½ p
58 p
78 p
4158 p
253
206
24
26
16
3
528

Blaauw ½ Guineezen
Inlantze Chitz
Lemeniassen
Platthilios
Cassaas
Graatjes
Zervetten
Boesjes
Bospolver
Kelders franse Brandewijn a 15 fl
Ankers  Brandewijn
Kelders liqueurs 9 fl
Kelders liqueurs 6 fl
Kl Cabesse Boesjes volgens  Incoopsprijs

f.
f.
f.
f.
f.
f.

f.
f.
f.
f.
f.
f.

Vaderl.
Prijzen
10½
10¾
11
10½ ’t schok
8½
7
52 st
14 st
24 ’t Cto
11½
8½
6
3½
2½
GL

Guldens

Sts

Pnn

1575
1247
1100
13138
892
581
839
19005
379
2108
811
348
273
10395
52693

0
0
0
2
10
0
16
0
4
6
15
0
0
0
13

0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8

p Mans Slaaven
p Vrouwen met 7 Zuijgelingen
p Jongens ⅔
p Jongens ½
p Meisjes ⅔
p Meisjes ½
Pesos Slaaven

Bron: NA, WIC 109 Brieven en papieren van Guinea f.316-317                                                        

De inkoopprijs werd met een bepaald percentage verhoogd om de prijs te bepalen die
in Afrika voor de goederen moest worden betaald (de Guinese prijs). Deze opslag of
avance op de inkoopprijs was bedoeld als dekking van een deel van de exploitatiekosten in Afrika en gold dus niet als winst.613
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Inkooprekening 528 gevangenen reis 7 in Guinese prijzen
Incoop Reekn: weegens een armazoen slaaven dewelke bekoomen te beloopen met alle oncosten
tot aan boord 4 4039/6336 once t’pesos ingehandelt door den oppercommies Henrich Herzogh
tot Jaquijn voort Ed: Comp:Schip Leusden Sch: Bruijn Harmensz in dato 7 junij 1731
Guineeze prijzen
Mk
O
E
150 p
Blaauw ½ Guineezen
6E
7
-4
116 p
Inlantze Chitz
8E
7
2
-100 p
Lemeniassen
8E
6
2
-5005 p
Platthilios
2E
78
1
10
105 p
Cassaas
8E
6
4
8
83 p
Graatjes
8E
5
1
8
323 p
Zervetten
2E
5
-6
27150 pond Boesjes
80 pCto
84
6
12
1580 pond
Bospolver
30 E Cto
3
5
10
183⅓ p
Kelders franse Brandewijn a 15fl
1O
22
7
5⅓
95½ p
Ankers franse Brandewijn
12 E
8
7
10
58 p
Kelders liqueurs 9 fl
6E
2
5
12
78 p
Kelders liqueurs 6 fl
4E
2
3
8
4158 p
Klijne Kabesse Boesjes
2E
64
7
12
Mk
306
-9⅓
253
p Mans Slaaven
206
p Vrouwen met 7 Zuijgelingen
24
p Jongens ⅔
26
p Jongens ½
16
p Meisjes ⅔
3
p Meisjes ½
528
Pesos Slaaven
Bron: NA, WIC 109 Brieven en papieren van Guinea f.316-317        
De rekening is opgemaakt in Marken (Mk), Ouncen (O) en Engels (E)
1 Mk = 8 O = 128 E = f.320.00.00                                        

De 528 gevangenen werden gekocht voor een bedrag (goederen in guldens omgerekend) van f. 97943,- Dit komt neer op gemiddeld f. 185,- per gevangene. De opmerking van Hertogh dat de WIC ten hoogste f.200,- voor een gevangene wilde betalen,
is dus correct. Ook blijkt uit de rekening,dat de Nederlanders prijzen hanteerden die
ver beneden die van de Engelsen en Fransen lagen.
Het opslagpercentage dat door de WIC werd gehanteerd was, zoals uit Tabel 4.21
blijkt, zeer verschillend per product.
De opbrengst van de verkoop van de gevangenen van de zevende reis was f. 141.520,614
Het ging hierbij om 551 mensen, dus om f. 257,- per persoon. Dit bedrag geeft geen
uitsluitsel over de vraag naar een eventuele winst van de WIC bij deze transactie.
Er ontbreken immers gegevens die voor een dergelijke berekening van belang zijn.
Daarbij gaat het er onder andere om dat de totale groep gevangenen van de zevende
reis bij vertrek uit Afrika uit 629 mensen bestond. Zoals bij de bespreking van die
reis werd toegelicht bestond de groep, behalve de mensen uit Jaquin, nog uit 90
183

HET SLAVENSCHIP LEUSDEN

gevangenen afkomstig van Elmina en 12 uit Accra. De inkoopprijzen van die gevangenen zijn niet bekend.
Tabel 4.21  Vergelijking in- en verkoopprijzen en avance - reis 7
150 p
116 p
100 p
5005 p
105 p
83 p
323 p
27150 p
1580 p
183⅓ p
95½ p
58 p
78 p
4158 p

Blaauw ½ Guineezen
Inlantze Chitz
Lemeniassen
Platthilios
Cassaas
Graatjes
Zervetten
Boesjes
Bospolver
Kelders franse Brandewijn a 15 fl
Ankers  Brandewijn
Kelders liqueurs 9 fl
Kelders liqueurs 6 fl
Kl Cabesse Boesjes
Totalen

Inkoop
1575
1247
1100
13138
892
581
839
19005
379
2108
811
348
273
10395
52691

Verkoop
2250
2320
2000
25025
2100
1660
1615
27150
1185
7333
2865
870
780
20790
97943

Avance
675
1073
900
11887
1208
1079
776
8145
806
5225
2054
522
507
10395

%
43
86
82
90
135
186
92
43
213
248
253
150
186
100

Bron: NA, WIC 109 Brieven en papieren van Guinea f,316-317

4.8.3   De aanval van de Portugezen op de Leusden in 1727
Tijdens de vijfde reis van de Leusden vond er een confrontatie plaats met Portugese
schepen voor de kust van Afrika. De Leusden was op 30 januari 1727 van Texel vertrokken samen met het slavenschip sGraveland. Deze reis zou vooral voor de sGraveland
desastreus verlopen. Deze kwestie wordt hier besproken omdat het een voorbeeld is
van de manier waarop conflicten tussen landen op zee werden uitgevochten en hoe
de WIC optrad tegen kapiteins die hun werk niet goed uitoefenden.
Volgens verklaring van Jan Schamp en overige officieren van de Leusden615 bevond hun
schip zich samen met de sGraveland op 17 maart 1727 voor de Greinkust.616 Zij lagen
voor anker vanwege windstilte. De volgende dag zagen zij in de verte twee onbekende schepen. Tegen de middag kwam er een bries opzetten , waardoor de Leusden
en de  sGraveland het anker konden lichten en verder zeilen. Omdat het niet duidelijk
was welke nationaliteit de beide schepen hadden besloten de kapiteins, Schamp en
Van der Parre, om tot de volgende dag te wachten voordat zij deze dichter konden
naderen. Maar de twee schepen waren de Leusden en de sGraveland al dicht genaderd
en volgens de verklaring van Jan Schamp en de zijnen voeren zij onder Engelse vlag.
Toen zij op korte afstand van de WIC-schepen waren hesen zij echter de Portugese
vlag en openden het vuur op de beide Nederlandse schepen. De Leusden hees direct
de zeilen en vluchtte, omdat de Portugese schepen zwaarbewapend waren met 40 tot
50 kanonnen. De sGraveland streek de zeilen en werd door de Portugezen genomen.
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De achtergronden van de aanval
De aanval van de Portugezen was het gevolg van conflicten tussen de WIC en de
Portugese regering over de handelsrechten in het gebied tussen Kameroen en Cabo
Lopes Gonsalves.617 Volgens de WIC had zij exclusieve rechten in dit gebied en moesten de Portugezen, wilden zij daar handel drijven, tolgelden betalen aan de compagnie. Medio 1724 had de koning van Portugal aan een aantal Franse en Portugese
kooplieden toestemming gegeven de Compagnie van Corisco op te richten. Directeur
van de Compagnie werd de Fransman Jean Dansaint. De Compagnie van Corisco was
niet opgericht als tegenpool of concurrent van de WIC, maar als tegenwicht tegen
Braziliaanse handelaren uit Bahia die probeerden de handel op Afrika te domineren.
Dat was derhalve geen reden voor een conflict met de Nederlanders. Het probleem
was echter dat de Portugese regering aan de Compagnie van Corisco het alleenrecht
gaf voor de handel in het gebied tussen Kameroen en Cabo Lopes Gonsalves, het
gebied waar ook de WIC exclusieve handelsrechten meende te kunnen uitoefenen.
Een krachtmeting in dit gebied tussen schepen van de WIC en die van de Compagnie
van Corisco kon dan ook niet uitblijven. In oktober 1724 werd het slavenschip de
Sonnesteijn door een schip van de Compagnie van Corisco aangevallen en veroverd.
De 587 gevangenen aan boord van de Sonnesteijn werden in beslag genomen door de
Portugezen en in Brazilië verkocht. De Portugese regering was bereid de WIC het
verlies van de gevangenen te vergoeden, maar weigerde de aanspraken van de compagnie op het gebied te erkennen. Daarmee waren de conflicten dus niet opgelost.
De WIC kruiser Groot Bentveld verwoestte daarop eerst een fort in aanbouw van de
Portugezen te Cabo Lopes Gonçalves en schoot vervolgens een Portugees schip met
160 bemanningsleden aan flarden. In 1727 gaf de Portugese regering toestemming
aan de Compagnie van Corisco om met twee goed uitgeruste oorlogsbodems op WICschepen in West-Afrika te kruisen. De eerste schepen die werden aangevallen waren
zoals hierboven is beschreven de sGraveland en de Leusden.618
De WIC deed verschillende verzoeken aan de Staten Generaal om bij de Portugese
Kroon schadevergoeding te eisen.619 De Staten Generaal zagen echter niets in de voorstellen van de WIC, omdat zij de problemen met de Portugezen niet verder wilden
aanscherpen. Zij beriepen zich op een in 1669 gesloten verdrag waarbij vastgelegd
was in welke gebieden in Afrika de Portugezen handel mochten drijven, namelijk
de eigen koloniën in West-Afrika. Daarbij was ook bepaald dat de WIC het recht had
in Portugese gebieden in Afrika handel te drijven. De WIC was volgens de Staten
Generaal meer gebaat bij een goede uitvoering van het verdrag dan bij een verdere
escalatie. De conflicten met de Compagnie van Corisco hadden de WIC veel geld
gekost, volgens Den Heijer zeker f. 300.000,-.620
De afhandeling van het incident met de Portugezen door de WIC
Na aankomst in Nederland moest Jan Schamp verantwoording afleggen aan de
bewindhebbers van de kamer Amsterdam over het conflict met de Portugezen waarbij
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het schip sGraveland was gekaapt. De belangrijkste vraag daarbij was of Schamp zich
tijdens de schermutselingen als een waardig en dapper zeeman had gedragen en
dus de belangen van de WIC goed behartigd had. Daarom lieten de bewindhebbers
een uitgebreid onderzoek doen naar de gebeurtenissen. Op 23 mei 1728 gaven zij
opdracht aan de heren commissarissen tot de zaken van de equipage om te onderzoeken wat er precies was gebeurd tijdens de aanval door de Portugezen.
De commissarissen deden tijdens de vergadering van de bewindhebbers van de kamer
Amsterdam op 27 mei verslag van hun voorlopige bevindingen. Zij baseerden zich
daarbij onder andere op een brief van 21 augustus 1727 van de directeur-generaal
Robbert Norre over deze kwestie, en verklaringen van bemanningsleden van de
Leusden en de sGraveland. Zij waren van oordeel dat Schamp zich schuldig had gemaakt
aan “wandevoir en misbedrijff” (plichtsverzuim en misdrijf). Bovendien beschuldigden zij hem van “lachetijt en versaaghtheijt” (lafheid en angst). Het was echter nog
niet mogelijk een eindoordeel te geven, omdat zij de kapitein zelf nog niet gehoord
hadden. De bewindhebbers verzochten de commissarissen vervolgens om Schamp te
horen en een eindrapport met hun oordeel uit te brengen.621 Op 9 november 1728 werd
het eindrapport in een vergadering van de bewindhebbers van de kamer Amsterdam
besproken. Dat rapport was zonder meer vernietigend voor Schamp en betekende
voor hem en voor de kapitein van de sGraveland, Adriaan van der Parre, het einde van
hun loopbaan bij de WIC. De commissarissen waren van oordeel dat Jan Schamp nalatig was geweest door de sGraveland in de steek te laten. Hij had het commando over
beide schepen en had daarom de sGraveland nooit in de steek mogen laten. Bovendien
waren zij van mening dat Jan Schamp en Adriaan van der Parre nooit meer in dienst
van de WIC mochten komen. Dit diende aan alle kamers bekend te worden gemaakt.
De misdragingen van Schamp hadden zich voorgedaan voordat hij zijn lading gevangenen had ingekocht. De commissarissen waren daarom van oordeel dat hij daarvoor
wel betaald moest worden, ‘omme alsoo van den voorn: Jan Schamp ten eenemaal aff
te sijn’. De bewindhebbers gingen akkoord met het advies van de commissarissen.622

4.8.4   Opstanden tijdens de slaventochten van de Leusden
Zoals in paragraaf 5 van Deel 2 is uiteengezet, zijn er weinig verslagen van opstanden
of andere vormen van verzet op slavenschepen beschikbaar. Gelet op de lange periode
waarin deze handel plaatsvond en het grote aantal schepen dat hierbij betrokken was, zal
er door de gevangen genomen Afrikanen ongetwijfeld in meerdere gevallen verzet zijn
gepleegd. Over de juiste toedracht, de manier waarop het verzet was georganiseerd en de
aantallen slachtoffers onder de gevangenen en de bemanning valt weinig met zekerheid
te zeggen. Dit geldt ook voor de twee opstanden die, tijdens de zesde en de zevende reis,
op de Leusden plaatsvonden. Wat uit de verslagen van beide gebeurtenissen blijkt is dat
er in elk geval twee factoren van belang waren, namelijk een tekort aan bemanning op
het schip en veel gevallen van ziekte en sterfte. Veel schepen hadden te kampen met een
tekort aan bemanning. Op 1 mei 1731 schreef Pranger hierover aan de Heren Tien:
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‘Ook vind ik mij genoodzaakt U:Ed:Gr:Agtb te moeten communiceeren dat
onophoudelijk door de schippers moeijelijk gevallen werd met klagten over de
geringheid der manschap waarmeede thans de scheepen geëquipeerd worden,
alzoo zij wanneer alles aan boord gezond is, maar eeven zoo veel hebben als er tot
het regeeren hunner bodems nodig is en dierhalven wel optemaken valt hoe het
er gesteld moet weesen als ‘er eenige zieken en dooden koomen.’623
Een belangrijk gegeven was ook dat de gevangenen zich, anders dan voorheen,
niet zomaar aan hun lot onderwierpen. In dezelfde brief constateerde Pranger dat
dit kwam omdat ‘de slaven die men thans bekomt niet zoo eenvoudig nog onnosel
meer zijn dan wel in voorige tijden doe ze door de kooplieden zeer diep uijt het land
gehaald en ons toegebragt wierden’. Over de Leusden merkte Pranger op:
‘Nu is er op dezelfde bodem andermaal groote schaarsheid aan manschap gelijk
uijt het volgende dat de schipper mij sub dato 16 maart van Accra schrijft te zien
is; luijdende aldus. En hebbe tot mijn leetweesen op dato 2 dooden aan de wal
begraven en teegenswoordig 14 sieken waar van 6 die ’t na oogenschijn niet lange
zullen maken. Dierhalven versoek ootmoedig zoo ’t kan weezen om wat volk
doordien het hier in ’t schip slegt gesteld is van volk en nog alle daagen vermeerdert van zieken. Wat staat hier van nu te wagten wanneer eenige hondert slaven
zal inhebben, dewelke zoo lang ze nog in ’t gezigt van de wal zijn altoos na middelen uijtzien om vrij te maken.’624
Niet alleen de Nederlanders, maar ook slavenhandelaren uit andere Europese landen
ondervonden verzet van Afrikanen. Vooral de Engelsen hadden volgens Pranger, deels
door eigen onzorgvuldigheid, te kampen met opstanden op hun slavenschepen.625
De opstand tijdens de zesde reis
Dat er een opstand of andere verzetsdaad tijdens de zesde reis plaatvond blijkt uit een
brief van 1 maart 1731 van de directeur generaal Pranger aan de Heren Tien: ‘In wat gevaar
ook UEd:Gr:Agtb: schip Leusden in ’t jaar 1729 door de stoutheijd der slaaven en geringheijd van manschap geweest is, zal niet nodig zijn mits dezen te repeteeren.’626 Dit herhaalde hij in de brief van 1 mei 1731.627 Over deze gebeurtenis zijn verder geen gegevens
gevonden. Wat wel vastgesteld kan worden is dat door de gevangenen pogingen zijn
gedaan zich te bevrijden. De Leusden heeft de reis naar Suriname voltooid. Er zijn verder
geen berichten gevonden van verzetsdaden van de gevangenen tijdens de overtocht.
De opstand tijdens de zevende reis
Op 14 augustus 1731 schreef gouverneur De Cheusses aan de Heren Tien dat er een
opstand was geweest op de Leusden. Uit dat bericht blijkt dat er tijdens deze opstand
vijf bemanningsleden waren gedood. Opvallend is dat de gouverneur deze kwestie
als een gerucht omschrijft:
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‘En alsoo hier een grugt was, dat deselve slaven op het schip oproer gemaekt
hadden, waer inne sij den oppermeester, de bootsmans maet en een matroos
vermoord hadden, en de derde waak, alsmede de koksmaet soodanig gekwest dat
die twee daer na mede van die wonden waren overleden.’628
Volgens het verslag van deze gebeurtenis werd een van de opstandelingen aan boord
met de dood bestraft.629De afwikkeling van deze kwestie in Paramaribo leidde niet
tot zekerheid over wat er nu precies aan boord van de Leusden was gebeurd. Volgens
de gouverneur vertelde de kapitein bij aankomst in Suriname niet dat er een opstand
op zijn schip had plaatsgevonden. Pas de volgende dag, op 13 augustus 1731, maakte
hij tijdens een bezoek aan de gouverneur melding van het voorval op zijn schip. De
gevangene die de onderstuurman zou hebben gedood bevond zich waarschijnlijk met
de andere gevangenen in het slavenmagazijn. In eerste instantie ontkenden de kapitein en de eerste stuurman dit. Later bleek tijdens het gesprek met de gouverneur dat
zij wisten om wie het ging. Gouverneur De Cheusses gaf vervolgens opdracht om de
man uit het slavenmagazijn te halen en naar het fort Zeelandia te brengen voor verhoor. Volgens de gouverneur zou het veel te gevaarlijk zijn ‘dat een neger, die bereijts
al, terwijl hij in het schip was, de stouthijt hadde gehad van de blanken aen te tasten,
om die te vermoorden, alhier soude werden verkoght’. Er woonden zeer weinig blanken in de kolonie en het aantal slaven op de plantages was ‘considerabel grooter’.
De officieren van de Leusden werd gevraagd of zij de man herkenden als degene die
medeplichtig was aan de opstand, maar geen van de officieren kon of wilde dit bevestigen. Men probeerde de gevangene ‘door sweepslaagen als andersints tot bekentenis
(...) soeken te brengen”, maar zonder succes. De gouverneur was daarop van oordeel
“dat het een praetje is geweest, dat mogelijk eerst van de slaven en daer na van de
matroosen voort is gekomen’. De man werd vervolgens op 22 augustus, samen met
een gehandicapte gevangene, voor 1000 pond suiker verkocht.630 Directeur-generaal
Pranger werd in november 1731 door de bewindhebbers van de kamer Amsterdam op
de hoogte gesteld van de opstand. De kapitein had in een brief aan de bewindhebbers
verslag gedaan van het gebeurde. Daaruit bleek dat de opstand plaatsvond toen het
schip nog niet ver van de kust verwijderd was, namelijk twee dagen na vertrek uit
Jaquin. Het betrof dus niet, zoals de gouverneur het omschreef, ‘een praetje’, maar
wel degelijk een opstand onder de gevangenen. Volgens de verklaring van de kapitein was er ‘een oproer ontstaan onder de slaaven, met intentie om het schip aff te
loopen, ende welk voorsz: tumult niet, off met het uijterste gevaar gestilt geworden
is’. Volgens de bewindhebbers van de kamer Amsterdam hadden de bomba’s op het
schip de opstand voorbereid en geleid. Daarom gaven zij opdracht aan de directeurgeneraal ‘om de schippers op de slaafscheepen te recommanderen, op haar hoede te
zijn, ende zigh niet te verlaaten op de Bombaas, die in het voorsz: oproer de voorgangers geweest zijn’.631 Welke aanwijzing de bewindhebbers hadden dat de bomba’s de
opstand hadden georganiseerd, is niet bekend. Uit de stukken is ook niet gebleken
óf en op welke manier de WIC tegen deze bomba’s is opgetreden. Ingeval de Heren
Tien geen maatregelen namen kan te maken hebben met het probleem dat niet
bewezen kon worden dat de bomba’s inderdaad de leiders van de opstand waren. Een
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verklaring kan ook zijn dat de WIC afhankelijk was van bomba’s en een conflict met
deze mensen negatief zou kunnen uitpakken voor de relatie van de WIC met andere
bomba’s in Afrika. De ware toedracht van deze opstand is nooit opgehelderd; er zijn
althans geen archiefstukken daarover gevonden. In elk geval moeten de gevangenen
een opstand als een reële mogelijkheid hebben ingeschat om hun vrijheid te herwinnen. Een andere verklaring zou gezocht kunnen worden in de samenstelling van de
groep gevangenen, de regio van herkomst en het aantal dagen dat het schip aan de
kust had gelegen. Zoals in deel 2 is besproken blijkt uit onderzoek van Behrendt dat
het herkomstgebied van de gevangenen en een hoog percentage vrouwen de belangrijkste factoren waren bij verzetsdaden.632 Als statistisch gegeven is het onderzoek
van Behrendt c.s. interessant, omdat daarmee over een langere periode (1654-1865)
een beeld wordt geschetst van de gebieden waar de meeste opstanden of andere verzetsdaden onder gevangenen plaatsvonden. Dit neemt niet weg dat elke opstand of
verzetsdaad op een slavenschip afhankelijk was van de specifieke omstandigheden
op dat moment. Volgens Richardson is het onduidelijk welke voorwaarden belangrijk waren voor de gevangenen om in opstand te komen. Volgens deze onderzoeker was een gebrekkige leiding op een slavenschip een belangrijke factor waardoor
een opstand kon plaatsvinden. Verder merkt hij op dat er weliswaar van sommige
opstanden gedetailleerde beschrijvingen bestaan, maar ‘knowledge of the leadership
and the group dynamics still remains poor’.633 Wat het herkomstgebied betreft blijkt
uit het onderzoek van Behrendt c.s. dat mensen uit de Bovenkust en het Biafragebied
het meest in opstand kwamen of verzetsdaden pleegden. In Tabel 4.22 is een overzicht opgenomen van de aantallen en percentages van de gevangenen naar geslacht
en herkomstgebied voor enkele reizen van de Leusden waar complete gegevens van
gevonden zijn. Ook is informatie verwerkt over het aantal dagen dat het schip in
Afrika verbleef voor de inkoop van gevangen genomen Afrikanen.
Tabel 4.22   Percentage gevangenen naar plaats van herkomst en geslacht
Reis Herkomst
3
Elmina
Fida
Totaal reis 3
4
Elmina
5
Elmina
6
Elmina
Jaquin
Totaal Elmina+Jaquin
7
Elmina
Accra
Jaquin
Totaal reis 7
8
Appa

M
240
112
352
467
527

%

V
93
55
58 148
63 160
70 115

%

J
88
3
24
91
21 100
15
76

%

15
13
10

Me
14
0
14
20
30

%

2
3
4

10
253

2
48 206

39

50

9

19

4

363

51 303

43

32

4

15

2

Gev
435
170
605
747
748
239
469
708
90
12
528
630
713

H%
72
28
100
100
34
66

Dagen

163
37
150

117
14
2
84
100

165
199

Bronnen: WIC  109, 486, 487, 619, Soc v Berbice  31.
Totaal Gev= aantal gevangenen; H %= percentage gevangenen naar herkomstplaats;dagen= kustdagen

189

HET SLAVENSCHIP LEUSDEN

De gevangenen die door de Leusden tijdens diverse ,in Tabel 4.22 genoemde reizen,
werden ingescheept waren afkomstig van de Goud- en Slavenkust. De opstanden
deden zich voor tijdens de zesde en de zevende reis. Uit de gegevens van die reizen
blijkt dat het om gemengde groepen gevangenen ging. De gevangenen van de vierde
en de vijfde reis waren afkomstig van de Goudkust (Elmina); van de achtste reis waren
zij afkomstig van de Slavenkust (Appa). Van de gevangenen die tijdens de zesde reis
werden ingescheept was 34% afkomstig van de Goudkust en 66% van de Slavenkust;
voor de zevende reis zijn de cijfers 16% respectievelijk 84%. In beide gevallen was het
merendeel van de gevangenen afkomstig van de Slavenkust. Voor de derde reis gold
echter het omgekeerde. Uit de cijfers van de derde, zesde en zevende reis kan niet de
conclusie worden getrokken dat er een relatie was tussen de plaats van herkomst van
de gevangenen en de gerapporteerde opstanden. Als gekeken wordt naar het aantal
dagen dat het schip aan de Afrikaanse kust lag voor inkoop van gevangenen, dan
blijkt alleen de achtste reis opmerkelijk langer te zijn geweest. Tijdens deze reis deden
zich echter geen ongeregeldheden voor. Het percentage vrouwen tijdens de zevende
reis valt beduidend hoger uit dan bij voorgaande reizen. Daarbij dient opgemerkt
te worden dat de negentig gevangenen afkomstig uit Elmina niet in de berekening
zijn verwerkt omdat voor deze groep geen uitsplitsing naar geslacht is gevonden.
Het gaat derhalve om het percentage vrouwen uit Jaquin (Slavenkust). De daaropvolgende reis van de Leusden had een nog groter percentage vrouwelijke gevangenen aan
boord, eveneens afkomstig van de Slavenkust. Voor deze reis zijn er geen verzetsdaden geregistreerd. Of er ook tijdens de zesde reis een groot aantal vrouwen meegenomen werd is niet bekend. De gegevens uit Tabel 4.22 geven geen uitsluitsel over de
vraag of het herkomstgebied, het percentage vrouwen onder de gevangenen of het
aantal wachtdagen aan de kust van invloed zijn geweest op de gebeurtenissen tijdens
de zesde en zevende reis. Het tekort aan bemanning, zoals door Pranger in zijn brief
van 1 mei 1731 aangaf, kan als de belangrijkste oorzaak worden aangemerkt voor de
verzetsdaden tijdens deze reizen. Hierdoor zagen de gevangenen hun kans schoon en
probeerden het schip te overmeesteren. Ook het feit dat de Leusden nog niet ver van de
kust verwijderd was heeft ongetwijfeld een rol gespeeld. Het tekort aan bemanning
zou de kapitein misschien hebben doen besluiten enkele gevangenen vrij te laten om
dienst te doen als matrozen. Dit zou ook een verklaring kunnen zijn waarom hij in
eerste instantie niets vertelde over de opstand bij aankomst in Paramaribo. Het vrijlaten van gevangenen tijdens de overtocht om ongeboeid werkzaamheden te verrichten zou immers door de WIC als een ernstige tekortkoming van de kapitein worden
opgevat. Of de vrouwelijke gevangenen een rol hebben gespeeld in de opstand is niet
bekend. Ook de opmerking van de bewindhebbers van Amsterdam over de rol van de
bomba’s biedt verder geen inzicht in deze opstand.
Concluderend kan worden opgemerkt dat het zeker is dat er op de Leusden in twee
gevallen sprake is geweest van verzetsdaden van de gevangenen. Ook is met zekerheid vast te stellen dat tijdens de zevende reis in elk geval vijf bemanningsleden door
de gevangenen zijn vermoord. Over hoe het een en ander zich precies heeft afgespeeld bestaat echter geen zekerheid.
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Besluitvorming en voorbereiding reis 10
Volgens het toerbeurtenschema vastgesteld op 19 oktober 1735 zou de Leusden in september 1736 door de kamer Stad en Landen worden uitgereed voor een slaventocht
naar Elmina en Suriname. Dit besluit werd tijdens de vergadering van de Heren Tien
op 13 oktober 1736 weer bevestigd.634 Op 10 juli 1736 werd besloten opdracht te geven
tot het repareren van het schip. Op die datum meldde de eerste stuurman Lodewijk
Lodewijksz zich bij de Bewindhebbers van de kamer Amsterdam en verzocht om
toestemming bij de kamer Stad en Landen te mogen solliciteren naar de functie van
schipper. De Bewindhebbers van Amsterdam hadden daar geen bezwaar tegen.635
Lodewijk Lodewijksz was door de kamer Amsterdam aangenomen om als kapitein
met de Duynvlied voor de kamer Amsterdam een slaventocht naar Elmina en Berbice
te maken. Desondanks kreeg hij van Amsterdam toestemming om de functie van
kapitein voor de kamer Stad en Landen op de Leusden te accepteren.636 Op 14 december 1736 werd besloten “de makelaar Willem Jochemsz bij desen te gelasten, ende te
qualificeren, op het casque van het schip Leusden637, schipper Lodewijk Lodewijksz te
laten verseekeren eene somma van f. 10.000.- ende op de goederen daer in gelaeden f.
40.000,-”.638 Pas drie maanden later, op 10 maart 1737, vertrok de Leusden van de rede
van Texel naar Elmina.639
Bemanning
Kapitein:
Kapitein:
1e stuurman:
2e stuurman:
1e stuurman:

Lodewijk Lodewijksz (tot 11-09-1737)
Jochem Outjes (vanaf 16-09-1737)
Dirk Winja (tot 16-09-1737)
Claas Non (tot 16-09-1737)
Claas Non (vanaf 16-09-1737)

Elmina en Accra
De kapitein meldde aan de Heren Tien dat hij op 11 mei in Elmina was aangekomen
en samen met directeur-generaal De Bordes op 2 juni naar Accra was vertrokken. Ook
schreef hij dat er al drie matrozen waren overleden. Op 22 juni was het schip nog in
Accra.640 Lodewijk Lodewijksz overleed na een ziekbed van ongeveer twee maanden
op 11 september 1737 op zijn schip in Elmina.641 Op 16 september werd Joachim Outjes
(Joachim Aukens) aangesteld als nieuwe kapitein op de Leusden. De oorspronkelijk
uit Zweden (Stockholm) afkomstige Outjes642 was op dat moment eerste stuurman
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Kaart van het rampgebied. (Universiteit van Amsterdam, Bijzondere Collecties)
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op de Juffrouw Helena643 en had ervaring met het vervoer van Afrikaanse gevangenen.
Bij de aanstelling van Outjes werd de eerste stuurman Dirk Winja vervangen en in
zijn plaats de onderstuurman Klaas Non (Claas Nonn) benoemd. De verwijdering
van Dirk Winja van de Leusden was het gevolg van de grote aversie die de bemanning
tegen hem had opgevat. Hij gold als een harde en zeer onplezierige eerste stuurman.
Outjes werd door de directeur-generaal omschreven als “ een persoon begaaft met
veel bequaamheid en volgens rapporten (....) een nugteren en ervaren zeeman”.644 Op
4 oktober 1737 schreef De Bordes aan de Heren Tien dat Lodewijk Lodewijksz overleden was en dat besloten was Jochem Outjes als nieuwe kapitein van de Leusden aan
te stellen en Claas Non als eerste stuurman. Hij vermeldde ook dat er op dat moment
ongeveer 600 gevangenen aan boord van de Leusden waren.645 De Leusden vertrok op
19 november 1737 van Elmina met waarschijnlijk 700 gevangenen aan boord. Uit de
lange duur van het verblijf van de Leusden in Afrika kan worden geconcludeerd dat
er geen groot aanbod van gevangenen was. Het is ook mogelijk dat de WIC de concurrentie met andere slavenhandelaren niet aankon, en dus moest wachten tot die
vertrokken waren. Uit de gegevens blijkt in elk geval dat het schip tussen de aankomst op 15 mei 1737 en 30 juni 1737 niet meer dan 200 gevangenen had kunnen
inkopen.646 Deze mensen waren bij het vertrek van de Leusden uit Afrika dus al meer
dan drie maanden opgesloten in het slavenruim van het schip. Het was gebruik om
de gevangenen zolang het schip nog in een Afrikaanse haven lag geboeid te houden.
Het lukte om in drie maanden tijd nog eens 400 mensen te kopen: tussen 30 juni en
4 oktober.647 De laatste 100 of 116 Afrikaanse gevangenen werden tussen 4 oktober en
18 november ingekocht, een periode van ongeveer zes weken.648 De informatie over
het aantal gevangenen bij vertrek uit Afrika is in de verschillende onderzochte documenten niet eensluidend. In sommige stukken wordt een aantal van 716 mensen
genoemd, terwijl in andere gevallen wordt gerefereerd aan 700. Het aantal van 700
gevangenen werd door de kapitein opgegeven, directeur-generaal De Bordes gaf in
zijn brieven aan de Heren Tien een aantal van 716 op. Ook over de vertrekdatum is
onduidelijkheid. Volgens de directeur-generaal vertrok het schip op 18 november
1737 van Elmina. In de verklaring van de kapitein en de officieren van de Leusden naar
aanleiding van de ramp werd als vertrekdatum uit Elmina 19 november 1737 opgegeven.649 De opgave van de kapitein lijkt de meest betrouwbare; hij was immers degene
die verantwoording moest afleggen over het aantal ingescheepte gevangenen. Deze
slaventocht zou de laatste reis van dit schip worden.
Suriname650
De reis van de Leusden vanaf Elmina verliep voorspoedig. Volgens de verklaring van
de kapitein en bemanning hadden ze gedurende de overtocht goed weer en was de
gezondheidstoestand van de gevangenen zeer goed. Toen het schip op 1 januari 1738
verging, had men een reisduur van 44 dagen vanaf de kust van Afrika achter de rug.
Dit was de kortste oversteek van de Leusden.
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Op 30 december 1737 bevond het schip zich ter hoogte van de Duivelseilanden, voor
de kust van Frans Guyana. Vanaf dat moment veranderde het weer. Er kwamen zware
winden opzetten en harde regenbuien waarbij zich ook mist vormde. De volgende
dag trok de mist gedurende een korte periode op. De bemanningsleden waren van
mening dat zij de rivier de Marowijne zagen. De volgende dag, op 1 januari 1738,
zagen zij een ‘hoek van ’t lant’ en dachten dat het Braamspunt was aan de monding
van de Surinamerivier. Omdat de kapitein niet zeker wist of dat klopte zond hij de
derde stuurman met een sloep naar de wal om te bekijken op welke plaats ze waren
aangekomen. Op een gegeven moment drong het tot de kapitein door dat het schip
voor de Marowijnerivier lag.651 Omdat het niet diep genoeg lag werd besloten het
anker uit te gooien en te wachten totdat de derde stuurman terug was van zijn verkenning. Het schip was door de opkomende vloed in de richting van de rivier gedreven.
Bij eb zou het misschien weer meegenomen worden naar dieper water. Om vier uur
’s middags, toen de gevangenen aan hun maaltijd zouden beginnen, peilde de eerste
stuurman de diepte. Dit bleek 20 voet te zijn (5,7 meter), het roer raakte de bodem
van de rivier. De gevangenen werd opgedragen direct weer naar beneden te gaan. De
bedoeling was te proberen in dieper water te komen. Terwijl getracht werd het anker
te lichten stootte het schip een paar keer tegen de grond en raakte op een gegeven
moment lek. De lekkage was zo ernstig dat ook met de beide pompen het water niet
weggepompt kon worden, en het schip begon te zinken. Volgens de bemanningsleden verkeerden zij toen in grote nood, omdat zij enerzijds dreigden te verdrinken en
anderzijds door de gevangenen overmeesterd zouden kunnen worden. De gevangenen waren blijkbaar niet geboeid, en probeerden vanuit het ruim weer naar boven
te gaan. De bemanning besloot hierop ‘de luijken te besorgen om te beletten dat de
slaaven niet op koomen soude om haer te vermoorden’.
Het schip begon daarna te kapseizen. Om te voorkomen dat het helemaal zou kantelen werd besloten om de masten te kappen. De bemanningsleden verklaarden later
dat zij geen kant op konden en dat zij op het wrak van het schip waren blijven zitten
om hun leven te redden. Bovendien hadden de meeste bemanningsleden het druk
met het dichthouden van de luiken om te voorkomen dat de gevangenen uit het slavenruim naar het bovendek kwamen. Door de zware zeestroming raakte het schip
hoe langer hoe meer beschadigd. De volgende ochtend - op 2 januari 1738 - keerde
de derde stuurman terug van zijn verkenningstocht met de sloep. Omdat er voor het
schip en de bemanning geen redding meer mogelijk was en de gevangenen tijdens de
nacht waren gestikt (‘snagts te vooren gesmoort waeren’), werd besloten om met de
boot en de sloep te vertrekken en op zoek te gaan naar de Surinamerivier.
Het aantal gevangenen dat aan boord was op het moment van de ramp is niet precies bekend. Meestal stierf een aantal mensen tijdens de overtocht van Afrika naar
Amerika. Dat op het moment van de ramp alle 700 gevangenen nog op het schip aanwezig waren is niet waarschijnlijk. In zijn brief aan de Heren Tien gaat gouverneur
Van de Schepper uit van “omtrent 680 stukx Negros slaven”.652 In de Amsterdamsche
Dingsdaegse Courant van 8 april 1738 verscheen over de ramp het volgende bericht:
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“Den 31 December was in de Marrewyne verongelukt het Westindise Comp. Schip
Leusden, met 670 slaven van de kust van Guinea na Surinamen gaende, van welke maer
[...] nevens al de blanken geborgen waren”. Als wordt uitgegaan dat er 680 gevangenen op het moment van de ramp aan boord waren en er 16 werden meegenomen
naar Paramaribo, dan kan het aantal overledenen worden vastgesteld op 664 mensen.
Dan waren dus twintig mensen tijdens de overtocht overleden, in vergelijking met
andere slaventochten een gering aantal (nog geen 3%), maar wel aannemelijk gelet op
de relatief korte reistijd van Afrika naar de Surinaamse kust.
Behalve de bemanningsleden werden ook de passagier Florentinus Camper, gewezen oppercommies uit Elmina, en zestien gevangenen meegenomen. De bemanning
bestond uit 73 mensen. Volgens het bericht van gouverneur Van de Schepper aan de
Heren Tien ging het om 73 ‘matroosen’. Het is niet bekend waarom tijdens deze reis
zo’n grote bemanning aan boord was. De Leusden had gemiddeld een bemanning van
56 koppen. Uit de gegevens van voorgaande reizen van dit schip is gebleken dat er
nogal wat bemanningsleden in Afrika stierven. Er mag dus worden aangenomen
dat er geen sprake was van een voltallige bemanning. Waarschijnlijk waren er ook
enkele soldaten aan boord. Dit kan worden afgeleid uit een bericht uit 1746. Toen
besloten de Heren Tien om alsnog het loon uit te betalen van Hendrik Veldtman, die
als commandeur van soldaten op de Leusden had meegevaren in 1737.653 Gouverneur
De Schepper ging er wellicht vanuit dat de hele groep van 73 personen als matrozen
aan boord hadden gewerkt. Het verslag van De Schepper aan de Heren Tien was ook
niet correct voor wat betreft het aantal gevangenen dat uit de Leusden gered was. Tot
twee keer toe vermeldde hij in de betreffende brief dat het om 14 gevangenen ging.654
Uit de verslagen blijkt niet of een of meer bemanningsleden Afrikaanse matrozen
waren. De zestien overlevende gevangenen waren elf mannen, drie vrouwen en twee
jongens. De mannen en vrouwen werden gered omdat ze op het bovendek waren om
werkzaamheden te verrichten, en niet met de andere gevangenen naar beneden hoefden te gaan toen de problemen met het schip begonnen. De twee jongens waren door
directeur-generaal De Bordes aan de kapitein meegegeven, en waren aan de zorgen
van de heer Camper toevertrouwd.
Behalve wat kleding van Camper en van de bemanningsleden werd een kistje met
goud, bestemd voor de Deense Koninklijke West-Indische Compagnie, uit het
schip gered. Met de boot en de sloep werd vervolgens over zee gevaren naar de
Surinamerivier. Op 4 januari om vier uur in de ochtend kwam men in Paramaribo
aan. Aan de bemanning van de Leusden en de gevangenen werd onderdak en voedsel
gegeven. Aan de gouverneur werd verzocht “om de schippers der parteculiere coopvaerdij scheepen te persuadeeren om eenige manschap van dit volck op haer scheepen
over te neemen”. Dit lukte ook en het grootste deel van de bemanning vond een plek
op schepen die naar Nederland terug zouden keren.655 Aangenomen mag worden dat
de gevangenen in het slavenmagazijn werden gehuisvest.
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Op 14 januari 1738 begon de verkoop van de 16 gevangenen die de ramp hadden
overleefd. Dit gebeurde samen met de verkoop van 435 (van de oorspronkelijk 450)
gevangenen die met het schip de Jonge Willem op 4 januari in Suriname waren afgeleverd. De 16 mensen van de Leusden brachten bij verkoop een bedrag van f. 4140,- op.656
De twee jongens die , naar later bleek, door Camper namens directeur-generaal De
Bordes naar Nederland moesten worden meegenomen werden aan hem verkocht
voor totaal f. 870,-.
Bergloon
In Paramaribo werd op 27 januari 1738 een verklaring over de toedracht van de ramp
opgesteld. De verklaring werd niet door de matrozen ondertekend, wel door de
andere bemanningsleden, omdat zij eerst hun loon voor het bergen van het kistje
met goud wensten te ontvangen. Zij bevestigden wel dat de verklaring op waarheid
berustte.657 Het verzoek om bergloon werd in eerste instantie gericht aan de vertegenwoordigers van de Sociëteit van Suriname. De verzoekers werden verwezen naar
het Hof van Politie in Paramaribo om daar hun rekest in te dienen. Het Hof verzocht
de commiezen Hoevenaer en De Rayneval om een reactie op het verzoek van de
matrozen. Zij meldden aan het Hof dat het verzoek naar hun mening in strijd was
met artikel 18 van de Artikelbrief.658 In dat artikel werd bepaald dat rechten of vorderingen ingeval van het verongelukken van een schip bij de bewindhebbers moesten
worden ingebracht. Hoevenaer en De Rayneval stelden zich dus op het standpunt dat
de matrozen zich moesten richten tot de Bewindhebbers van de kamer Amsterdam.
Bovendien waren zij van mening dat het verzoek niet kon worden gehonoreerd
omdat de verzoekers eisten dat de eigenaar van het kistje met goud, de Koninklijke
Deense West-Indische Compagnie, zou worden opgedragen hun bergloon te betalen.659 Het Hof oordeelde echter dat de verzoekers recht hadden op twee maanden
loon voor het bergen van de kist met goud. Hoevenaer en De Rayneval berichtten aan
de kamer Amsterdam dat zij zouden voldoen aan de beslissing van het Hof en iedere
verzoeker twee maanden loon zouden uitbetalen.660
De hoeveelheid goud was volgens de verklaring van Jochem Outjes ‘een hondert en
een mark, vier oncen en agt engels’.661 Dit kwam overeen met ongeveer 23 kilo goud.662
Volgens Outjes had hij samen met de officieren en het scheepsvolk ‘met het uijterste
leevensgevaer’ de kist uit het wrak gehaald. Daar kwam nog bij dat zij niet eens hun
eigen bezittingen uit het schip hadden kunnen halen. Zoals boven vermeld hadden
de matrozen in Suriname twee maanden loon uitbetaald gekregen als aandeel in
het bergloon. Namens de overige bemanning verzocht Outjes om uitkering van ‘een
behoorlijk bergloon’. Volgens de kapitein werd hij voortdurend door de overige officieren en bemanning ‘aengemaend en lastig gevallen’ om het bergloon op te eisen.
Daartoe had hij een rekest ingediend bij de Heren Tien. Deze besloten het rekest en
de verklaring van de bemanning over het ongeluk ter hand te stellen van de commissionaris van de Koninklijke Deense West-Indische Compagnie. Deze, de weduwe van
Jan Mor de Jonge, werd verzocht het rekest te beoordelen en aan de Heren Tien haar
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bevindingen kenbaar te maken.663 Op 26 augustus 1738 werd een akkoord bereikt met
de Deense West-Indische Compagnie. De Deense Compagnie was bereid om 10% van
de waarde van het goud aan de bemanning te betalen als bergloon. De bewindhebbers van de kamer Amsterdam gingen akkoord met het voorstel van de Denen. Van
het door de Deense Compagnie te betalen bedrag werd f. 1850,- ingehouden, omdat
dit door de commiezen in Suriname namens de WIC aan de bemanning was betaald.
De rest werd uitgekeerd aan de overige officieren en bemanningsleden.664
Verdere afwikkeling in Nederland
In de vergadering van 22 april 1738 van de kamer Amsterdam werd de verkoop van de
16 slaven goedgekeurd. De verkoop had plaatsgevonden “ ingevolge de conditiën, bij
de laestgehoude vergadering van Thienen vastgestelt, niet tegenstaende het protest
van den Gouverneur en Raden”.665 Ook werd besloten dat de twee maanden gage die
als bergloon aan de matrozen was betaald van de Deense West-Indische Compagnie
zou worden teruggevorderd.666 De verkoop van de twee jongens die met de Leusden
door directeur-generaal De Bordes aan de kapitein waren meegegeven bleek naderhand op een misverstand te berusten. Deze jongens werden tijdens de verkoop in
Paramaribo door Florentinus Camper voor f. 870,- gekocht en naar Nederland meegenomen. Dit was in overeenstemming met de bedoelingen van De Bordes. Die wilde
dat deze twee jongens door zijn broer, kapitein de Bordes, zouden worden opgevangen om een opleiding in Nederland te volgen.667 Camper verzocht dan ook aan de
Bewindhebbers om restitutie van het betaalde bedrag. De Bewindhebbers gingen
hiermee akkoord.668Ook werd aan de commiezen Hoevenaer en De Rayneval in
Suriname opgedragen het bedrag van f.870,- ‘van de boeken af te schrijven, even als
de gemelde slaven niet waren verkogt geweest’.669
De ramp met de Leusden werd in een vergadering van de Sociëteit van Suriname op
30 april 1738, nog even genoemd. In het verslag van die vergadering werd daarover
opgemerkt: ‘(...) Dat verders de vrijhijd moeten neemen aan de Heeren deeser tafel
te remonstreeren de desastres onlangs door het verongelukken van het Ed WestInd
compagnieschip Leusden met slaven op de kust van Suriname, en de noodsaeckelijke
gevolgen die daar uijt souden moeten resulteeren; dat sij daarom versogten dat dog
eenmaal mogte werden voorsien op de verdere en soo noodige aanvoer van slaven’.
Zoals in Deel 1 is besproken, werd tijdens die vergadering besloten dat de WIC niet
langer vasthield aan het monopolie op de slavenhandel op Suriname.
Tijdens de vergadering van de kamer Amsterdam van 20 mei 1738 werd besloten
directeur-generaal De Bordes op de hoogte te stellen van het verongelukken van de
Leusden. Ook werd hem om opheldering gevraagd over de aanstelling van Jochem
Outjes als kapitein. De Heren Tien waren verbaasd dat niet Dirk Winja, een ervaren
zeeman, was aangesteld als kapitein op de Leusden. Winja was immers al lange tijd in
dienst van de WIC en kende de kust van Suriname. Volgens de Heren Tien was het
schip verongelukt omdat Outjes veel minder ervaring had dan Winja.670 Of de Heren
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Tien hun opvatting ook aan Outjes kenbaar maakten, door bijvoorbeeld zijn loon
niet uit te betalen, is niet bekend. Uit het besluit om de directeur-generaal om opheldering te vragen blijkt hoe moeizaam de communicatie tussen de bestuurders van de
WIC en het personeel in Afrika was. Het besluit werd genomen ongeveer vijf maanden na het verongelukken van het schip. Het duurde heel lang voordat een brief van
Nederland naar Afrika vice versa ontvangen en beantwoord was. In dit geval had de
directeur-generaal de Heren Tien al per brief gedateerd 4 oktober 1737 geïnformeerd
over de aanstelling van Jochem Outjes en de redenen hiervan. Ook werd in die brief
aan de Heren Tien verzocht het besluit goed te keuren. De betreffende brief werd
echter pas op 16 juni 1738 door de Heren Tien gelezen.671
In geen enkel bericht over deze scheepsramp werd melding gemaakt van het feit dat
er ook twee bomba’s aan boord van de Leusden waren. Dat blijkt pas uit de notulen van
de Kamer Amsterdam van 24 juni 1738. Daarin werd vermeld dat er een verzoek van
de kamer Zeeland was ontvangen om de twee bomba’s die op de Leusden waren toen
het verongelukte met het schip Beschutter naar Afrika terug te sturen. De bomba’s
waren met het schip Jonge Willem uit Suriname aangekomen. Ook de bomba van de
Jonge Willem reisde met de Beschutter naar Afrika terug.672 Of deze mensen ook behoorden tot de door de gouverneur vermelde 73 ‘matroosen’ blijkt niet uit de verslagen.
Ook is op geen enkele manier na te gaan of de bomba’s ook aanspraak maakten of
meenden te maken op bergloon.
Op 2 september 1738 meldden zich verschillende ‘houders van transporten’. Op grond
van deze schuldbrieven eisten zij dat zij door de WIC uit het bergloon van diegenen
die een schuld bij hen hadden zouden worden betaald. De transporthouders werden
verwezen naar ‘de ordinaire justitie’. Maar de Bewindhebbers besloten ook om voorlopig geen premie uit te betalen aan diegenen waar de verzoekers een vordering op
hadden.673 Zij zagen waarschijnlijk ook wel in dat de transporthouders recht hadden
deze claim te leggen en wilden hun vordering niet frustreren door de schuldenaars
te betalen.
Voor de WIC was de ramp met de Leusden verder geen punt van bespreking. Het vergaan van schip en ‘lading’ was niet meer dan een bedrijfsrisico en ‘een gevoelige
schade voor de compagnie’.674
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De ramp met de Leusden was niet alleen naar Nederlandse maatstaven een buitengewone gebeurtenis, maar ook een van de grootste scheepsrampen in de meer dan drie
eeuwen omvattende geschiedenis van de trans-Atlantische slavenhandel. Postma
merkt hierover terecht op dat ‘the shipwreck of the Leusden (...) may well have been
the most tragic catastrophe in slave trade history’.675
Het belangrijkste aspect van de ondergang van de Leusden was niet zozeer dat het
schip op een zandbank terecht kwam en verging, maar de wijze waarop de gevangenen daarbij de dood vonden. In de verslagen over de ondergang van de Leusden wordt
hier niet lang bij stilgestaan. De belangrijkste mededeling over de manier waarop
de gevangenen de dood werden ingejaagd was dat ze ‘snagts te vooren gesmoort
waeren’. Het optreden van de kapitein en de bemanning van de Leusden was, zelfs in
de geschiedenis van de slavenhandel, een voorbeeld van uitzonderlijke barbaarsheid.
Wat het aantal gevangenen betreft dat bij de schipbreuk omkwam neemt de Leusden
geen unieke positie in. Er zijn er in de geschiedenis van de slavenhandel namelijk
twee scheepsrampen bekend waarbij er meer gevangenen stierven. In 1705 vond er
voor de kust van het eiland Principe een ramp plaats met het Deense slavenschip Cron
Prindzen. Het kruitmagazijn van dit schip explodeerde waardoor 826 gevangenen en
een onbekend aantal bemanningsleden omkwamen. Slechts vijf opvarenden overleefden de ramp. Volgens Svalesen zou de explosie zijn veroorzaakt door een opstand
aan boord van dit slavenschip. Over de juistheid van diens opvatting bestaat echter
geen zekerheid.676 In de TSTD wordt bovendien melding gemaakt van de ramp met
het Franse slavenschip Badine in 1705 waarbij 686 gevangenen en een onbekend
aantal bemanningsleden het leven verloren. Dit schip begon zijn reis naar Cartagena
(Colombia) in Fida (aan de Slavenkust) met 700 gevangenen aan boord waarvan er
slechts 14 in Cartagena werden afgeleverd. Als oorzaak van het grote aantal doden
wordt vermeld: “slave insurrection”. De gegevens in de database zijn echter summier waardoor slechts zeer globaal bekend is wat zich aan boord heeft afgespeeld.677
Ook Taylor vermeldt scheepsrampen waarbij grote aantallen gevangenen en bemanningsleden omkwamen. De Pallas uit Liverpool verloor 600 gevangenen toen het
in 1761 voor de Afrikaanse kust in de lucht vloog. In 1783 overkwam het Londense
schip Den Keyser hetzelfde lot. Daarbij stierven 380 gevangenen. In hetzelfde jaar kapseisde het slavenschip Phoenix uit Bristol voor de kust van Calabar met als gevolg:
420 doden onder de gevangenen. In 1787 kapseisde het schip Sisters op zijn reis naar
Havanna. Hierbij verloren bijna 500 gevangenen het leven.678 Bij deze door Taylor
genoemde incidenten bestond er voor de kapitein (of de andere bemanningsleden)
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geen mogelijkheid een afweging te maken wie wel of niet gered moesten worden. De
scheepsramp voltrok zich zo plotseling en zo onverwacht dat de enige zinnige reactie
voor de opvarenden was: redde wie zich redden kan.
Het grote verschil tussen de hier aangehaalde ongevallen en de ramp met de Leusden
is de manier waarop de opvarenden het leven lieten. Er werd door de bemanning van
de Leusden namelijk besloten de gevangenen de dood in te jagen, terwijl er voor hen
nog mogelijkheden waren de ramp te overleven.
In de lange geschiedenis van de trans-Atlantische slavenhandel is er maar één ander
geval bekend, waar mensen moedwillig en op grote schaal de dood in werden gedreven, namelijk tijdens de overtocht van het slavenschip Zong naar Jamaica in 1781.679
Op 6 september 1781 vertrok dit Engelse schip van West-Afrika met aan boord 440
gevangenen en een bemanning van 17 koppen. Tijdens de overtocht manifesteerden
zich ziekten aan boord waardoor relatief veel sterfgevallen optraden. Eind november waren er al 7 bemanningsleden en 60 gevangenen overleden. Van de gevangenen
was bovendien een groot aantal ziek. Een belangrijk gegeven is, dat de gevangenen
waren verzekerd voor £ 30.- per persoon. Door een navigatiefout van de kapitein voer
het schip voorbij Jamaica waardoor de reis langer duurde en de voorraad water aan
boord ontoereikend dreigde te worden. Omdat de gevangenen toch verzekerd waren
werd besloten de zieken onder hen van wie men inschatte dat zij Jamaica niet levend
zouden bereiken, maar overboord te gooien. Volgens de kapitein zouden de verzekeraars een claim moeten honoreren omdat er nu eenmaal te weinig water voor iedereen was. Binnen een paar dagen werden 133 gevangenen levend overboord gegooid
hoewel dankzij zware regenval vaten met water waren gevuld en er voldoende water
was voor iedereen. Bij aankomst in Jamaica had het schip nog een voorraad van 1850
liter water. Later in Engeland werd een claim ingediend bij de verzekeraars voor het
verlies van de gevangenen. Doordat de verzekeraars echter weigerden uit te keren
resulteerde een rechtszaak. Een van de advocaten van de verzekeraars argumenteerde dat het toch vreemd was dat de bemanning niet terecht stond voor moord. De
verdediger van de eigenaar van de Zong voerde echter aan dat de gevangenen, hoewel
ze medemensen waren, toch als vee beschouwd mochten worden. Daarom zou het
volgens hem absurd zijn om de bemanning van het schip te veroordelen voor moord:
de zwarten waren immers gewoon bezit. Het ging volgens hem in deze zaak om vee
of goederen.680 Lord Mansfield, de opperrechter in deze zaak merkte op: ‘Though it
shocks one very much, the case of the slaves was the same as if horses had been thrown
overboard.’ Deze opmerking van de opperrechter gaf de gangbare opvatting weer
over de (juridische) positie van Afrikaanse gevangenen op slavenschepen.681 Omdat
de rechter zich uitsluitend richtte op de aansprakelijkheid van de verzekeraars voor
het verlies van de ‘lading’, was de vraag of hier sprake was van moord voor hem niet
relevant en is deze dus niet aan de orde geweest.
De zaak van de Zong kwam pas onder de aandacht van het grote publiek, nadat het
proces (in 1783) al afgesloten was. De abolitionist Granville Sharp trok toen veel aandacht met zijn eis bij de Engelse admiraliteit om de daders strafrechtelijk te vervolgen
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wegens moord. Ook zorgde hij voor veel publiciteit in Engelse kranten en benaderde
hij belangrijke Engelsen om zich in te zetten voor deze zaak. De acties van Granville
Sharp hadden weliswaar geen gevolgen voor de kwestie van de Zong, maar maakten
grote indruk binnen toonaangevende kringen van de Britse maatschappij en brachten de strijd van de abolitionisten in een stroomversnelling.
Er zijn verschillen tussen het Zong-incident en de ramp met de Leusden. De moordpartij op de Zong vond 43 jaar na de ondergang van de Leusden plaats en ook in andere
opzichten waren de twee incidenten verschillend. De belangrijke overeenkomst is
echter, dat door beide gevallen indringend duidelijk is gemaakt dat een Afrikaanse
gevangene voor de vervoerder slechts handelswaar was. In het geval van de Zong
was het de vervoerder alleen te doen om een vergoeding van de geleden schade. De
gevangenen waren weliswaar mensen, maar in de eerste plaats waren ze goederen
en daarom was een aanklacht wegens moord niet aan de orde. Bij de ramp met de
Leusden werden zelfs helemaal geen woorden gewijd aan de omgekomen gevangenen. Afgezien van de financiële schade voor de WIC, was hun dood van geen enkel
belang bij de afwikkeling van deze gebeurtenis.
In het verslag over de gebeurtenissen op 1 januari 1738 en daarna kunnen twee momenten worden onderscheiden die, wat de positie van de gevangenen betreft, van belang
zijn. In de eerste plaats het moment waarop besloten werd dat de gevangenen, die zich
op het dek bevonden voor de maaltijd, weer naar het slavenruim terug moesten. Deze
beslissing werd door de kapitein genomen omdat het, gelet op de omstandigheden
van dat moment, moeilijk was het schip te navigeren met 684 gevangenen op het dek.
Een beslissing die bezien vanuit de omstandigheden op dat moment gerechtvaardigd
kan worden. Men probeerde, zoals in Deel 5 is besproken, het anker te lichten om in
dieper water te kunnen komen. Daarbij waren wellicht alle bemanningsleden nodig
waardoor men niet in staat was ook nog de gevangenen op het dek te bewaken.
Van nog groter belang, is het tweede moment, waarop beslist werd om de gevangenen, nadat het schip begon te zinken, niet de kans te bieden uit het slavenruim naar
het bovendek terug te gaan. In het verslag van de ramp werd als rechtvaardiging voor
het dichtmaken van de luiken aangegeven dat de bemanning bang was dat de gevangenen naar het dek zouden komen om hen te vermoorden. Wat er daarna gebeurde
was echter het vermoorden van de gevangenen. Uit de verslagen , zoals in deel 5 is uiteengezet, blijkt dat er door geen van de verantwoordelijken (de vertegenwoordigers
van de WIC in Suriname of de bewindhebbers van de WIC in Amsterdam) op enig
moment de vraag is gesteld of niet meer gevangenen hadden kunnen worden gered.
De WIC kwalificeerde het gebeurde slechts als ‘een gevoelige schade voor de compagnie’. De meeste aandacht ging uit naar de vraag of aan de bemanning bergloon diende
te worden uitbetaald voor het redden van een kistje met goud.
Uit het verslag van de bemanning blijkt dat deze de hele nacht op het gekantelde
schip had gezeten, wat impliceert dat een groot deel van het schip zich nog boven
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water bevond. Als men toen de gevangenen de mogelijkheid had gegeven het ruim te
verlaten, hadden deze wellicht een kans op overleven gehad. Veel zandbanken aan de
monding van de Marowijnerivier vallen namelijk bij eb vrijwel droog, zodat pogingen om op het droge te komen enige kans van slagen zouden hebben. De vraag of
de gevangenen dan wél in leven zouden zijn gebleven, is daarbij niet relevant. Waar
het om gaat, is dat deze mensen op geen enkele manier de kans kregen hun leven te
redden. De bemanning was bewapend en dus in staat de gevangenen te weerstaan als
die hen zouden willen aanvallen. Uit de verslagen blijkt ook niet of men overwogen
heeft kinderen, zo die aan boord waren, de kans te geven op het dek te blijven of
naderhand, toen het schip begon te zinken, aan dek te laten komen. De noodzaak om
de luiken te sluiten toen het schip begon te zinken blijkt nergens uit. Op het deels
gezonken schip, was voldoende ruimte om iedereen een plek te laten vinden. In de
noodsituatie waarin men zich bevond is het niet erg waarschijnlijk dat de eerste actie
van de gevangenen zou zijn geweest te proberen de bemanning te vermoorden. Zij
waren, omdat zij niet over wapens beschikten, daartoe immers niet in staat.
Uit de archiefstukken is niet gebleken dat de bemanning zelfs maar heeft overwogen
een deel van de gevangenen te redden. Door de Heren Tien en door de bewindhebbers
van de kamer Amsterdam is niet aan de orde gesteld, waarom dat niet is overwogen.
De enige reactie van de WIC was dat deze zich afvroeg of de kapitein wel voldoende
gekwalificeerd was om een dergelijke slaventocht te ondernemen. Anders dan bij de
gebeurtenissen tijdens de vijfde reis van de Leusden, werd de kapitein nu echter niet
beschuldigd van een misdrijf of zelfs maar van nalatigheid. Er werden dan ook geen
sancties tegen hem vastgesteld. De afwikkeling van de ramp maakt in elk geval duidelijk dat de WIC de overleden gevangenen slechts beschouwde als ‘handelsgoederen’
die verloren waren gegaan.
Aparte vermelding verdienen de bomba’s die tijdens de laatste reis van dit schip
meevoeren. In de verslagen van de ramp blijkt niet dat deze twee opzichters zich
tijdens de ramp ook op het schip bevonden. Van hen werd pas melding gemaakt
in de verslagen over de reis van de Beschutter van Amsterdam naar Afrika waarbij
zij naar hun vaderland werden teruggebracht.682 Toch moeten zij welhaast een rol
gespeeld hebben in de gebeurtenissen, al was het alleen maar doordat het tot hun
taak behoorde de gevangenen terug te krijgen in het slavenruim toen het schip zich
in problemen bevond.
Anders dan bij de geschiedenis van de Zong het geval was, bleef de ramp met de
Leusden vrijwel onopgemerkt. In Nederland waren geen abolitionisten actief en er
was niemand die zich de tragedie van de Leusden aantrok. Integendeel, de ramp werd
in de Amsterdamsche Dingsdaegsche Courant van 7 april 1738 vermeld als slechts een van
de vele scheepsberichten. Deze zakelijke mededeling maakt in ieder geval duidelijk, dat er in het Nederland van de eerste helft van de achttienden eeuw geen enkele
belangstelling was voor de menselijke kant van de trans-Atlantische slavenhandel.
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De handel in mensen was voor Nederland geen bijzondere of afkeurenswaardige
bezigheid. Dat blijkt uit de besluitvorming over de beëindiging van de verplichte
aankoop van gevangenen via de WIC. In de vergadering van de Sociëteit van Suriname
op 30 april 1738 werd daar uitvoerig over gesproken. Daarbij werd verwezen naar het
besluit van de Heren Tien van 20 september 1737 om geen Afrikaanse gevangenen
meer aan Suriname te leveren. Men was zich echter bewust van ‘de noodsakelijkhijd
van verderen aanvoer van slaven’ in de kolonie Suriname. Daarom werd bij meerderheid van stemmen besloten om een advertentie in de verschillende ‘Hollandse couranten te doen stellen’. De tekst van deze advertentie luidde:
Alle degeene, die geneegen mogten sijn negros slaaven van de kusten van Africa over
te voeren in de colonie van Suriname, ten eijnde aldaer te werden verkogt, gelieven
sigh te adresseeren binnen Amsterdam aan mr. Johan Hubert van Meel, secretaris
van de Sociëteit van Suriname, alwaar verdere elucidatie te bekoomen sal sijn.
Deze advertentie verscheen in de Amsterdamsche donderdagse courant nummer 55 van 8
mei 1738.683 Het feit dat een dergelijke advertentie in een krant werd geplaatst, maakt
in elk geval duidelijk dat de handel in Afrikanen de gemoederen in Amsterdam niet
bezighield. Deze handel werd zo normaal gevonden dat er openlijk geadverteerd
werd voor levering van ’negros slaaven’ aan de kolonie Suriname. Men beschouwde
negers niet als gelijkwaardige mensen, getuige een advertentie, waarin een geldelijke beloning werd uitgeloofd voor het dood of levend terugbrengen van een neger.
De volgende advertentie die een paar maanden na de ramp met de Leusden in de
Amsterdamse Dingsdaegsche Courant van 18 september 1738 verscheen, zal geen enkel
opzien hebben gebaard:
‘Daer is vermist een Neeger, oud omtrent 30 jaren, aenhebbende een witte wolle
Broek Yslands goed, een dito Rok met kookernoote knoopen, die de zelve voor den
25 September te regt brengt het zy levendig of dood by Gerrit Steenbergen op de
Tesselse Kaey, zal 20 guldens genieten.’684
Ook in de periode dat er sprake was van de opkomst van abolitionistische bewegingen in andere Europese landen, volhardde Nederland in opvattingen over de noodzakelijkheid van slavernij en slavenhandel, getuige de volgende passage uit een resolutie van de Staten Generaal van 12 november 1789:
‘zo lang er geene andere middelen zyn uitgedagt , om de colonien in de WestIndien van de nodige handen te voorsien tot het verrigten van den arbeyd, den
Negerhandel behoord aangemerkt te worden als onaffscheidelyk van den bloey
en voorspoed dier Colonien, en van de geheele Commercie, welke uit de Colonien
haar leven ontfangt, behalven dat de Negerhandel op zig zelve moet gehouden
worden voor een der voordeeligste Takken van de Commercie, in zo verre die zyn
invloed verspreyd over eene meenigte van Fabryken en Manufactuuren, welker
debiet daar door word vermeerderd.’685
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Dat de ondergang van de Leusden niet als een van de grootste scheepsrampen de annalen is ingegaan komt deels doordat de WIC de gebeurtenis slechts kwalificeerde als
‘een (...) gevoelige schade voor de Compagnie’.686 Een belangrijke oorzaak daarvan is
ook, dat dit een gebeurtenis was die zich ver van Europa had afgespeeld. De ondergang van de Leusden waarbij zo een groot aantal mensen de dood vond en de desinteresse van de eigenaars van het schip voor deze menselijke tragedie, maakt duidelijk
hoe in de slavenhandel tegen deze mensen werd aangekeken. Het ging in de visie
van de handelaren niet om mensen, maar om goederen die levend op de plaats van
bestemming moesten worden afgeleverd. Omdat bij de ramp met de Leusden dreigde
dat dit niet zou lukken, werd niet besloten de gevangenen dan maar ‘als mensen’ een
kans tot overleven te geven. Door de luiken dicht te spijkeren werd hun integendeel
elke kans om te overleven ontnomen. Als handelsgoederen hadden zij voor de WIC
geen enkele waarde meer. Als mensen bestonden zij al niet meer toen zij werden
ingescheept.
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Inleiding
1 Het precieze aantal gevangenen aan boord bij vertrek uit Afrika is onzeker. In een brief van de
directeur-generaal in Elmina aan de bewindhebbers van de WIC werd melding gemaakt van 716
personen. Zie: NA, WIC 924 f.75. In de verklaring die na de ramp voor het Hof van Justitie in
Paramaribo door enkele officieren van de Leusden werd afgelegd, was sprake van 700 gevangenen. Zie: NA, WIC 1141 f.172. Bij de bespreking van de ramp wordt hier verder op ingegaan.
2 Postma besteedt enige aandacht aan deze ramp. Johannes Menne Postma, The Dutch in the Atlantic
slave trade 1600-1815 (Cambridge 1990) 242-243.
3 ‘the slave trade should not be seen as an “impact” brought in from outside and functioning as
some sort of autonomous factor in African history. Instead, it grew out of and was rationalized
by the African societies who participated in it and had complete control over it until the slaves
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Africans in the making of the Atlantic World, 1400 1800 (Tweede druk; Cambridge 1998) 74
4 Over de MCC onder andere: Zeeuws Archief, MCC toegangsnr. 20 Woord vooraf en Inleiding;
W.S. Unger, Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel, in: Economisch en
Sociaal Historisch Jaarboek (ESHJ) nr.28 (1958-1960) 3-148; C. Reinders Folmer-van Prooijen, Van goederenhandel naar slavenhandel. De Middelburgse Commercie Compagnie 1720-1755 (Middelburg 2000);
Over het einde van de slavenhandel door de MCC: P.C. Emmer, De laatste slavenreis van de
Middelburgsche Commercie Compagnie, in: ESHJ nr.34 (1971) 72-123.
5 Voor een overzicht van verschillende particuliere ondernemingen zie: Johannes Menne Postma,
The Dutch in the Atlantic slave trade 1600-1815 (Cambridge 1990) Appendix 14, 382-387
6 Thornton, Africa and Africans, met name hoofdstuk 3: Slavery and African social structure
7 chattel slavery: ‘the stripping of a man of all his rights and property’. Basil Davidson, The African
slave trade. A revised and expanded edition (Boston enz. 1980) 30. ‘Traditional definitions of slavery
have stressed that the slave’s person is the chattel property of another man or woman, and thus
subject to sale and other forms of transfer; that the slave’s will is subject to the owner’s authority; that the slave’s labor or services are obtained through coercion, meaning that the owner’s
authority is always backed up by the whip or other instrument for inflicting pain; and that the
master-slave relationship is “beyond the limits of family relations” thus differentiating it from
the slavelike subordination of women and children in a patriarchal family. (...) slavery may well
have been modeled on the domistication of animals, especially livestock and beasts of burden
(i.e. “chattel”’from the medieval Latin capitale, which was the root for both “cattle”and “capital”). David Brion Davis, Inhuman bondage. The rise and fall of slavery in the new World (New York
2006) 30
8 Bijvoorbeeld: L. C. Vrijman, Slavenhalers en slavenhandel, (2e vermeerderde druk; Amsterdam
1943); W.S. Unger, Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel, in: Economisch
en Sociaal Historisch Jaarboek nr. 26 (1952-1954) blz. 133-174 en nr. 28 (1958-1960) blz. 3-148; A. van
Dantzig, Het Nederlandse aandeel in de slavenhandel, (Bussum 1968); Pieter C. Emmer, The history
of the Dutch slave trade, A bibliographical survey, in: The Journal of Economic History, vol. 32 no. 3
(september 1972) 728-747.
9 Toonaangevend is in dit verband het Koninklijk Instituut voor Taal- Land en Volkenkunde
(KITLV). Uit de onderzoeksprogramma’s en –projecten van dit instituut blijkt de grote belangstelling voor de geschiedenis van dit land. Zie: http://www.kitlv.nl/

207

het slavenschip leusden

10 Er is veel kritiek geweest op deze uitspraak van de minister-president, omdat dit door veel
mensen werd uitgelegd als een oproep tot terugkeer naar het Nederlandse kolonialisme. Het feit
dat er zo uitgebreid werd gereageerd geeft wel aan, dat de VOC geen onbekende organisatie is.
11 Markus Vink merkt hierover op: ‘For most of the seventeenth and eighteenth centuries the
Dutch were active participants in the Atlantic and Indian Ocean slave trades. For brief spells
during the seventeenth century they even dominated the Atlantic slave trade, while for nearly
two centuries they were “the nexus of an enormous slave trade, the most expansive of its kind
in the history of Southeast Asia”’. Markus Vink, The World oldest trade: Dutch slavery and
slave trade in the Indian Ocean in the Seventeenth Century, in: Journal of World History, vol. 14,
No.2 (2003) 131-177. Zie ook: Gerrit J. Knaap, Slavery and the Dutch in Southeast Asia, in: Gert
Oostindie (red.), Fifty years later. Antislavery, capitalism and modernity in the Dutch orbit (Leiden
1995) 193-206; Andrea Kieskamp, De wereld in één land. Slavernij in Zuid-Afrika (1653-1838), in:
Remmelt Daalder, Andrea Kieskamp en Dirk J. Tang (red.) Slaven en schepen. Enkele reis, bestemming onbekend (Amsterdam en Leiden 2001) 76-84; Boudewijn Sirks, Het recht om huysselyk te
castyden. Slavernij in Oost-Indië, 1602-1860, in: Slaven en schepen, 85-91; Rik van Welie, Patterns
of slave trading and slavery in the Dutch colonial World 1596- 1863, in: Gert Oostindie (ed.) Dutch
colonialism, migration and cultural heritage (Leiden 2008) 155-260
12 Het standaardwerk over de Nederlandse slavenhandel is: Johannes Menne Postma, The Dutch in
the Atlantic slave trade 1600-1815 (Cambridge enz. 1990); Speciaal over de WIC: Henk den Heijer, De
geschiedenis van de WIC, (Zutphen 1994); Henk den Heijer, Goud, ivoor en slaven. Scheepvaart en handel
van de Tweede Westindische Compagnie op Afrika, 1674-1740 (Zutphen 1997); De meest recente algemene inleiding over de Nederlandse slavenhandel: P. C. Emmer, De Nederlandse slavenhandel 1500-1850
( Amsterdam en Antwerpen 2000). Een tweede, uitgebreide druk van dit werk verscheen in 2003.
13 Philip D. Curtin, The Atlantic slave trade. A census, (Madison 1990)51.
14 David Eltis, A brief overview of the trans-atlantic slave trade, in http://www.slavevoyages.org/
tast/assessment/essays-intro-01.faces
15 Volgens sommige onderzoekers leidde de introductie en verkoop van vuurwapens aan
Afrikaanse machthebbers tot een situatie waarbij, om wapens te kunnen kopen, steeds meer
mensen gevangen moesten worden genomen. Er ontstond een zogenoemde ‘gun-slave-cycle’:
de Afrikaanse machthebbers gebruikten de wapens om steeds meer vijanden gevangen te
kunnen nemen, die zij vervolgens aan de Europeanen verkochten, om daarna weer meer wapens
te kopen enzovoort. Zie hierovero.a.:Herbert J. Foster, Partners or captives in commerce? The
role of Africans in the slave trade, in: Journal of Black Studies, vol.6 no.4 (1976) 421-434 aldaar 429431; Arhin Kwame, The financing of the Ashanti expansion (1700-1820), in Africa, vol. 37 (1967)
283-291; Meer genuanceerde opvattingen waarbij de beslissende betekenis van wapens voor de
toename van de slavenhandel in twijfel wordt getrokken: R.A. Kea, Firearms and warfare on the
Gold and Slave Coasts from the sixteenth to the nineteenth centuries, in: The Journal of African
history, vol.12, no. 2 (1971) 185-213; Thornton, Africa and Africans, 112-125
16 David Eltis, The rise of African slavery in the Americas (Cambridge 2000) 64-75; Davis, Inhuman bondage, 78: ‘western Europeans had few qualms about slaughtering and torturing one another,
or even about exterminating civilians. Yet their own convicts, vagabonds, and prisoners of war
were exempt from the kind of enslavement that seemed appropiate for Moors and then for what
the English termed “Blackamoors”. In de eerste helft van de 18e eeuw zijn er in Engeland voorstellen gelanceerd om zwervers en bepaalde armlastige mensen tot slaaf te maken. Het ging
hierbij echter niet om een vorm van slavernij zoals in de Amerikaanse gebieden. Deze voorstellen hebben nooit veel ondersteuning gekregen. Zie hierover: Michal J. Rozbicki, To save them
from themselves: Proposals to enslave the British poor, 1698-1755 in: Slavery and Abolition, vol. 22,
no. 2, augustus 2001, 29-50
17 Philip D. Curtin, The Atlantic slave trade. A census, (Madison 1969) xv. Alleen Portugal had (althans
in de beginperiode van de slavenhandel) grote aantallen slaven binnen zijn grenzen. Volgens
Fayer bestond in 1522 ongeveer 10% van de bevolking van Lissabon uit zwarte slaven. Joan Fayer,
African interpreters in the Atlantic slave trade, in: Anthropological Linguistics, Vol. 45, no. 3 (2003)
281-295 aldaar 282.
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18 Met de Barbaren werden de bewoners van Barbarije namelijk Noord-Afrika bedoeld. Farnabock
is Pernambuco. Verhoolen: verborgen. E.K. Grootes (ed.), G. A. Bredero’s Moortje en Spaanschen
Brabander (Amsterdam 1999), 38 Moortje, regel 231-236.
19 Moortje, regel 384-386. ‘Moris’ is negerin; ‘beloopen’ is gevonden. Grootes, Moortje, 44.
20 Aangehaald in: A.N. Paasman, Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de verlichting,
(Putten 1984) 101. Bastonneren = met een stok afranselen. Aan de Universiteit van Leiden is er een
naar Picardt genoemd dispuut, het ‘Leids Prehistorisch Dispuut Johan Picardt’. Of de oprichters
van dit dispuut van deze opvattingen van Picardt op de hoogte waren, is niet bekend.
21 Lydia Hagoort, Het Beth Haim in Ouderkerk aan de Amstel. De begraafplaats van de Portugese Joden in
Amsterdam 1614-1945 (Hilversum 2005).
22 ibidem, 28.
23 Ibidem, 36 Dit hangt samen met de matrilineaire afstamming in het Jodendom. Iemand is
slechts een Jood als diens moeder een Jood (Jodin) was of als hij door het formele proces van
bekering tot het Jodendom overgegaan is. Zie: http://www.joodsleven.nl/Encyclopedie/Jood/
WieIsJood.htm
24 Hagoort, Beth Haim, 36.Het is niet duidelijk of Hagoort hiermee bedoeld dat het om het enige graf
van een vrijgelaten slaaf op Beth Haim gaat, of dat het voor heel Nederland geldt. Aangezien het
onderzoek uitsluitend over Beth Haim gaat, lijkt de eerste veronderstelling de juiste. Voor zover
bekend zijn er tot nu toe geen andere graven van slaven op andere plekken in Nederland ontdekt.
25 Ibidem, 38. Elieser (Eliëzer) wordt genoemd in Genesis 15:2.
26 Ibidem, 38-39.Zie verder over zwarten en mulatten bij Hagoort: 49-51,57,89, 101
27 ‘Dat Bewinthebberen alhier niet in staet zijn ende buijten hunne macht is, om eenige slaaven
dewelke zig op Curaçao in de scheepen versteeken ende met dezelve alhier komen te arriveeren, in eenig tugthuijs off detentie te komen brengen. Want dezelve in dese landen komende
aenstonds vrije persoonen werden ende dierhalven op Curaçao de noodige ordres gesteld ende
voorsieninge gedaen zal moeten werden dat geene slaaven hun in de scheepen versteeken van
hunne meesters komen weg te lopen’.
		 NA, WIC 4, Notulen Heren Tien, 3 oktober 1714 f. 42vso-43.
28 ‘De Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, allen den geenen die deesen zullen zien of
hooren leesen, salut; doen te weeten: Dat hoe zeer het volgens de zeedelyke gesteldheid deeser
Landen, eene ontwijffelbaare waarheid is, dat in deselve Landen het onderscheid tusschen
VRYE en ONVRYE Persoonen al zeedert verscheide Eeuwen heeft opgehouden, en de Slavernye
gecesseert is, zoodanig, dat alle Menschen hier te Lande voor VRYE Luiden erkent en gehouden worden, de voorsz. waarheid egter niet in allen opsigten toepasselyk gemaakt kan worden
op de Neeger- en andere Slaaven, welke uit de Colonien van den Staat na deese Landen overgebragt of overgesonden worden, met dat effect, dat deselve, alleen door hunne gepermitteerde
overkomste hier te Lande, hunne vryheid daadelyk zouden hebben verkreegen(...)’Cau, C.(red.),
Groot Placaat-Boek (‘Gravenhage 1658-1796) deel 9. Placaat van den Staaten Generaal, omtrent de
vrijeheid der Neger- en andere Slaaven.
29 Met de op een wettige wijze verkregen vrijheid werd bedoeld, dat de mensen door manumissie
hun vrijheid hadden verkregen. In Suriname gold vanaf 1733 een Manumissiereglement, waarin
geregeld werd onder welke voorwaarden slaven hun vrijheid konden verkrijgen van hun meester. Zie hierover: http://www.nationaalarchief.nl/vrij-in-suriname/manumissies/achtergrondinfo/wet-en-regelgeving. De bepaling lijkt overbodig, maar was bedoeld om - zoals in artikel 3
van het Placaat werd bepaald - vast te leggen dat deze personen in Nederland als vrije mensen
golden, maar dat zij bij terugkeer naar Suriname weer onder het Manumissiereglement vielen.
30 Toespraak minister Van Boxtel bij de Herdenkingsbijeenkomst Nederlands slavernijverleden, 1
juli 2000, Grote Kerk, Den Haag.
31 http://entoen.nu/.
32 Tijdens een bezoek aan Suriname van een parlementaire delegatie in mei 2008 drong een kamerlid van de Socialistische Partij erop aan dat de minister-president zijn excuses zou aanbieden
over het Nederlandse slavernijverleden. Een delegatielid van de Partij van de Arbeid opperde
zelfs om 1 juli tot tweede nationale bevrijdingsdag uit te roepen. In een reactie in Trouw heb
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ik de suggestie gedaan om elk jaar op 1 juli (de dag van de afschaffing van de slavernij in de
Nederlandse koloniën in 1863) in het Nederlandse parlement 1 minuut stilte in acht te nemen
ter herdenking van de slachtoffers van de Nederlandse slavenhandel. Leo Balai, ‘Geen excuses,
sta even stil bij het slavernijverleden’, in: Trouw, 14 mei 2008. Mijn verzoek aan de Tweede Kamer
om dit idee over te nemen en te realiseren werd door de meeste partijen genegeerd. De Partij van
de Arbeid reageerde met de opmerking: ‘(...) niet bereid [te zijn] nu al politiek werk te maken
van dit idee maar (...) eerst voldoende maatschappelijk draagvlak [te willen] hebben’. Ministerpresident Balkenende wilde tijdens een toespraak bij het monument in het Oosterpark op 1 juli
2008 van geen spijtbetuiging weten. Wel merkte hij op: ‘Het was een smet op ons blazoen. Het
was mensonterend en het kan alleen in de zwaarste bewoordingen worden veroordeeld’. Patrick
Meershoek, ‘Geen excuses voor smet op blazoen’, in: Het Parool, 2 juli 2008.
33 De reis van een slavenschip bestond uit drie etappes (vergelijkbaar met de zijden van een driehoek) namelijk: van Europa naar Afrika, vervolgens met de gevangenen van Afrika naar Amerika,
en ten slotte met retourlading van Amerika terug naar Europa.
34 De WIC hield zich niet alleen met slavenhandel bezig maar handelde ook in goud en andere
goederen. Voor een uitgebreide studie zie: Den Heijer, Goud, ivoor en slaven.
35 Stephanie Smallwood beschrijft dit proces als volgt: ‘Turning people into slaves entailed more than
the completion of a market transaction. In addition, the economic exchange had to transform independent beings into human commodities whose most “socially relevant feature”was their “exchangeability”. The process began at the littoral, the border where the African landscape disappeared
into the sea. It was here that captives came face to face with the market in human beings. Captives
who may have been sold one or more times previously now stood at the center of transactions that
put them finally, irreversibly, en route to saltwater slavery.’ Stephanie E. Smallwood, Saltwater slavery. A middle passage from Africa to American diaspora, (Cambridge en Londen 2007) 35.

Deel 1
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grote vaart. Een studie over de expansie van het Hollandse handelskapitaal in de 16e en 17e eeuw (Amsterdam
1977) 70
38 Leonard Blussé & Jaap de Moor, Nederlanders overzee. De eerste vijftig jaar 1600-1650 (Franeker, 1983)
63-67; Den Heijer, Geschiedenis, 17; Wim Wennekes, Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee,en
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39 Den Haan, Moedernegotie, 74
40 Een kist suiker had een gewicht van 450 pond Amsterdams. Een Amsterdams pond was 0.49409
kilogram. Een kist suiker woog derhalve 222.3 kilogram. J. J. Reesse,De suikerhandel van Amsterdam
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41 ‘Deductie vervaetende den oorspronck ende progres van de vaert ende handel op Brasil’ in :
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43 L. C. Vrijman, Slavenhalers en slavenhandel, (Tweede vermeerderde druk, Amsterdam 1943) 16-17;
W.S. Unger, Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel, in: Economisch en
Sociaal Historisch Jaarboek (ESHJ )26, 136 nt.3; Dienke Hondius, Afrikanen in Zeeland, Moren in
Middelburg, in: Zeeland Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 14
(2005), 13-24, aldaar 20.
44 Unger, ESHJ 26, 136.
45 Aangehaald bij: Engel Sluiter, New light on the ‘20. and Odd Negroes’ arriving at Virginia,
August 1619, in: The William and Mary Quarterly (WMQ) 54 (April 1997), 395-398, aldaar 395
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46 Postma, The Dutch in the Atlantic slave trade 1600-1815 (Cambridge enz. 1990) 12.
47 Engel Sluiter, New light on the ‘20. and Odd Negroes’
48 John Thornton, The African Experience of the ‘20. and Odd Negroes’ arriving in Virginia in 1619,
in: WMQ 55 (Juli 1998), 421-434.
49 Victor Enthoven, De Witte Leeuw en de ’20. and Odd Negroes’ in: Maurits Ebben, Henk den
Heijer en Joost Schokkenbroek (red.), Alle streken van het kompas. Maritieme geschiedenis in Nederland
(Zutphen 2010) 233-248
50 Ibidem, 243
51 Unger, ESHJ 26, 138.
52 Wim Wennekes, Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden (z.p. 2001) 338.
53 P. C. Emmer, De slavenhandel van en naar Nieuw-Nederland, in: ESHJ 1972, 94-147 aldaar 105-106.
54 Unger, ESHJ 26, 138.
55 In artikel 1 wordt onder andere bepaald: ’dat de Schipvaert, handelinge, ende Commercien inde
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van de Verrichtinghen der Geoctroyeerde West-Indische Compagnie in derthien boeken, Eerste Deel Boek I – III
(1624 – 1626) Uitgegeven door S. P. L’Honoré Naber (’s-Gravenhage 1931) 6 -23
56 Den Heijer, Geschiedenis, 31-33; A. J. M. Kunst, Recht, commercie en kolonialisme in West-Indië vanaf de
zestiende tot in de negentiende eeuw, (Zutphen 1981) 47-50; Den Haan, Moedernegotie, 132-133
57 J. G. van Dillen, Van rijkdom en regenten. Handboek tot de economische en sociale geschiedenis van Nederland
tijdens de Republiek, (’s-Gravenhage 1970) 147
58 Den Heijer, Geschiedenis, 33; Postma, The Dutch, 15-6
59 P. J. van Winter, De Westindische Compagnie ter kamer Stad en Lande, (’s-Gravenhage 1978) 1-11
60 N. H. Schneeloch, Die Bewindhebber der Westindischen Compagnie in der Kammer Amsterdam
1674-1700, in: ESHJ 36 (1973) 1-52 aldaar 2 met een overzicht van het door de verschillende Kamers
in te brengen kapitaal. Hierover ook: Van Dillen, Rijkdom, 148-149
61 Voor een bespreking van het octrooi van 1621: Den Heijer, Geschiedenis, 30-34; Kunst, Recht, 46-57
62 Den Heijer, Goud, ivoor en slaven 13
63 Advies tot aanbeveling van de verovering van Brazilië door de West-Indische Compagnie, in:
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64 Ibidem, 237
65 In het vervolg wordt verwezen naar de Portugezen. Hoewel er sprake was van een Personele Unie
tussen Spanje en Portugal, was Brazilië feitelijk bezit van de Portugezen. Na het einde van de
Personele Unie in 1640 kwam het gebied weer onder volledige heerschappij van de Portugezen.
66 Den Heijer, Geschiedenis, 35; Boxer, Dutch in Brazil, 26-27
67 Boxer, Dutch in Brazil, 25
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69 Philip D. Curtin, The Atlantic slave trade. A census (Wisconsin 1969) 116 tabel 33, 119 tabel 34. Thomas
gaat uit van import van slaven uit voornamelijk Kongo en Angola. In de periode 1576 tot 1591
bedroeg deze import 40 á 50.000 slaven. Van deze 40 á 50.000 slaven die waren ingevoerd aan
het eind van de 16e eeuw waren er volgens Thomas in 1600 nog ongeveer 15000 in leven. Het
grote verschil tussen het aantal ingevoerde slaven en de omvang van de slavenpopulatie in 1600
was te wijten aan de grote sterfte als gevolg van het onmenselijke systeem. Men ging ervan uit
dat de slaven binnen ongeveer tien jaren overleden. Om hun aantal op peil te houden werden
telkens nieuwe slaven gekocht. Hugh Thomas, The Slave trade. The story of the Atlantic slave trade:
1440-1870 (New York 1997)134
70 A. van Dantzig, Het Nederlandse aandeel in de slavenhandel (Bussum 1968) 31; Den Heijer, Goud, ivoor
en slaven, 16
71 “Daer is voor desen ordre gegeven op de custe van Africa om enige zwarten te handelen, ende
alsoo wij wel weten dat deselve in Brasil seer noodich sijn ende bij de Portugesen niet en connen
gemist worden, alsmede bij onse vrije luyden die haer tot de culture begeven, soo sullen wij met
den eersten ordonneren aen onsen commandeur op de custe van Guinea, de gehandelde zwarten
aan U.E. over te zenden.” Geciteerd bij Gonsalves de Mello, Nederlanders, 185
72 ‘Den handel der Swarten van Angola, Guinae, &c is als het zaet ’t welck de Compagnie moet in
d’aerde smijten om uyt Fernanbuc een ongelooffelijcke inkomste te trecken; om dat de rijckdomen des landts niet en konnen verkregen nochte gepluckt worden als door haren arbeyt. Daer
en is niet aen te twjffelen hoe datter aldaer meer sullen wesen hoe het landt beter sal gebout
worden en de Compagnie soo veel grooter winste trecken; die dese twee laetste Jaren wel tweemael soo veel soude gheweest hebben indien daer meerder getal van Swarten geweest hadden.’
Ook was hij van mening dat Pernambuco alleen met behulp van slaven en vee tot bloei gebracht
kan worden: ‘... want sonder Ossen ende Swarten en heeft men niets van Fernanbuc te verhoopen.’ Augustus van Quelen, Kort Verhael Vanden Staet van Fernanbuc, (Amsterdam 1640). Van Quelen
schreef dit (ongevraagde) advies omdat hij van mening was dat hij, als bereisd man, de Heren
Negentien op de hoogte diende te stellen van de omstandigheden in Pernambuco. Hij was van
mening, dat de zaken in Pernambuco door de WIC beter aangepakt moesten worden.
73 Zie over Johan Maurits: Boxer, Dutch in Brazil, passim
74 Het fort bleef tot 1872 in bezit van Nederland.
75 Boxer, Dutch in Brazil, 84
76 Den Heijer, Geschiedenis, 77
77 Ibidem,78
78 Boxer, Dutch in Brazil,138-139. Postma schat het aantal verscheepte gevangenen in dezelfde periode op 29383 mensen. Postma, The Dutch, 110 tabel 5.1
79 Boxer, Dutch in Brazil,139; Den Heijer, Geschiedenis, 78
80 Boxer, Dutch in Brazil, 156-158
81 Zie voor het onvermogen van de WIC om orde op zaken te stellen, de tegenstrijdige belangen die
speelden en de vaak (te) trage reactie van de Staten Generaal op de problemen in Brazilië: Boxer,
Dutch in Brazil, hoofdstukken V en VI.
82 Voor een beschrijving van de opheffing van de 1e WIC: Den Heijer, Geschiedenis, 97-108
83 Den Heijer, Goud, ivoor en slaven
84 King, James Ferguson, Descriptive data on negro slaves in Spanish importation records and bills
of sale, in: The Journal of Negro History, Vol. 28, no. 2 (april 1943) 204-219 aldaar 209 nt. 13. De overige gegevens over de palmo zijn ook afkomstig uit dit artikel van King.
85 Op de Asientos de negros wordt in § 1.5 verder ingegaan.
86 In het contract van 1679 werd uitgegaan van een maximumleeftijd van 34 jaar. Zie: NA, WIC 783
Bundel slaefcontracten; contract van 5 oktober 1679 met Don Juan Baroso del Poso
87 In het Verdrag van Tordesillas (7 juni 1494) werden de niet-Europese delen van de wereld verdeeld tussen Spanje en Portugal. Er werd een denkbeeldige lijn over de aarde getrokken waarbij
het gebied ten westen van de Kaapverdische eilanden aan Spanje werd toegewezen. Door deze
demarcatielijn (die dwars over Brazilië liep) vielen Afrika en het grootste gedeelte van Brazilië
toe aan de Portugezen. De rest van Zuid-Amerika werd aan de Spanjaarden toegekend. Door
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dit verdrag was het voor de Spanjaarden niet mogelijk in Afrika handel te drijven, maar kregen
zij wel de macht over Zuid-Amerika, met uitzondering van Brazilië. De zeggenschap van de
Portugezen over Brazilië werd nog versterkt door hun ontdekking van dit land in 1500.
Cohn A. Palmer, The company trade and the numerical distribution of slaves to Spanish America,
1703-1739, in : Lovejoy, Paul E. (ed.), Africans in bondage: studies in slavery and the slave trade: essays in
honor of Philip D. Curtin on the occasion of the twenty-fifth anniversary of African studies at the University
of Wisconsin, (Madison, Wisconsin 1986) URL: http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/Africana.
Lovejoy
NA, WIC 31 Sociëteit van Berbice 1708-1736, f.136-143 Leveringscontract voor gevangenen door
de Leusden (derde reis), artikel 3 en 4. Het contract is opgenomen als Bijlage 19. De lactatieperiode van zuigelingen was in West Afrika ongeveer 2 jaar. Ruud Beeldsnijder, Om werk van jullie te
hebben. Plantageslaven in Suriname, 1730-1750 (Utrecht 1994) 12-13			
Paul E. Lovejoy, The Impact of the Atlantic Slave Trade on Africa: A Review of the Literature, in:
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Ibidem,383
Johannes Postma, Mortality in the Dutch slave trade, 1675-1795 in: Henry A. Gemery en Jan S.
Hogendorn (eds) The uncommon market. Essays in the economic history of the Atlantic slave trade, (New
York en Londen 1979) 239-260 aldaar 255-257 en tabel 9.9
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fact the slave-traders’ oft-stated target of two males for every female appears to have been only
rarely attained.’ David Geggus, Sex ratio, age and ethnicity in the Atlantic slave trade: Data from
French shipping and plantation records, in: The Journal of African History ( JAH), vol. 30, no. 1 (1989)
23-44 aldaar 26
David Geggus, Sex ratio, age and ethnicity in the Atlantic slave trade, 26 nt 14; Postma, Mortality
in the Dutch slave trade, 255-257
Postma, Mortality in the Dutch slave trade, 257 tabl 9.9
David W. Galenson, The Atlantic slave trade and the Barbados market, in: The Journal of economic
history, vol.42 no.3, 505 nt.21
In deel 1 § 5 wordt verder ingegaan op het begrip asiento en de betekenis hiervan voor de
trans-Atlantische slavenhandel. Teksten van verschillende asientos in: NA, WIC 783 Bundel
slaefcontracten.
Paul Lovejoy, The children of slavery- the transatlantic phase, in: Slavery and abolition. A Journal
of slave and post-slave studies. Special issue, Children in European systems of bondage, vol 27, no.2
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Ruud Beeldsnijder, ‘Om werk van jullie te hebben’ 119. Over Anthony Blom zie: Gert Oostindie en
Alex van Stipriaan: Anthony Blom en het ‘Vervolg van den Surinaamschen landman’ in: OSO,
Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde, cultuur en geschiedenis, Vol. 10 (1991) 136-146
Beeldsnijder, Om werk van jullie te hebben, 119 en 296 nt. 4
L. R. Priester, De Nederlandse houding ten aanzien van slavenhandel en slavernij, 1596-1863. Het gedrag van
de slavenhandelaren van de Commercie Compagnie van Middelburg in de 18e eeuw, (Middelburg 1987) 116
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Robert Harms, The Diligent. A voyage through the worlds of the slave trade, (z.p. 2002) 250
Leif Svalesen, The slave ship Fredensborg (Oslo en Bloomington 2000) 99
Tenzij anders vermeld zijn de gegevens over het asiento ontleend aan G.Scelle, The slave-trade
in the Spanish colonies of America: the Asiento, The American Journal of International Law, Vol.4,
no. 3 (1910) 612-661
In 1697 stond Spanje een deel van het eiland af aan Frankrijk (Saint-Domingue later Haïti
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Cornelis Ch. Goslinga, The Dutch in the Caribbean and in the Guianas 1680-1791 (Assen enz. 1985) 187
“And although it is true that most ships obtained their entire cargo from only one or two ports,
an equally important point is precisley that these were ports: collection sites, central places
to which goods – in this case, people- flowed from afar and were collected for shipment”.
Smallwood, Saltwater slavery, 104
Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 70 kaart 2. Keta is de gelijknamige stad in Ghana in het Volta
district. Een groot deel van de stad is nu door kusterosie weggespoeld. De Nederlanders hadden
tot 1740 hier een fort, Singelenburgh.
Den Heijer, Naar de koning van Dahomey, 15-16
Patrick Manning, The slave trade in the Bight of Benin, 1640-1890 in: Henry A. Gemery en Jan S.
Hogendorn (eds): The uncommon market. Essays in the economic history of the Atlantic slave trade. (New
York en Londen 1979) Hoofdstuk 4
Den Heijer, Naar de koning van Dahomey, 18
Ibidem, 20
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gefunctioneerd. Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 70 kaart 2.
NA, WIC 104 Brieven en papieren van Guinea 1718-1720,f.257vso-258
Den Heijer, Naar de koning van Dahomey, 21
Ibidem, 57
Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 147
Postma, The Dutch, 88-89
Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 148. Voor de totale periode van de slavenhandel (1519-1867)
was dit gebied echter de grootste leverancier met 44,2 procent van de 11.062.000 verscheepte
Afrikaanse gevangenen. David Eltis, The volume and structure of the transatlantic slave trade: a
reassessment, in: WMQ, no. 1, 2001, 17-46 tabel II
Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 71-72, 148-149;
Postma, The Dutch, 61
ibidem, 108
Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 146
Postma, The Dutch, 108
Klein, The Portuguese slave trade from Angola in the eighteenth century, in: JEH, no.4, 1972
Ibidem, 895-896
Den Heijer , Goud, ivoor en slaven, 149
Postma, The Dutch, 114-115 tabel 5.
“(...) de sware betalinge die de negers zedert enige jaren herwaards voor haare slaven hebben
gekregen en alsoo een gelukkige strooping een Neger als in een dag rijk maakt, soo bevlijtigen sij haar meerder op oorloogen, steelen en rooven, als tot haar oude oefeningen van goud te
graven of te samelen (...)” NA, WIC 104 Brieven en papieren van Guinea 1718-1720, f.480vso-481
Robin Law, Ethnicities of enslaved Africans in the diaspora: on the meanings of “Mina”(again),
in: History in Africa 32 (2005)247-267 aldaar 247
Ibidem, 249
Den Heijer,Goud, ivoor en slaven, 48
Postma, The Dutch, 55.
Goslinga, The Dutch in the Caribbean, 187
NA, WIC 838 Resoluties vergaderingen van Tienen 1713-1720, Vergadering van 3 november 1713
f.69-80 en vergadering 8 oktober 1714 f.164-166
Amsterdam had 10 bewindhebbers en 6 ‘buytenheeren’, Zeeland 6 bewindhebbers, het Noorderkwartier 13 , de kamer Maze 7 en de kamer Stad en Lande 14 bewindhebbers. De ‘buytenheeren’ waren bewindhebbers die afkomstig waren van buiten Amsterdam. Zij werden aangewezen door een aantal provincies en steden die geen eigen kamer bezaten maar wel ten minste
f.100.000.- in de compagnie hadden geïnvesteerd. Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 57
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142 De informatie over de strubbelingen tussen de kamers van Amsterdam en Zeeland en de verschillende posities die werden ingenomen in aanloop naar de vernieuwing van het octrooi is
ontleend aan:Den Heijer, Goud,ivoor en slaven, 299-314
143 Hoofdparticipanten (hoofdaandeelhouders) waren diegenen die voor een bepaald bedrag
hadden belegd in de WIC. Voor de kamer Amsterdam gold degene die minimaal 4.200 gulden in
de WIC had belegd, als hoofdparticipant. Voor de andere kamers was het bedrag vastgesteld op
2.800 gulden. Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 116
144 In artikel 19 van het Octrooi werd bepaald dat ‘de Westindische Compagnie gehouden sal weesen
om alle jaaren, geduurende de tyd van dertig jaaren (...) het gansche jaar door, en van tyd tot tyd,
aan de colonie van Suriname aan te brengen, en aldaar by publique veilinge aan de meest biedende te verkoopen, een getal van ten minsten twee duisend vyf hondert Slaaven (...)’
145 Artikel 1 van het Reglement bij het Octrooi van 8 augustus 1730
146 NA, VWIS 9 Naader Reglement op het subject van de vrije Vaart op de Kust van Africa voor de Onderdaanen
van de Vereenigde Nederlanden, onder de betaaling van Recognitie, opengestelt bij het Reglement van haar
Hoog Mog. van den 8 Augusti 1730 . Zie Bijlage 8.
147 NA, WIC 9 Notulen Heren Tien 1734-1736 Vergadering 22 oktober 1734 f.65vso-66
148 Gegevens ontleend aan Postma, The Dutch, Appendix 1 en 2, 308-348
149 Daarbij werd overwogen “(...)aengesien ter oorsake van de geringe prijsen, waar voor de slaven nu
sedert eenige tijd op Suriname zijn verkogt, de slavenhandel mogelijk met soo veel kragt niet zal
werden voort geset, ende gevolgelijk de goud, en tand handel met meerder voordeel zal kunnen
geschieden(...)” NA, WIC 9 Notulen Heren Tien 1734-1736 Vergadering 11 oktober 1736 f.214-214vso
150 NA, WIC 10 Notulen Heren Tien 1737-1740, vergadering 20 september 1737 f.57vso. ‘In deliberatie gelegt zijnde is goedgevonden en verstaen, dat aen den Directeur Generael en Raden ter
kuste van Guinea zal werden aangesz: dat ter oorsake van het slegte succes van den slavenhandel
wijnige scheepen op dien handel in den aenstaende jare zullen werden geëquipeert. Dat bij provisie naer den bodem daer de aenschrijvinge meede zal werden versonden, niet meerder als een
slaaf schip in den aenstaende voor jare aen haar zal werden toe gesonden, met recommandatie
omme dienvolgende met de inhandeling van slaven zoo veel mogelijk zal zijn te supersideeren, ende wel principael op den goud en tand handel aen te leggen, ende hunne devoiren aen te
wenden omme dien handel meer en meer voort te setten, ten eijnde de compagnie de verhoopte
voordeeelen daar van mag erlangen.’ Over de Beschutter: NA, SS 30, 6 november 1737 f.217
151 NA, WIC 1141 f.3 Brieven en papieren van Suriname, 14 februari 1739
152 NA, WIC 394 Notulen kamer Amsterdam, 28 maart 1739
153 Philip D. Curtin, The Atlantic Slave Trade. A census, (Wisconsin 1969)
154 Ibidem, 268 tabel 77. Amerika omvat Noord, Midden en Zuid Amerika en het Caribische gebied.
155 Ibidem, 275
156 Paul E. Lovejoy, The volume of the Atlantic slave trade: A Synthesis in: The Journal of African History,
vol. 23, no. 4 (1982), 473-501 Zie m.n. de tabel op blz. 496 voor een overzicht van de belangrijkste
berekeningen en schattingen over de omvang van de slavenhandel.
157 TSTD, http://www.slavevoyages.com/tast/index.faces
158 TSTD, History of the Project http://www.slavevoyages.com/tast/about/history.faces
159 Voor Nederland onder andere Henk den Heijer en Johannes Postma.

Deel 2
160 Marcus Rediker merkt hierover onder andere op : ‘the slave ship itself has been a neglected topic
within a rich historical literature on the Atlantic slave trade. Excellent research has been conducted on the origins,timing, scale, flows, and profits of the slave trade, but there exists no broad
study of the vessel that made the world-transforming commerce possible. (...) In short, the slave
ship and its social relations have shaped the modern world, but their history remains in many
ways unknown.” Marcus Rediker, The slave ship. A human history (paperback-editie; Londen 2008)
10.
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161 In deel IV worden de handelsgoederen en levensmiddelen die door de Leusden werden meegenomen naar Afrika besproken.
162 Stanley B. Alpern, What Africans got for their slaves: A master list of European trade goods, in:
History in Africa, vol. 22 (1995) 5-43. ‘floating supermarkets’ is een anachronisme, maar wel een
goede manier om dergelijke schepen te verbeelden.
163 Rediker, The slave ship, 6-8
164 “(...) history means both the facts of the matter and a narrative of those facts, both “what happened” and “that which is said to have happened.” The first meaning places the emphasis on
the sociohistorical process, the second on our knowledge of that proces or on a story about that
proces”. Michel-Rolph Trouillot, Silencing the past. Power and the production of history, (Boston 1995)2
165 De verschillende soorten Instructies worden in deel III besproken.
166 Postma, The Dutch in the Atlantic slave trade 1600-1815 (Cambridge enz. 1990) 142
167 Zie: Walter E. Minchinton, Characteristics of British slaving vessels, 1698-1775, Journal of
Interdisciplinary History, 20 nr. 1 (1989) 53-81 aldaar 72-74; Robert Paul Thomas en Richard Nelson
Bean, Fishers of men: The profits of the slave trade, The Journal of Economic History, 34 nr.4 (1974)
885-914 aldaar 894-895; K. G. Davies, The Royal African Company, (Londen , New York en Toronto
1957) 192
168 Rediker, The slave ship, 313,318
169 Ibidem, 311. De genoemde aantallen verschillen met die van de TSTD. De TSTD komt uit op een
totaal van 6564 ingescheepte gevangenen en 4925 overlevenden. Zie: http://www.slavevoyages.
org/tast/database/search.faces Voyage identification numbers 80663 – 80673.
170 Emma Christopher, P. Cassandra en M. Rediker, Many middle passages. Forced migration and the
making of the modern World (Berkeley, Los Angeles en Londen 2007) 3-4 en 16 nt.6
171 Rediker,The slave ship,309
172 Volgens Tom Lubbock was deze tekening van de Brooks de eerste politieke poster die ooit werd
gepubliceerd. ‘The force of the print is partly in its very understatement, in the sheer distance
between image and reality. There is the neutral, demonstrational layout of bodies in spaces that
we see. And there is the human experience, of imprisonment, pain, heat, stench, thirst and asphyxiation, that is implied. The image requires the imagination to work, to think what life is like
when people are stored in this way’. Tom Lubbock, Clarkson, Thomas et al: The British slave ship
‘Brookes”(1789), in: The Independent , 23 maart 2007.
173 St. Croix werd in 1733 door de Denen gekocht van de Franse bezitters. Denemarken had behalve
St. Croix nog twee andere kleine koloniën in het Caraïbisch gebied, St. John en St. Thomas. In
1917 werden de drie eilanden verkocht aan de Verenigde Staten van Amerika. Leif Svalesen, The
slave ship Fredensborg.(Bloomington 2000) 8. De Denen hadden op de Goudkust een fort genaamd
Christiansborg. Philip Curtin heeft berekend dat de Denen in totaal 28000 Afrikanen als slaven
naar Amerika hebben verscheept. Philip D. Curtin, The Atlantic slave trade. A census. (Wisconsin
en Londen 1969) 85-86, 268 tabel 77. De Fredensborg werd in 1753 te water gelaten onder de naam
‘Cron Prindz Christian’ en was eigendom van de Deense “West India and Guinea Company” in
Kopenhagen. Na een paar niet zo succesvolle slaventochten werd het schip in 1766 op een veiling
verkocht aan de geoctrooieerde Koninklijke Deense Guinea Compagnie.
174 Svalesen, Fredensborg, 92-93,102-106,128,133
175 Jane Webster, Looking for the material culture of the middle passage, in: Journal for maritime
research, vol. 7, december 2005. Het artikel is te vinden op: http://www.jmr.nmm.ac.uk/server/
show/ConJmrArticle.209
176 Erving Goffman, Asylums. Essays on the social situation of mental patients and other inmates, (herdruk ;
Londen 1991) 11
177 Ibidem,15-16
178 Ibidem, 17
179 Zurcher heeft onderzocht of de criteria van Goffman voor totale instituties ook van toepassing zijn op Amerikaanse marineschepen. Wat het eerste criterium betreft merkt hij op: ‘(...) all
aspects of life aboard a vessel at sea are carried out within the limits of bow and stern, beam, and
bilges and foretruck. Authority of the Captain is absolute, by law and by custom (...)’. Ook de
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overige criteria van Goffman zijn volgens Zurcher van toepassing op Amerikaanse marineschepen. Louis A. Zurcher Jr., The sailor aboard ship: a study of role behavior in a total institution,
in: Social Forces, Vol. 43, no.3,1965 389-400
‘Part of the reason that the rule of a ship was often based on terror or the threat thereof (...) was
the circumstances that prevailed in deep sea trades. Geographically distant from any other authority , while a ship was at sea a captain had practically absolute power. His word was law, and
that law was to be upheld as he saw fit. Ships were “total institutions”.(...).This concentration
of authority in one man’s hands was in many ways a necessity of seafaring, for the lives of all
those aboard could depend upon cohesion and co-operation. It also rendered the captain singularly powerful, the vessel being something of a kingdom of which they were king’. Emma
Christopher, Slave ship sailors and their captive cargoes,1730-1807, (Cambridge enz. 2006) 96
Goffman, Asylums, 18
Marcus Rediker, The slave ship, 45
Rediker, The slave ship, 187
J. de Hullu, De matrozen en soldaten op de schepen der Oost-Indische Compagnie, in: J. R.
Bruijn en J.Lucassen (eds.), Op de schepen der Oost-Indische Compagnie. Vijf artikelen van J. de Hullu
ingeleid, bewerkt en voorzien van een studie over de werkgelegenheid bij de VOC (Groningen 1980) 54.
Als Bijlage 2 opgenomen.
De Artikelbrief wordt in Deel 3 § 3.1 besproken.
Voorbeelden: Voor de Leusden heeft Jan Schamp tijdens de eerste reis gewerkt als tweede stuurman; de tweede reis als eerste stuurman om vervolgens als kapitein dit schip te commanderen
tijdens de vierde en vijfde reis. Ook voor Bruijns Harmensz is dergelijke informatie gevonden:
tijdens de vierde reis van de Leusden werd hij aangesteld als eerste stuurman; tijdens de zevende
reis als kapitein.
Emma Christopher, Slave ship sailors ,100
Ibidem, 97
Aangehaald in Marcus Rediker: The slave ship, 205. Soms werd er metaaldraad in de zweep
gevlochten. De zweep was ontworpen met de bedoeling het lichaam open te rijten. Matrozen
en gevangenen hielden hier littekens aan over. De zweep werd volgens Falconbridge alleen
gebruikt door de kapitein, de eerste stuurman en de scheepsarts. Matrozen gebruikten de zweep
alleen benedendeks, in het slavenruim.
Rediker, The slave ship, 187-221
Zie bijvoorbeeld de artikelen IV, XXXIX, XLI, XLVII en XLVIII van de Artikelbrief, opgenomen
als Bijlage 6
Rediker, The slave ship, 244
Herbert S. Klein e.a., Transoceanic mortality: the slave trade in comparative perspective, in: The
William and Mary Quarterly, 3rd ser., vol. 58, no. 1, 93-118 aldaar 105-106
Rediker, The slave ship, 227. John Newton had van 1748-1754 als kapitein gevaren op slavenschepen. Rediker gaat uitgebreid in op deze man die later in zijn leven spijt betuigde van zijn wandaden als slavenhandelaar. Hij werd dominee, schreef de beroemde hymne ‘Amazing grace’ en
werd een overtuigd abolitionist. Rediker, hoofdstuk 6, 157-186.
Ibidem, 227
Emma Christopher, Slave ship sailors, 18-19. De studie van Christopher is enerzijds kritisch
over de rol van matrozen op slavenschepen, maar probeert anderzijds een beeld te scheppen
van hardwerkende klassenbewuste arbeiders. Dat wringt nogal in dit boek. Er zijn een aantal
kritische reacties op de benadering van Christopher die er van uitging dat tussen blanke en
zwarte matrozen geen enkel (raciaal) probleem zou bestaan. Zij schetst een beeld alsof het om
collega’s ging die in dezelfde slechte omstandigheden moesten werken en solidair waren met
elkaar. Bovendien wekt Christopher de suggestie dat het in de slavenhandel (in de periode 17301807) om grote aantallen Afrikaanse of Afro-amerikaanse matrozen zou gaan, zonder dat voor
deze opvatting argumenten worden aangedragen. Een fundamenteel punt van kritiek is dat zij
weliswaar de suggestie wekt van het bestaan van solidariteit tussen blank en zwart op de slavenschepen, maar daar geen harde bewijzen voor levert. Zie voor deze belangrijke kritieken:
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Roundtable. Reviews of Emma Christopher, Slave ship sailors and their captive cargoes, 17301807. With a response by Emma Christopher, in: International Journal of Maritime History, Vol. XIX,
no. 1 ( june 2007) 287-341.
198 ‘(...) One way of looking at sailors in the slave trade is to see them as victims of an evil business.
That is how early abolitionists saw them, arguing that their sufferings were prime evidence
that the slave trade was inherently sinful. Another, more obvious way of portraying slave trade
sailors, is to see them less as brutalized captives than as brutes, the capos of a monstrous system.
These are men without whose work in one of the worst crimes of modern times – a holocaust
only marginally less horrific than the Holocaust itself – the system would not have been able to
function. (...) they were key participants in the processes whereby African people became commodities. It was these men, above all, who made Africans realize that they were slaves and whose
actions towards captive Africans began to prepare them for the additional horrors that awaited
them on the plantations’. Trevor G. Burnard in: Roundtable. Reviews of Emma Christopher,
Slave ship sailors and their captive cargoes, 1730-1807. With a response by Emma Christopher,
in: International Journal of Maritime History, Vol. XIX, no. 1 ( june 2007) 287-341 aldaar 288-289
199 J. de Hullu, De matrozen , 58
200 Priester, De Nederlandse houding , 109
201 Ook in de Nederlandse koopvaardij werden in de negentiende eeuw nog zeer strenge straffen
toegepast. Behalve dat de kapitein als disciplinaire straf het over een bepaalde periode verdiende loon van een bemanningslid inhield, werden soms ook lichamelijke straffen toegepast. De
gestrafte werd dan bijvoorbeeld voor enkele dagen in de boeien geslagen. Daarbij was er onderscheid in ‘regt in de boeien’ (toepassing van voetboeien), en als zwaardere straf de ‘kromsluiting’: de gestrafte werd dan zittend of staand en voorover gebogen in de boeien geslagen. Zie:
E.A. Bik en D. Roos: Kromsluiting in de ijzers. Uitspraken van de Raad van Tucht (voor de koopvaardij)
1856-1909 (Amsterdam 1995)16. In dit boek wordt ook een geval besproken waarbij een kapitein
op een Amerikaans koopvaardijschip de zweep gebruikte om een matroos te ‘disciplineren’.
Opvallend is dat de gestrafte matroos de straf met de zweep (‘flogging’) zag als een straf die
alleen voor slaven bedoeld was. De betreffende passage wordt hier aangehaald omdat het een
goede illustratie is van de manier waarop over slaven werd gedacht. De kapitein vroeg aan de
matroos (Sam): ‘Will you ever be impudent to me again?’
		 ‘I have never been, sir’, said Sam’ ‘Answer my question, or I’ll make a spread eagle of you! I’ll flog
you , by God.’
		 ‘I’m no negro slave’, said Sam. ‘Then I’ll make you one ‘, said the captain. En vervolgens liet hij
Sam oppakken door bemanningleden en ranselde hem af. Blz. 32-34.
202 Christopher, Slave ship sailors, 14
203 Ibidem, 17-18
204 Burnard, Roundtable, 291 : ‘they had to “break”te captives and transform them from Africans
into slaves’. Verder merkt Burnard op: ‘The ultimate aim of this seemingly purposeless violence
was, however, clear: to brutalize captives until they were, in Orlando Patterson’s phrase, “socially dead”. One of the most significant findings to emerge from Christopher’s study is that it reaffirms Patterson’s contention that slavery was a process, mostly psychological, in which a human
being is rendered as naked in the mind as in the body’. Ibidem, 291-292
205 Aangehaald bij Rediker , The slave ship, 152
206 Christopher, Slave ship sailors, 58
207 NA, WIC 109 Brieven en papieren van Guinea, 9 juli 1730-21 maart 1733 f.407-410
208 NA, WIC 111 Brieven en papieren van Guinea f.18-9vso
209 Christopher, Slave ship sailors, 167-168
210 Rediker, The slave ship, 242-243 “The officers are permitted to indulge their passions among them
at pleasure, and sometimes are guilty of such brutal excesses as disgrace human nature’, aldus
Falconbridge.
211 In een boekje getiteld ‘Thoughts upon the African slave trade’ doet John Newton verslag van het misbruik van vrouwen an boord van slavenschepen: ‘When the women and girls are taken on board
a ship, naked, trembling, terrified, perhaps almost exhausted with cold, fatigue and hunger,
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they are often exposed to the wanton rudeness of white savages. The poor creatures cannot
understand the language they hear, but the looks and manners of the speakers are sufficiently
intelligible. In imagination, the prey is divided, upon the spot, and only reserved until opportunity offers. Where resistance or refusal would be utterly in vain, even the solicitation of consent
is seldom thought of’. Geciteerd in Rediker, The slave ship, 241
Rediker, The slave ship, 242
Postma,The Dutch,243
Zie artikel XXXVII van de Instructie, opgenomen als Bijlage 1.
P.C. Emmer,De Nederlandse slavenhandel 1500-1850, Tweede uitgebreide druk (Amsterdam en
Antwerpen 2003) 247-248. Emmer onderbouwt zijn opvatting onder andere als volgt: ‘Door de
vele ziekten was de bemanning verzwakt en had ze tijdens de middenpassage vaak de handen
vol aan het bewaken van de slaven en het zeilvaardig houden van het schip. Bovendien zouden
dergelijke verkrachtingen het gevaar voor opstanden nog groter maken dan het al was. Mijn
beste argument was echter dat er noch in de literatuur noch in de plantagearchieven ook maar
iets te vinden is over een stijging van het op de plantage geboren mulattenkinderen na aankomst van uit Afrika afkomstige slavinnen’.
De levensverwachting van de slaven op de suikerplantages van de Caribische eilanden en ZuidAmerika was zeer kort. Op Berbice ging men er van uit dat een slaaf binnen 7 à 8 jaar bezweek.
(NA, Sociëteit van Berbice 1720-1795, toegangsnummer 1.05.05, Archiefvorming, 12). Een groot
contrast met de sterftecijfers in deze gebieden vormden de overlevingscijfers van de slaven op
Noord-Amerikaanse plantages. Volgens Tadman was er vóór het begin van de Amerikaanse vrijheidsoorlog (1775) sprake van een bevolkingsgroei onder de slaven (25% per decennium) terwijl
de slavenpopulatie in het Caribische gebied en Brazilië juist kromp(20% per decennium). Tadman
verklaart het verschil tussen Noord-Amerika en de andere gebieden onder andere door de extreme
fysieke eisen die aan de slaven op suikerplantages werden gesteld. Bovendien hadden de planters
op suikerplantages een voorkeur voor mannen omdat die beter opgewassen waren tegen het zware
werk dan vrouwen. Door het tekort aan vrouwen werden er echter ook minder kinderen geboren
zodat er een sterfteoverschot ontstond. Ondanks de betere levensomstandigheden voor de slaven
in Noord-Amerika waren er echter weinigen die ouder werden dan 50 jaar. Michael Tadman, The
demographic cost of sugar: Debates on slave societies and natural increase in the Americas, in: The
American Historical Review, Vol. 105, no.5 (december 2000), 1534-1575). Volgens Thomas was de levensverwachting van slaven ongeveer 10 jaar. De plantagehouders waren van mening dat het beter was
om telkens nieuwe slaven te kopen in plaats van te zorgen voor een natuurlijke aanwas van de
slavenbevolking. Als een vrouw zwanger werd en een kind baarde was zij gedurende ongeveer drie
jaar ongeschikt om arbeid te verrichten op de plantage. Dit kostte de slavenhouder meer dan de
aanschaf van een nieuwe slaaf. Thomas, The slave trade, 134 Ook in Suriname was de opvatting onder
de planters dat het voordeliger was slaven te kopen om de arbeidskracht op peil te houden, dan de
natuurlijke reproductie te bevorderen. Beeldsnijder, ‘Om werk van jullie te hebben’. 15.
Volgens Rediker volgden de haaien de slavenschepen tot aan hun bestemming in Amerika. Hij
concludeert dat uit berichten in verschillende kranten in Jamaica in 1785 waar over de aanwezigheid van haaien,die in het kielzog van de slavenschepen meezwommen, werd gemeld. Rediker,
The slave ship, 39
Ibidem, 234, 37-40,
Ibidem, 169-170, 235. Soortgelijke situaties, namelijk de onmogelijkheid het contact met een
lijk te vermijden, deden zich ook voor in naziconcentratiekampen. Goffman citeert het verslag
van een vrouw in een hospitaal van een concentratiekamp. Zij vertelde dat de mensen met z’n
tweeën in een hospitaalbed lagen. Als een van beiden stierf werd het lijk pas 24 uur later verwijderd. En dat was een afschuwelijke positie, vooral ’s nachts. Want in de eerste plaats waren de
doden helemaal uitgemergeld en zagen zij er vreselijk uit. In de meeste gevallen liepen op het
moment van overlijden hun blaas en darmen leeg. Goffman noemt een dergelijke situatie een
‘source of physical contamination’. Asylums,34
‘The Angola slaves (...) are allowed to go down between the decks, and come up on deck, as they
find the weather warm or cold’. Rediker, The slave ship, 29
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221 Ibidem , 29-30
222 ‘Putting a whip in a sailors hands was the regular method of processing the debasement of
African captives. One required part of their daily duty, for example, was to flog the slaves until
they danced. Captives were forced to do this, at least in fine weather, ostensibly because the
physical and mental health benefits of jumping up and down were considered to be great.(...)
For similar reasons, and with similar results, sailors also flogged the captives until they sang’.
Christopher, Slave ship sailors, 175-176
223 Rediker, The slave ship, 238
224 Ibidem, 217-221
225 ‘Various shreds of evidence suggest that some of the earliest social bonds to develop in the
coffles, in the factories and, especially, during the long Middle Passage were of a dyadic (two
person) nature. The bond between shipmates, those who shared passage on the same slaver, is the
most striking example. In widely scattered parts of Afro-America, the “shipmate”relationship
became a major principle of social organization and continued for decades or even centuries to
shape ongoing social relations’. Sidney W. Mintz en Richard Price, The birth of African-American
culture. An anthropological perspective,(Boston 1976) 42-44
226 Walther Hawthorne, “Being now, as it were, one family:” Shipmate bonding on the slave vessel
Emilia, in Rio de Janeiro and throughout the Atlantic world, in: Luso-Brazilian Review, Vol. 45, no.
1, 2008, 53-77 aldaar 54.
227 Rediker, The slave ship, 214-215
228 Eltis, The rise of African slavery, 225-232
229 Aangehaald bij Mannix en Cowley, Black cargoes, 108.
230 Johannes Postma, Mortality in the Dutch slave trade, 1675-1795 in: Henry A. Gemery en Jan S.
Hogendorn (eds), The uncommon market. Essays in the economic history of the Atlantic slave trade, (New
York en Londen 1979) 239-260. Postma geeft een overzicht van reizen van 17 schepen met aantallen mensen die aan boord stierven tijdens de wachtperiode in Afrika. Zie tabel 9.2 blz. 246
231 Herbert S. Klein e.a., Transoceanic mortality, 103.
232 Herbert S. Klein en Stanley L. Engerman, A note on mortality in the French slave trade in the
eighteenth century, in: Henry A. Gemery en Jan S. Hogendorn (eds), The uncommon market.
Essays in the economic history of the Atlantic slave trade, (New York en Londen 1979) 261-272 aldaar
261-262. In de studie van Klein en Engerman wordt voor de vergelijking van de afmeting en
capaciteit van slavenschepen uitgegaan van de tonnage van de schepen. In de meeste Europese
landen was tonnage (of tonnenmaat) de aanduiding om de maat of het laadvermogen van een
schip aan te geven. Een vergelijking met Nederlandse slavenschepen waarvan de afmetingen
in Amsterdamse voeten werd uitgedrukt is daardoor niet mogelijk. De argumentatie en de uitkomsten van het onderzoek zijn echter ook van belang voor inzicht in de factoren die een rol
speelden in de doodsoorzaken van de gevangenen tijdens de overtocht.
233 Postma, Mortality, 254-256.
234 Herbert S. Klein e.a., Transoceanic mortality: The slave trade in comparative perspective, in:
WMQ, 3rd ser.,vol.58, no.1, 95
235 Ibidem, 114 tabel VIa
236 Postma, Mortality, 246-247
237 Ibidem, 251-252 en tabel 9.4. Volgens Postma waren 11 van de 15 schepen die een slaventocht naar
Sint Eustatius maakten van Angola afkomstig. In de periode 1721-1729 maakte de WIC echter 21 slavenreizen naar Sint Eustatius. Daarvan waren 15 afkomstig van Angola, 3 van de Goudkust en 2 van
de Slavenkust. Dataverzameling Balai. Voor het betoog van Postma maakt dit verder geen verschil.
238 Robert Stein, Mortality in the eighteenth-century French slave trade, in: The Journal of African
History, Vol. 21, No. 1(1980) 35-41 Het onderzoek van Stein werd gedaan op basis van gegevens van
130 schepen.
239 Ibidem, 40 tabel 1
240 Ibidem,41 tabel 7 en 8
241 Ook wel bloeddiarree, persloop of rode loop genoemd.
242 Klein en Engerman, A note on mortality, 271
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243 Instructie, artikel XV,XXVI en XXXI. Zie Bijlage 1
244 Werk: uitgeplozen touw bestemd voor het dichten van gaten en lekken in de scheepsromp.
245 M. A. van Andel, Geneeskunde en hygiëne op de slavenschepen in den compagnietijd, in:
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, vol. 75 (1931) 614-636.
246 Ibidem,619
247 Ibidem, 623
248 W. W. Mijnhardt, David Henri Gallandat en zijn “Noodige Onderrichtingen”, in: Archief.
Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen, 2005. (Middelburg z.j.) 115159. De volledige tekst van de “Onderrichtingen” is opgenomen als Bijlage 5
249 “There was a great incentive to keep certain things quiet, since a substantial part of captain’s
reputation in the slave trade, and thus his likelihood of being rehired for subsequent voyages,
depended on his ability to control the Africans aboard his vessel and keep losses to a minimum”.
Eric Robert Taylor, If we must die. Shipboard insurrections in the era of the Atlantic slave trade, (paperbackeditie; Baton Rouge 2009), 3
250 Het ging om de 9e reis van de Leusden. In het betreffende hoofdstuk wordt verder op deze reis
ingegaan.
251 NA,WIC 110 Brieven en papieren van Guinea f.677-681
252 Postma, The Dutch, App.2, 329 en App. 10, 371. De kapitein van het schip, Cornelis Sterk, wordt
door Postma echter genoemd als kapitein van de Gulde Vrijheijd 2 in 1754 (dus 20 jaar later).
Waarschijnlijk een vergissing van Postma.
253 Stephen D. Behrendt, David Eltis en David Richardson, The costs of coercion: African agency in
the pre-modern Atlantic World, in: The Economic History Review, New Series, Vol. 54, no.3 (augustus 2001) 454-476
254 Richardson, Shipboard revolts, African authority and the Atlantic slave trade, in: WMQ, 3rd Ser.,
Vol. 58, no. 1 (januari 2001) 75
255 Taylor, If we must die, 5 en 68-71
256 Jane Webster, Looking for the material culture of the middle passage, Journal for maritime research,
december 2005. http://www.jmr.nmm.ac.uk/server/show/ConJmrArticle.209.
257 “... shipboard revolts were not at all uncommon but in fact plagued slave traders every step of
the way throughout the long history of the trade. The remarkable level of success that shipboard
rebels attained challenges the notion that Africans and African American slave resistance was
ineffective”. Taylor, If we must die, 4
258 Richardson, Shipboard revolts, 69-92
259 Lorenzo Green, Mutiny on slave ships in: Phylon (1940-1956), Vol. 5, No.4 (4th Qtr., 1944) 346-354
aldaar 348
260 Taylor, If we must die, 43; Richardson, Shipboard revolts, 70
261 Taylor, If we must die, 49
262 Ibidem, 53-56
263 Richardson, Shipboard revolts, 69 en 79; Taylor, If we must die, 61
264 Behrendt e.a., The costs of coercion, 456-457 De Bovenkust omvatte het gebied van de tegenwoordige staten Sierra Leone, Guinee, Liberia en Ivoorkust.
265 Richardson, Shipboard revolts, 74
266 Behrendt e.a., The costs of coercion, 458-459; Richardson, Shipboard revolts, 76
267 ”The single most important factor appears to be the strong regional pattern in the incidence of
revolts, though the higher proportion of females among the slaves on board is also significant”.
Behrendt e.a., The costs of coercion, 466
268 Postma, The Dutch, 166 tabel 7.5 Het gaat over opstanden die gedocumenteerd zijn, waar dus verslagen over gevonden zijn. Hoeveel opstanden er hebben plaatsgevonden op de door Postma in
de periode 1675-1738 onderzochte 370 WIC slavenreizen is niet bekend. Hetzelfde geldt voor de
840 slaventochten tijdens de periode van de vrije handel (1730-1802). Postma, 305 en appendices
1 en 2 blz. 308-348
269 ‘Of the fifty-eight carefully examined MCC slaving missions, at least eleven reported slave
rebellions (...). This represents one slave uprising in five missions for the well-documented
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and well-researched MCC, and if this statistical average were applied to all of the Dutch slave
trade there may have been as many as 300 such revolts on Dutch ships alone’ Postma, The Dutch,
165-167

Deel 3
270 Met ‘verdeck’ werd het dek van het schip bedoeld. De koebrug was een extra-vloer tussen twee
dekken, een afgesloten ruimte vormende, meest laag van verdieping en dienende voor berging
van plunje; een enkele maal ook als slaapplaats. Deze extra-vloer met stevige verbindingsbalken
maakte de schepen sterk, maar ook zwaar, zodat een schip met koebrug meer diepgang had dan
zonder zo’n dek. http://www.inghist.nl/pdf/vocglossarium/VOCGlossarium.pdf
		 Zie verder: Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 99-101; Postma, The Dutch, 142-145; Victor Enthoven,
Pinassen, jachten en fregatten. Schepen in de Nederlandse Atlantische slavenhandel, in:
Remmelt Daalder, Andrea Kieskamp en Dirk J. Tang (red), Slaven en schepen. Enkele reis, bestemming
onbekend (Amsterdam en Leiden 2001) 43-57
271 NA, WIC 337 Notulen kamer Amsterdam 25 juli 1681, f.221vso: ‘De heer president heeft nogh ter
vergaderinge voorgebraght, dat alsoo ter jongst gehouden vergaderinge der Thiene op den 15.
van dese maandt de heeren de praesidiale camer in Zeelandt, ende de camer Amsterdam ijder
afsonderlijk waren versoght, en gecommitteert tot het opstellen van eene charter der scheepen
gedestineert werdende na den slavenhandel, mitsgaders een Reglement op het handelen van
de gem: slaven het wel nodigh ware, dat eene commissie aan dese tafel ten gem: eijnde wierde
gedecerneert. Soo is na deliberatie goetgevonden ende verstaan mits desen te committeren en
authoriseren de heeren commissarissen tot de saaken van de equipagie, ten eijnde ende omme
het selve te examineren, ende op te stellen, daarvan alhier ter vergadering rapport te doen, mitsgaders te dienen van haar EE consideratien en advis’.
272 NA,WIC 652, Notulen Heren Tien 21 april 1687.
273 Postma, The Dutch, 142
274 De gegevens over scheepsafmetingen zijn ontleend aan: B. E. van Bruggen, Beschouwing over
het aangeven van de hoofdafmetingen van de Nederlandse zeeschepen en de daarbij gebruikte maateenheden (1600-1800), in: Mededelingen van de Nederlandse vereniging voor zeegeschiedenis
(NVZ) 20 (1970) 25-34. Het artikel is voornamelijk gewijd aan afmetingen van schepen van de
Admiraliteiten (oorlogsschepen) maar is ook van toepassing op de vraagstukken die zich voordeden bij de bouw van koopvaardijschepen. De exacte afmeting van een Amsterdamse voet was
0,283133 meter.
275 Van Bruggen, NVZ 20, 30: ‘omstreeks 1700 was het algemeen gebruikelijk de lengte te rekenen
van voorkant voorsteven tot achterkant achtersteven op het hoogste niveau, de z.g. lengte “over
stevens”. Deze kon enige voeten – 4 à 5 groter zijn dan de lengte over dek’.
276 Ibidem, 33
277 “In schepen met twee of drie dekken wordt deze altijd gegeven tot het onderste doorlopende
dek; vandaar de uitdrukking: hol onder den overloop (het onderste dek). De afmeting werd dan
altijd (en wordt nog) gedacht tot de bovenkant van de dekbalk die de overloop draagt en wel op
de laagste plaats van het dek in de zijde.”Ibidem, 33
278 NA, WIC 336 Notulen kamer Amsterdam 12 augustus 1681 f.244vso
279 Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, Bijlage 1, 392 en Bijlage 2, 411; Postma, The Dutch, App. 1,318
280 NA, WIC 336 Notulen kamer Amsterdam 22 augustus 1681 f.252-252vso
281 De schepen van de WIC werden voor verschillende doeleinden ingezet. Voor de Afrikaanse kust
werd handel gedreven met kleine schepen. Deze kustschepen waren speciaal bestemd voor handelsreizen langs de kust;als ze niet meer geschikt waren voor de kustvaart werden ze gesloopt.
Voor de Atlantische reizen werden schepen afhankelijk van hun bestemming door de WIC
geclassificeerd als: retourschepen, kruisers of slavenschepen. Een retourschip werd gebruikt
voor het vervoer van goederen van de Republiek naar West-Afrika en omgekeerd. Om de smokkel- en andere illegale handel te voorkomen en te bestrijden werden door de WIC voor de kust
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van Afrika vrijwel permanent kruisers gestationeerd. Kruisers waren goed bewapende schepen
die een grotere bemanning hadden dan retour- en slavenschepen. Den Heijer, Goud, ivoor en
slaven, 93-101
282 NA, WIC 374 f.128 Notulen kamer Amsterdam 18 juli 1719;NA, WIC 5 f.29vso Vergadering Heren
Tien 30 augustus 7120; NA, WIC 5 Vergadering Heren Tien 3 oktober 1720;NA, WIC 5 f. 60vso
Vergadering Heren Tien 15 oktober 1720;NA, WIC 6 f.58 Vergadering Heren Tien 23 juli 1723;NA,
WIC 9 f.145-147 Vergadering Heren Tien 19 oktober 1735. Het laatste besluit van oktober 1735
resulteerde in de bouw van het schip de Jonge Willem. Hiermee werden op 4 januari 1738 in
Suriname 456 van de 594 in Afrika ingescheepte gevangenen afgeleverd. De overtocht werd door
138 mensen dus niet overleefd.
283 NA, WIC 374 Notulen kamer Amsterdam, 18 juli 1719 f.128-128vso;Den Heijer,Goud, ivoor en
slaven, 295
284 Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 316. De Groot Bentveld heeft dus nooit als kruiser gefunctioneerd,
maar is wel als zodanig uitgereed. Ibidem, Bijlage 2, 407
285 NA, WIC 5 Notulen Heren Tien f.50vso,55-55vso,90,92vso en 95
286 ‘dat geene scheepen,[....] bij de respective cameren op den slavenhandel sullen werden geequipeerdt, hoe groot deselve ook soude mogen sijn, met meerdere slaven sullen mogen werden
beladen, als uijterlijck met vijffhonderdt, sonder meer’. NA, WIC 832 Notulen vergaderingen
Heren Tien, 15 juli 1681 f.323
287 NA, WIC 652, Notulen vergaderingen Heren Tien 3 oktober 1686:
		 (...) Ende aengaende de te doene equipagies voor die van het asiento, is na deliberatie goedtgevonden hetselve te laten ter dissentie aen de heeren gecommiteerde, en werden deselve gelast
het daarhenen te helpen derigeren dat in de schepen gaende met een cargasoen van f. 80000 naer
Elmina in dezelve schepen mogte werden gescheept een cargasoen tot inhandelinge van 600 in
plaats van 500 slaven.(...)
288 NA, WIC 652, notulen vergaderingen Heren Tien 7 oktober 1686:
		 (...)Insgelijcs is andermael goedtgevonden de gemelte heeren te recommanderen alle goede officien te helpen contribueren ten einde in de grootste schepen naer Elmina gedestineert met een
cargasoen van f. 80000 – mogten werden geembarqueert niet alleen 500 a 600 slaven – maar
600 a 700, ende wert mitsdien voor soo verre gealterdeert de resolutie op het tweede poinct van
beschrijvinge den 3 deser genomen.(...)
289 NA, WIC 1, Vergadering Heren Tien, 27 maart 1705, f.239 vso. ‘En werden de Heeren
Bewindhebberen van de Presidiale camer Zeelant insgelijx gequalificeert ende geauthoriseert
om het slaafs cargasoen met haar EE laast gecogte schip te versenden, in plaatse van voor vijfhondert slaven tot ses a seven hondert slaven te vergroten, als sijnde het voorn: schip van meerder ruijhmte als andere ordinaire slaeffscheepen ende daaromme met hetselve grooter quantiteijt slaven ingeladen en overgevoert sal cunnen werden’.
		 Dit schip, de Justitia, vertrok in december 1706 uit Afrika met 740 gevangenen aan boord waarvan 161 de tocht niet overleefden. Postma, The Dutch, 314 Appendix 1
290 Dat dewijle de Bewinthebberen hebben gesien, dat des compagnies schepen gedestineert op den slavenhandel na Fida, gewoonlijk maar met een getal van vijff hondert slaven ofte daaromtrent van
daar werde gedepescheert ende mitsdien veele restanten van coopmansz: overig blijven dewelke
daarna incourant werden, aan Directeur Generaal en Raden dierhalven sal werden aangeschreeven
ende gelast, de nodige voorsienige te doen, ende orders te stellen dat de respectieve slaven schepen
met soo veele slaven sullen werden voorsien, als gevoeglijk in deselve geplaatst ende daarmeede
overgevoert sullen kunnen werden, ende ten dien eijnde alle de goederen tot de inhandelinge van
slaven gedestineert, alsmeede de restanten soo er eenige aan Fida mogten sijn, tot het inkopen van
slaven te emplojeren; NA, WIC 2, Vergadering Heren Tien, 15 september 1710,f.178
291 NA, WIC 57 f. 11vso-16vso Brief van 23 november 1733 aan directeur-generaal Anthonie Overbeek:
“(...) Wij disapprobeeren meede dat men ter kuste heeft kunnen goetvinden het schip Beekesteijn,
met een nomber van 866 slaaven na America te doen vertrecken, daer nog meerder scheepen op
de custe waren dewelke met een armasoen konde worden voorsien. Dat daerdoor gelijk bij de
uijtkomst is gebleeken, groote sterfte moeste veroorsaaken te meer dewijl onder de slaaven de
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ziekte berijts begon te ontstaan, dierhalve gelasten wij UEd: in het vervolg zorge te draagen, dat
zoo excessieff groot getal, met een schip niet meer werde versonden, om also de risico op een
boodem zoo groot niet te maken, en daerdoor de siekte en sterfte te prevenieeren”.
Postma, The Dutch, 318 Appendix 1
Ibidem, Appendix 1, 308-319; Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, Bijlage 2, 405-411
Portugal, Engeland en Frankrijk waren verantwoordelijk voor respectievelijk 45.9%, 28.1% en
13.2% van de trans-Atlantische slavenhandel gedurende de periode 1519-1867. Het aandeel van
Nederland was 4.8%. David Eltis, The volume and structure of the Transatlantic slave trade: A
reassessment, in: The William and Mary Quarterly, 3rd Ser.,Vol. 58, No 1, jan. 2001, 17-46 tabel 1
Den Heijer gaat uit van 190.477 gevangenen verscheept tijdens 383 reizen. Wordt van de cijfers
van Postma uitgegaan dan is het gemiddelde 494 gevangenen per schip over de periode 16751738.(182.854 gevangenen tijdens 370 reizen). Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 151, tabel 5.11a;
Postma, The Dutch, 110 tabel 5.1 Tijdens de vrijhandelsperiode (1730-1803) lag het gemiddelde
beduidend lager, namelijk op 305. Postma, The Dutch, 118 tabel 5.6. Eltis berekent voor de periode vóór 1714 een gemiddelde van 488 voor de WIC en 330 voor de Royal African Company. David
Eltis, The Rise of African Slavery, 127
Herbert S. Klein, The English Slave Trade to Jamaica, 1782-1808, in: The Economic History Review,
New Series, Vol. 31, no. 1, 1978, 26. Klein merkt verder op dat : “In the pre-1790 period the English
were on a par with the French and the Portuguese. While the most relevant comparative data
come from the pre-1780 period, they were close enough in time to be considered reasonable
proxies of the activities of the various nationalities in the 1780’s. Whereas in this decade the
English were averaging some 396 slaves per vessel delivered in the West Indies, the French in the
1770’s were bringing some 341 slaves per vessel. The Portuguese, for their part, were shipping
some 377 slaves per vessel from Luanda, Angola, in the 1760’s, which probably meant numbers
landed in the order of 320-340, depending on the rates of mortality suffered by the slaves”. In de
berekening van Klein wordt de periode van 1782 – 1808 onderverdeeld in 3 subperiodes namelijk 1782-1788, 1791-1799 en 1800-1808. In de eerste subperiode bedroeg het gemiddeld aantal
vervoerde gevangenen 396, in de daaropvolgende periode daalt het gemiddelde naar 328 om
ten slotte in de periode 1800- 1808 een gemiddelde van 289 gevangenen per reis op te leveren.
Deze dalende trend hing samen met de invoering van de Dolben Act in 1788 waarbij de aantallen gevangenen die per reis mochten worden vervoerd afhankelijk werd gemaakt van de capaciteit van het betreffende schip. Daarbij werd uitgegaan van de tonnage van het schip en werd
het aantal te vervoeren gevangenen gerelateerd aan het scheepstonnage. In 1799 werd bepaald
hoeveel scheepsruimte per gevangene minimaal noodzakelijk was. Het uitgangspunt was toen
niet meer het scheepstonnage. Er werd een minimumafmeting vastgesteld voor de ruimte aan
boord per gevangene (8 square feet)(0,74 m2). De gevolgen van deze regelgeving waren duidelijk
merkbaar in de daling van het gemiddeld aantal vervoerde gevangenen per reis.
Herbert S. Klein, The Portuguese Slave Trade From Angola in the Eighteenth Century. In: Journal
of Economic History, Vol. 32,No. 4, 1972, 898 tabel 2. Voor de periode 1795-1811 komt Klein op een
gemiddelde van 496 gevangenen per schip, vervoerd van Angola naar Rio de Janeiro. Idem,
blz.899 en nt.5
David Geggus, The French Slave Trade: An Overview. In: The William and Mary Quarterly, 3rd Ser.,
Vol. 58, No.1, 123 en tabel 1, blz. 135. Geggus vermeldt niet om hoeveel slavenreizen het gaat in de
periode 1726-1776. Het in de tabel vermelde aantal is afgeleid van het aantal vervoerde gevangenen en het door Geggus genoemde gemiddelde. De aantallen wijken niet veel af van berekeningen van Robert Stein over de Franse slavenhandel in de periode 1793-1793. Stein gaat uit van 3285
slavenreizen in genoemde periode en schat dat er ongeveer 1.1 tot 1.2 mln. gevangenen zijn vervoerd. Uitgaande van 1,1 mln. komt het gemiddeld aantal verscheepte gevangenen uit op 334.8.
Dit gemiddelde ligt in de buurt van het door Geggus genoemde van 325. Robert Stein, Measuring
the French Slave Trade, 1713-1792/3, in: The Journal of African History, Vol. 19, No. 4 (1978), 515-521,
tabel 1 blz. 518
Zie: Garland,Ch. En H.Klein, The allotment of Space for Slaves aboard Eighteenth-Century
British Slave Ships, in: The William and Mary Quarterly, 3rd Ser., Vol.42, 1985, 239 . Over het gebruik
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van scheepstonnage als maat merken zij op: “... until well into the nineteenth century tonnage
was an inexact measure, and one that was not uniform across all trades and nations.”
NA,WIC 374, Notulen kamer Amsterdam 1719, f.176
De opperstuurman was de 1e stuurman, de derde waak was de derde stuurman. De chirurgijn
(scheepsarts) werd ook als meester of barbier aangeduid.
NA,WIC 4, Notulen Heren Tien 1714-1717,6 november 1717 f. 207 : “Zijn ter vergadering voorgebracht en geresumeert de lijsten van het geene door de compagnie in het toecomende zal
werden gepermitteert aan de capitains van kruijsscheepen en schippers van slaefsscheepen,
aen de opper en onder stuurlieden, opper en onder chirugijns en aen de bootsmans, botteliers,
kuijpers, constapels, zijlemaker en koks en der zelver maets vaarende in dienst van deese compagnie om voor haer particulier te moogen meede neemen als meede van wat groote de respective kisten van de voorn: perzonen zullen moeten zijn door heeren commissarissen uijt deese
vergadering geformeert en opgestelt. Waarop (...) is goetgevonden de voornoemde lijsten der
goederen te approbeeren ende te arresteeren ende dat dezelve gedruckt en aen alle de respective
cameren toegesonden zullen werden, ten eijnde hun daer van te bedienen zullende achter ijder
der voorn: lijsten meede werden gevoegt ende gedruckt dat wanneer de voorn: persoonen de
aen haer gepermitteerde goederen op de custe zullen willen verkoopen en debiteeren zij lieden
daarvoor niets anders zullen vermoogen te neemen offte te ruijlen als alleen gout ende geen
oliphants tanden offte eenige andere goederen off coopmanschappen van wat zoort off benaming die zoude moogen zijn, op de voornoemde custe vallende , welke goederen off coopmanschappen toebehoorende aan een of meerdere van de voorsz: officieren en verders scheepsvolk
en in de scheepen gevonden werdende beneevens der zelve verdiende en te goede zijnde maent
buijt en andere gelden bij de comp: aan en ingehouden ende daer van geene de minste voldoeninge off betalinge aen haer gedaen zal werden.”
NA,WIC 1, Vergadering Heren Tien 24 maart 1701. De afmetingen zijn in Amsterdamse voeten
van ongeveer 28,3 cm. Een Amsterdamse voet werd onderverdeeld in 11 Amsterdamse duimen
van2,57 cm. Tussen haken de afmetingen, afgerond in cm.
NA,WIC 838, Vergadering Heren Tien 4 november 1720.
NA,WIC 1 Notulen Heren Tien 1 december 1707, f.423vso-424: “(...) zo is tot nader elucidatie omtrent de verdeling der slaven verstaan, dat als wanneer een schipper een armasoen off
aantal slaven heeft ingehandelt ende van die plaatse alwaar hij deselve heeft ingenomen, komt
te vertrecken, hij gehouden zal zijn de regte helfte van alle de voorsz. ingehandelde en inhebbende slaven vrij voor de compagnie na zijner gedestineerde plaatse over te brengen, zonder dat
van dat getal eenige doden af te trecken, en zullen alle de slaven dewelke gedurende de reijse,
mogten komen te sterven, van de wederhelfte afgerekent werden, waarvan de schipper zijn
emolumenten geniet; blijvende de voorsz resolutien van 1675 en 1676 voor den verderen inhouden in haar volkomen kragt (...)”
Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 106
Postma, The Dutch, 156 tabel 7.3
NA,WIC 337, Notulen kamer Amsterdam 1682, f.230vso-232. De Instructie is opgenomen als
Bijlage 2
Den Heijer,Goud, ivoor en slaven, 105 en 421 Bijlage 5
J. R. Bruijn, F. Gaastra en I. Schöffer, Dutch-Asiatic shipping in the 17th and 18th centuries, Volume I,
Introductory volume, (Den Haag 1987) 210-211
J. de Hullu, De matrozen en soldaten op de schepen der Oost-Indische Compagnie, in: J.R.
Bruijn en J. Lucassen (eds), Op de schepen der Oost-Indische Compagnie. Vijf artikelen van J. de Hullu ingeleid, bewerkt en voorzien van een studie over de werkgelegenheid bij de VOC (Groningen 1980) 50-81 aldaar
50. Dergelijke ronselpraktijken vonden ook in Engeland plaats. Marcus Rediker beschrijft de
praktijken van deze ‘crimps’ zoals deze tussenpersonen in Engeland genoemd werden. Zodra
een slavenschip gereed was voor een reis naar Afrika werden door deze mensen matrozen geronseld. Zij deden dat door hun slachtoffers dronken te voeren en hun daarna een contract te laten
tekenen waarmee zij gedwongen werden zich aan te melden op het slavenschip.”Whenever a
slaver was fitting out (...) merchants and their captains, clerks, and crimps (unscrupulous labor
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agents) prowled the streets of Liverpool “without intermission”. They relentlessly hurried one
sailor after another into taverns whose propietors where under their influence and where sailors
found Music, prostitutes, and drink. (...) Many a drunken sailor signed ‘articles of agreement’, a
wage contract, with a Guinea merchant or captain after a long, rakish binge”. Rediker, The slave
ship, 137-138
312 De tekst op de transportbrief was een verzoek aan de Bewindhebbers om ‘(...) aan toonder dezes
uit te betalen uit zijn eerste te verdienen gage, te weten zoo wanneer de scheepsboeken, zijn
rekeningen of andere genoegzame bescheiden overgekomen zullen zijn en daarbij blijke, dat hij
op zijn verdiende gage zoveel tegoed heeft (...)’ De Hullu, Op de schepen,53
313 Ibidem, Op de schepen, aldaar 50-53
314 Zie Bijlage 2.
315 De Hullu, Op de schepen, 54
316 Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, Bijlage 4, 414-420; Postma, The Dutch, Appendix 13,378-381
317 Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 106
318 Ibidem, 105
319 Articul-Brief van de generale Nederlandtsche Geoctroyeerde West-Indische Compagnie, ter Vergaderinge van de
Thienen der selver Compagnie ghearresteert, ende by de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde
Nederlanden op den twaalfden April 1675 geapprobeert en geconfirmeert. Cau, C. (red.) Groot Placaet-Boeck.
		 Het Groot Placaet-Boeck, Derde Deel, is onderverdeeld in 10 boeken. De informatie over de
WIC is opgenomen in het tiende boek met als opschrift: THIENDE BOECK, Saecken van de
Zee, Admiraliteyten, Convoyen, Licenten, Pilotage, Oost ende West-Indische Compagnie, en
Koophandel betreffende. Tit.6. Saecken reackende de West-Indische Compagnie. Nr. 27 . ArticulBrieff van de generale Nederlandtsche Geoctroyeerde West-Indische Compagnie. De artikelbrief
beslaat de blzz. 1346-1354. De artikelbrief is opgenomen in het: Groot placaet-boeck, vervattende
de placaten, ordonnantien ende edicten van de ... Staten Generael der Vereenighde Nederlanden,
ende van de ... Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, mitsgaders vande ... Staten van Zeelandt
...by een verzameld door Cornelis Cau. Enkele belangrijke bepalingen uit de Artikelbrief zijn
opgenomen in Bijlage 6.
320 Artikelbrief, artikel II
321 Leersen of laarzen: afranselen met een stuk touw.
322 Kielhalen: zware straf aan boord waarbij de gestrafte aan het ene boord in zee werd geworpen,
onder de kiel doorgehaald en aan het andere boord opgetrokken. Om hem voldoende te doen
zinken werden de benen met lood bezwaard. Uit: VOC-glossarium. Verklaringen van termen, verzameld uit de rijks geschiedkundige publicatiën die betrekking hebben op de verenigde Oost-Indische Compagnie,
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Den Haag 2000)
323 Galjoen: voorste punt, snuit, rostrum van een schip; daarin bevond zich een kleine ruimte als
cel: ‘iemand in het galjoen sluiten’. Uit: VOC-glossarium
324 Zie Bijlage 2. De Kamer Amsterdam had de werkzaamheden verdeeld over 9 commissies. De hier
besproken Instructie had betrekking op de commissie Personeel. Deze was belast met het aannemen
van het scheepsvolk en personeel voor de overzeese bezittingen. Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 59-63
Het is niet bekend of de andere Kamers van de WIC ook dergelijke instructies hadden.
325 NA, Verspreide Westindische Stukken (VWIS), nummer toegang 1.05.06, inventarisnummer
385. Zie Bijlage 1. De volledige titel van het document luidde: “Instructie van de Generale
Geoctroyeerde Nederlantsche West-Indische Compagnie , voor ...... Schipper , op ’t schip .......
gedestineert na Elmina , Angola en ...... respective waar naar hij sig gedurende de gantsche reyse
preciselyk ende in alle getrouwigheid zal hebben te reguleren” . De Instructie werd, naar mag
worden aangenomen, aan alle kapiteins meegegeven die voor een slaventocht naar Elmina of
Angola uitvoeren. In de titel van het stuk zijn immers de namen van de schipper en het schip
niet ingevuld. Dat gebeurde pas als de namen van de kapitein en het schip bekend waren. De
Instructie is van groot belang omdat het inzicht geeft in de formele eisen die door de WIC
werden gesteld voor de aankoop en het vervoer van Afrikaanse gevangenen. Hoe het er op een
slavenschip daadwerkelijk toeging zal echter nooit aan het licht komen. In hoeverre de gevangenen op deze schepen bijvoorbeeld mishandeld en verkracht werden zal altijd onbekend blijven.
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326 Instructie, artikel XVI en XVII.
327 Een voorbeeld van een gecombineerde instructie waarbij zowel de reis binnen Afrika als van
Afrika naar Suriname werd geregeld is als Bijlage 4 opgenomen.
328 Dit gedicht van de schrijver Edgar Cairo (1946-2000) komt voor in de roman Dat vuur der grote
drama’s dat zich voor een groot deel in Berbice afspeelt. Hij omschrijft de bomba in zijn gedicht
als een slavendrijver. Dat vuur der grote drama’s, (Haarlem 1982) 42.
329 Harvey M. Feinberg, Africans and Europeans in West Africa: Elminians and Dutchmen on the
Gold Coast during the eighteenth century, in: Transactions of the American Philosophical Society,
New Series, Vol. 79 , no. 7 (1989) 1-186 aldaar 65-71
330 Enkelvoud is bomba. In sommige onderzochte documenten wordt soms het meervoud ‘bombaas’ gebruikt. In deze tekst is gekozen voor ‘bomba’s’.
331 De aanduiding bomba werd ook op de plantages in Amerika gebruikt. De positie van de bomba’s
op de plantages was duidelijk: zij waren slaven met als taak de supervisie over andere slaven.
De aanduiding bomba was in elk geval op de plantages in Curaçao en Bonaire in gebruik.
In Suriname werden de slavenopzichters ‘bastiaans’ of ‘basjas’ genoemd. J. van Donselaar
omschrijft de bomba als : negeropzichter over mede-slaven op een plantage, met verwijzing
naar Hartsinck (1770, 1916) die opmerkt: “Des nachts worden op de meeste Plantagiën, door de
Bomba of Meesterknegt, de deuren der Neegerhutten geslooten, op dat zy niet zouden gaan
zwerven”. J. van Donselaar, Woordenboek van het Surinaams-Nederlands, (tweede, herziene en uitgebreide druk; Utrecht 1989) onder het lemma bomba. Hoe de slavenopzichters op Sint Eustatius,
Berbice en Essequibo werden genoemd is niet bekend. Dat de bomba’s op Curaçao en Bonaire
slaven waren blijkt uit de manumissieregisters waarin vrijbrieven voor verschillende bomba’s
staan vermeld. Deze registers zijn te raadplegen op de site van het Nationaal Archief in de database Vrij van Slavernij. In de verklarende woordenlijst bij deze database wordt de bomba omschreven als: ‘zwarte meesterknecht op plantage’. Hetzelfde geldt voor de bastiaans in Suriname. In
de database Vrij in Suriname – Manumissies zijn gegevens van 4 bastiaans die werden vrijgelaten.
332 Harvey M. Feinberg, Africans and Europeans , 65. Postma ,The Dutch,72.
333 Cornelis W. Goslinga,The Dutch in the Caribbean and in the Guianas 1680-1791 (Assen 1985) 60,244
334 Feinberg, Africans and Europeans, 39,65-66
335 Ibidem, 65;Postma, The Dutch, 72
336 Postma, The Dutch, 72 .
337 Feinberg, Africans and Europeans, 82-83
338 William St Clair, The grand slave emporium. Cape Coast Castle and the British slave trade (Londen 2006)
132-143
339 Ibidem, 141
340 NA,WIC 107 f.323 Brieven en papieren van Guinea
341 Postma, The Dutch, 72
342 Ibidem, 402 nt.1. Ook Smallwood omschrijft bumboys als “(...) castle slaves whose responsibilities included management of captives held for export”. Smallwood, Saltwater slavery, 219 nt.31
343 De (vertaalde) tekst van de instructie is te vinden bij Postma, The Dutch, 402 Appendix 21. De
supervisor was de blanke WIC-employee belast met het toezicht over de gevangenen die verkocht werden aan de slavenschepen met bestemming Amerika.
344 NA, NBKG 1.05.14 invnr 233. De “baas van de train” was een functionaris die belast was met het
onderhoud van de compagniebezittingen en de bouw van nieuwe vestigingen. Hij gaf leiding
aan een uiteenlopende groep handwerkslieden zoals de smid, timmerlieden, metselaars, kuipers en zeilmakers. Den Heijer, Goud, ivoor en slaven , 79. Met de ‘katteplaats’ in artikel 6 werd de
ommuurde binnenplaats van het fort Elmina bedoeld.
345 Den Heijer,Goud, ivoor en slaven,104-106
346 Aangehaald bij Fayer, African interpreters, 286
347 Rediker, The slave ship , 229-230;Christopher, Slave ship sailors, 144-145; Walter Rodney,African
Slavery and Other Forms of Social Oppression on the Upper Guinea Coast in the Context of the
Atlantic Slave-Trade in: The Journal of African History, Vol. 7, No. 3. (1966), 438-439.
348 De Krumen ontwikkelden zich aan het eind van de 17e eeuw tot gespecialiseerde roeiers die
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gevangenen naar de slavenschepen vervoerden. D. P. Mannix en M. Cowley, Black cargoes. A history
of the Atlantic slave trade (4e druk New York 1968)6,16,48. ; Christopher, Slave ship sailors, 142-145
Joan M. Fayer, African interpreters , 286
Ibidem, 289
Postma, The Dutch, 243
NA, WIC 204 Brieven en papieren van Curaçao aan de vergadering van Thienen, f.537-538
Zie bijvoorbeeld NA, WIC 4, Notulen Heren Tien 3 oktober 1714 waarbij aan de directeur op
Curaçao werd opgedragen ervoor te zorgen dat er geen slaven als verstekelingen met de schepen
meegingen naar Nederland , “(...) want dezelve in dese landen komende aenstonds vrije persoonen werden ...(...)”. Andere voorbeelden zijn te vinden in: NA, WIC 111 Brieven en papieren van
Guinea, ultimo januari 1737; NA, WIC 10 Notulen Heren Tien 14 september 1737 f.34vso-35
Svalesen, Fredensborg, 85-86
Gallandat, Noodige onderrichtingen.
W. W. Mijnhardt, David Henri Gallandat, 118-119
Aangehaald in: Naar de koning van Dahomey. Het journaal van de gezantschapsreis van Jacobus Elet naar
het West-Afrikaanse koninkrijk Dahomey in 1733. Ingeleid door Henk den Heijer, Werken uitgegeven door
de Linschoten-Vereniging XCIX, (Zutphen 2000) 140.
Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, Bijlage 1, 404
De Goude Put kwam op 17 februari 1735 in Suriname aan met 521 gevangenen. Van de oorspronkelijke groep van 550 mensen waren er dus 29 tijdens de overtocht overleden. Postma, The Dutch,
Appendix 1, 313
De 9e reis van de Leusden wordt verder in deel V besproken.
“Is ter vergadering binnen gestaan schipper Cornelis Walraven, laestelijk met het comp. Schip
Duijnvliet [...] versoekende te mogen weeten, hoe daarmeede te sullen handelen, alsmeede dat de
Bomba met het voorsz: schip overgekomen, zoo haest mogelijk zal zijn, na de kuste van Guinea
mogte werden terugge gesonden.”NA, WIC 392 Notulen kamer Amsterdam, 10 december 1737 f.
258-258vso
Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, Bijlage 1, 404
Postma, The Dutch, Appendix 1, 308
“(...)Ingevolge de verkoop reekeningen ende de reekeningen courant tot U:Ed:Gr:Agtb overgaande onder numero 13 en 14 hebbende Jan de Bomba den heere van Collen en mij nevens den
capiteijn versogt uijt het gemelde armasoen te mogen copen sijn eijgen wijff die als slavinne
mede overquam het geene wij in alle billijkheijd niet hebben kunnen afslaen, ende gemelde
negerinne aan hem verkogt tegen hondert agt pesos, hebbende hij daar op betaald in contanten
agt en vijftig pesos, versoekende U:Ed:Gr:Agtb de resteerende vijftig pesos van sijn gagie die hij
tegoed heeft te willen aftrecken omme de complete betalinge van gemelte negerinne te genieten.
Waaromme ik de gemelde pesos vijftig in de reekening courant mede hebbe gebragt tot berigt
van U:Ed:Gr:Agtb.” WIC 578 Brieven en papieren van Curaçao, 1 mei 1724-30 september 1727 f.263
Trouillot beschrijft een dergelijke manier van het weergeven van gebeurtenissen als ‘silencing’.
Over dit proces van verzwijgen merkt hij op: ‘Thus the presences and absences embodied in
sources (artifacts and bodies that turn an event into fact) or archives (facts collected, thematized,
and processed as document and monuments) are neither neutral or natural. They are created. As
such, they are not mere presences and absences, but mentions or silences of various kinds and
degrees. By silence, I mean an active and transitive process: one ‘silences’ a fact or an individual
as a silencer silences a gun’. Trouillot, Silencing the past, 48
Joseph C. Miller, Way of death. Merchant capitalism and the Angolan slave trade 1730-1830 (Madison
1988) 179-180
Zie: Paul E. Lovejoy and David Richardson, The Business of Slaving: Pawnship in Western Africa,
c. 1600-1810, in: The Journal of African History, Vol. 42, No. 1. (2001), pp. 67-89; Paul E. Lovejoy and
David Richardson, Trust, Pawnship, and Atlantic History: The Institutional Foundations of the Old
Calabar Slave Trade, in: The American Historical Review, Vol. 104, No. 2 (Apr., 1999), pp. 333-355; David
Eltis, The rise of African slavery in the Americas (Cambridge 2000) 155,180,187; Orlando Patterson: Slavery
and social death. A comparative study. (Cambridge, Massachusetts en Londen 1982) 124-125
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368 Lovejoy en Richardson, The business of slaving, 76 nt. 47. Ook op andere plaatsen in hun artikel
wordt verwezen naar de Nederlandse betrokkenheid bij dit kredietsysteem:’On the Gold Coast,
the Danes, Dutch and English relied on pawning throughout the seventeenth and eighteenth
centuries’ 79; ‘Pawning was also common on the Loango coast, in areas where the British, French
and Dutch operated (...)’ 80.
369 ‘Whatever the rights of creditors over pawns were, because of the potential damage to future
commercial dealings that might arise from their enslavement, ship captains were often reluctant to carry them away, and if they were taken off, they were not always sold but occasionally
returned to West Africa’.Lovejoy en Richardson, The business of slaving, 83
370 Harvey M. Feinberg, Africans and Europeans in West Africa: Elminans and Dutchmen on the
Gold Coast during the eighteenth century, in: Transactions of the American Philosophical Society,
New Series, vol. 79, no. 7 (1989)1-186 aldaar 159
371 WIC 394 Notulen kamer Amsterdam, 29 september 1739 f.191
372 Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, Bijlage 1, 404
373 NA, WIC 464, 12 november 1731; NA, WIC 111f.18-19vso; NA, WIC 393f.143
374 Op deze gebeurtenis wordt verder ingegaan bij beschrijving van opstanden op de Leusden. Zie
deel 4 §8.4
375 “Is binnen gestaen Jan Christiaen Roedelof geweesene opperchirurgijn op het schip Beekesteijn,
versoekende dat aan de Bombaes, welke met het schip Stad en Landen, naar Guinea zullen werden
overgevoert, eenige penninge tot haare uijtrustinge moghte werden toegelegt.” Daarop besloten de bewindhebbers: “ (...) aan ieder van deselve een kist met eenig goed tot haare uijtrustinge
dienende ten beloopen van vijftien tot twintig gulden toe te besorgen”. WIC 389 Notulen kamer
Amsterdam, 20 mei 1734 f.117
376 “is (...) goedgevonden ... aen de bomba met het voorsz: schip overgekomen, eene somma van
f 22:-- te accorderen, zullende de voorsz: somma aen den boven gemelde schipper werden ter
hande gestelt omme tot de nodige uijtrustinge van de voorsz: bomba te werden geemplojeert”.
WIC 393 Notulen kamer Amsterdam, 11 februari 1738 f.18
377 Archief Middelburgse Commercie Compagnie (MCC), toegangsnummer 20 invnr 910 Journaal
van de Philadelphia, zondag 26 december 1756
378 Archief MCC, invnr 1239 Journaal van de Vrouw Johanna Cores, 18 januari 1765
379 Het gaat hierbij om: Gallandat, Noodige onderrichtingen; de Instructie voor Andries Graan tijdens de vierde reis ; de Instructie voor schippers naar Angola en Elmina.
380 Instructie, artikel X: ‘(...)dog sal hy Schipper op de uytreise in tyds hebben te doen vervaardigen
de Negro-Combuys, ten eynde deselve volkomen gereed zy voor en aleer het voorsz. schip aan
Angola voorsz. kome te arriveren (...)’
381 De instructie is als Bijlage 4 opgenomen.

Deel 4
382 De aanwijzing van de uitredingen van schepen door de verschillende kamers gebeurde op basis
van jaarlijks vast te stellen toerbeurten. Deze toerbeurten werden volgens een vaste verdeelsleutel (de negensleutel) aan de kamers toegewezen.
383 De derde tourbeurt Amsterdam na Ardra off Angola en Zuriname in zee te brengen primo meij
1719 off zoo veel eerder als zal kunnne geschieden en tot welke deese equipagie een bequaem
schip ingecogt off getimmerd zal werden. NA, WIC 4 Resoluties vergaderingen Heren Tien, 25
oktober 1718 f. 318
384 NA, WIC 374, notulen kamer Amsterdam 14 maart 1719, f.54:’De heer scheepen Bors van Waveren
en verdere commissarisse tot de saken van de equipagie hebben ter vergadering gerapporteert,
dat haar Ed: zullende aenbesteede het maken van een nuw schip voor de compagnie volgens
de charter daar van opgestelt. Daarover met verschijde persoonen soo scheeps timmerlieden,
als andere hadde gesprooken, ende door deselve bij een geteekent biljet doen opgeven, tot wat
prijs ijder van hun soo een schip soude willen maken. Dat haar Ed: bij het opneemen der voorn:
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biljetten, onder de minste aenneemers hadde gevonde den scheepstimmerman Jan Gerbrandse
Slegt, aen wien haar Ed: vervolgens het maken van een schip hebben aen besteed voor een
somme van twintig duijsent guldens, mids en onder condisie, dat al het ijserwerk tot het voorn:
schip behoorende, door de compagnie selfs besorgt ende gelevert zal werden ende sulks midsdien buijten het bestek sal sijn’.
385 J. R. Bruijn, De Admiraliteit van Amsterdam in rustige jaren 1713-1751. Regenten en financiën, schepen en
zeevarenden, (Amsterdam en Haarlem 1970) 11 noot 12. Slegt was enige tijd (1722-1726) als scheeptimmerman in dienst van de admiraliteit van Amsterdam. Hij vertrok daar echter met conflict.
Slegt heeft in totaal acht schepen voor de admiraliteit van Amsterdam gebouwd. Over de kwaliteit van de door Slegt gebouwde schepen werd verschillend gedacht. Ibidem 9, 28, 169-171.
		 In de periode waarin Slegt als scheepstimmerman werkzaam was werd een begin gemaakt
met het ontwerpen en bouwen van schepen aan de hand van ontwerptekeningen. Hiervan zijn
echter zeer weinig tekeningen bewaard gebleven. Van Slegt zijn een aantal ontwerptekeningen bewaard gebleven. Deze tekeningen bevinden zich in de Collectie Moll, Rijksuniversiteit
Utrecht. Gerbrand Slegt was een vermogend man. Hij bezat bij zijn overlijden in 1739 onder
andere 16 huizen en erven op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam. Bovendien waren er “Twee
grafsteede in d’Oosterse Kerk staande op naam van Gerbrand Slegt geteekent met de no. 214 &
284”. Hierover: Gemeente Archief Amsterdam, toegang 5075, Notarieel Archief, invnr. 306 f.32
		 Zie over Slegt verder: A. J. Hoving en A. A. Lemmers, In tekening gebracht. De achttiende-eeuwse
scheepsbouwers en hun ontwerpmethoden (Amsterdam 2001) 16, 28, 32-33, 41
386 Gemeente Archief Amsterdam (GAA), Thesaurieren Ordinaris, Toegang 5039, invnr 539 C,
Verhuringsboek C, f.596
387 Maarten Prak, ‘Stad van tegenstellingen 1730-1795’in: Willem Frijthof en Maarten Prak (ed.),
Geschiedenis van Amsterdam. Zelfbewuste stadstaat 1650-1813, (Amsterdam 2005) 267-308, aldaar
270-271
388 NA,WIC 374, notulen kamer Amsterdam 14 maart 1719, f.54
389 N. H. Schneeloch, Die Bewindhebber, 31, 44 en 45.
390 NA, WIC 336 notulen kamer Amsterdam 14 maart 1719 f.54
391 De bedragen zijn hier afgerond op hele guldens. Voor de complete rekening zie Bijlage 9
392 harpuis: mengsel van dooreengesmolten hars,lijnolie en vet, soms ook zwavel, om van schepen,
masten, stengen en rompdelen boven water te besmeren ter bescherming tegen houtworm en
verwering. Zie: http://www.inghist.nl/pdf/vocglossarium/VOCGlossarium.pdf
393 Een kamer is een afgesloten gedeelte van een dek of een ruim. Zie: http://www.inghist.nl/pdf/
vocglossarium/VOCGlossarium.pdf
394 In september 1732 meldde zich iemand bij de vergadering van de Heren Tien die beweerde dat
hij een middel had uitgevonden waarmee de schepen behandeld konden. Hij had dit middel in
opdracht van “de Staaten van Holland en Westvriesland” aangebracht op het paalwerk van de
dijken om de paalwurm te bestrijden en het bleek goed te voldoen. Zijn verzoek aan de Heren
Tien was “(...) off deselve niet soude kunnen goedt vinden daar van ook een proeff te neemen met
haare scheepen, want dat deselve door hem besmeert zijn, niet zoude behoeven verdubbelt te
werden (...)”. De kamer Amsterdam werd belast met de verdere bespreking van dit experiment.
Zie : NA,WIC 840 notulen Heren Tien 8 september 1732, f.172-172vso. Of er door de WIC van dit
aanbod gebruik is gemaakt, is niet bekend.
395 J. R. Bruijn, F. S. Gaastra en I. Schöfer, Dutch-Asiatic shipping in the 17th and 18th centuries, volume I,
Introductory volume (Den Haag 1987) 31-33. Grady Boven en Ab Hoving, Scheepskamelen &
waterschepen.’Eene ellendige talmerij, doch lofflijk middel’ (Zutphen 2009)
396 Zie over Texel en de scheepvaart (voornamelijk over de VOC) http://www.voc.texel.nl
397 Zie bijvoorbeeld: NA, WIC 5 Notulen Heren Tien 18 november 1720: de 9e toerbeurt van de
kamer Amsterdam met een ‘ingekogte hekboot’. Deze hekboot was de Beekesteijn. Besluit van
dezelfde datum:6e toerbeurt kamer Amsterdam met ‘het gekogte fluitschip’. Het ging hierbij
om het schip De Vrijheid 2. In 1681 werd een ‘pinas schip’ besteld voor vervoer van 500 gevangenen. Zie NA, WIC 336 Notulen kamer Amsterdam f.252-252vso. Voor beschrijvingen van
verschillende scheepstypen zie:Hans Haalmeijer en Dik Vuik, Fluiten, katten en fregatten. De
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schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, 1602-1798, (Bloemendaal 2002); Remmelt Daalder,
Andrea Kieskamp, Dirk J. Tang (ed.), Slaven en schepen. Enkele reis, bestemming onbekend (Leiden en
Amsterdam 2001)
Met dank aan Ab Hoving voor deze informatie.
NA, WIC 5 Notulen Heren Tien f.29vso-30
NA, WIC 1304 Brieven en papieren van Guinea 1723, Reekening van de vertimmering en verdere
uijtrusting van het schip Leusden. In deze rekening worden de afmetingen van het schip vermeld. Zie Bijlage 16
Svalesen, Fredensborg, 37
Ibidem, 32-37
‘1 large iron slave stove with an iron door, 4 rings on the sides and 4 plates (or pads) on which the
feet stand; 1 iron vauldron with 4 handles for ditto; 2 copper lids, 1 small and 1 large for the same;
22 iron grates for the same’.Svalesen, Fredensborg, 93
Zie Bijlage 9 Bouwkosten Leusden
Artikel XXVI van de Instructie.
Svalesen, Fredensborg,102
De grenen planken waarmee de dekken werden gemaakt waren 2½ duim dik (6.4 cm). Gawronski,
De Equipagie , 142
Zie Bijlage 9: De bouwkosten van de Leusden.
Zie Bijlage 10b Levensmiddelen ‘voor 60 coppen 11 maanden & 500 Negros 3 maanden’
Zie Bijlage 3 artikel 4.
NA, WIC 1301 Brieven en papieren van Guinea (1720) Zie Bijlagen 10a en 10b.
De gegevens over maten en gewichten uit de betreffende tijd zijn ontleend aan: Jerzy Gawronsky,
De Equipagie van de Hollandia en de Amsterdam. VOC-bedrijvigheid in 18de-eeuws Amsterdam,(Amsterdam
1996) 130. D.P. Blok e.a., De oude Nederlandse maten en gewichten (Amsterdam 1982). Zie bijlage 7B
Zie Instructie voor schippers naar Elmina etc.: artikel XXII ’s morgens gort en ’s avonds bonen
Gawronski, De Equipagie , 252
Ibidem, 241
Het bier werd aan de VOC in 1742 geleverd door Pieter Rendorp. Hij was de enige Amsterdamse
brouwer die bier leverde.Rendorp was eigenaar van brouwerij de Haan op de hoek van de
Gelderse Kade en de Rechtboomsloot in Amsterdam. Hij was tevens lid van de Amsterdamse
vroedschap en acht keer burgemeester. Joachim Rendorp die in 1719 het bier voor de Leusden
leverde was waarschijnlijk familie. Zie over de bierleveringen aan de VOC: Gawronski, De
Equipagie, 232-234
Gawronski, De Equipagie, 254-255
Ibidem, 256
Ibidem, 245
Zie Bijlage 18b voor de factuur
Voor een toelichting op de verschillende geldsoorten: zie bijlage 7B
Voor de complete facturen van de handelsgoederen: Bijlagen 11a-11c.
Den Heijer ,Goud, ivoor en slaven,112-126
Ibidem, 114-116
Ibidem, 118-122
Ibidem, 120-121
Gawronski, De Equipagie, 189
NA, WIC 374 f.216vso
‘Schapesmeer’ (schapensmeer, wolvet, lanoline) wordt gewonnen uit de vacht van schapen via
een ingewikkeld procedé. Of hier sprake was van schapensmeer in de tegenwoordige betekenis is daarom twijfelachtig. Een andere aanduiding voor schapensmeer is ook schapenvet. Dit
product wordt tegenwoordig verwerkt in hondenvoer. Er zijn echter ook gerechten zoals het
Schotse haggis waar schapenvet in verwerkt wordt. Waar Afrikaanse slavenhandelaren schapenvet voor gebruikten is vooralsnog niet duidelijk. Een mogelijkheid is dat het schapenvet
gebruikt werd als bak- en braadproduct. Voor de volledige facturen: zie Bijlagen 14a en 14b.
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430 De hier gebruikte gegevens zijn hoofdzakelijk afkomstig uit: Jan Hogendorn en Marion
Johnson, The shell money of the slave trade, (Cambridge enz. 1986)
431 ‘Cowriemoney was not really primitive at all. It seems so only to the eyes grown so familiar to
dates, faces, and nationalities stamped on coins that they can conceive of no alternative. It was
a “general-purpose money” that served as medium of exchange, unit of account, store of value,
and standard for deferred payment’. Hogendorn en Johnson, Shell money, 1
432 ‘... neither the North-African merchants who brought them across the Sahara, nor the Europeans
who later brought them by the sea, would take them back again. Once paid in, they were never
again paid out.’ Ibidem, 2
433 I. A. Akinjogbin, Dahomey and its neighbours, 1708-1818, (Cambridge 1967) 56
434 Postma, The Dutch, 363 Appendix 7: Guidelines for the slave trade at Ouidah. Deze richtlijnen
waren door Willem Bosman in 1699 of 1700 opgesteld voor de aankoop van gevangenen in Fida.
435 De Malediven of Maldiven: een eilandengroep in de Indische Oceaan;tegenwoordig een zelfstandig land.
436 F.M. Klinkenberg, De Kaurihandel van de VOC. Doctoraalscriptie (Universiteit van Leiden 1981).
Met dank aan Floris Klinkenberg voor het ter beschikking stellen van deze scriptie.
437 Ibidem, 23 tabel X en 84 bijlage IX. Volgens Klinkenberg was de gemiddelde prijs van f.0,66
per pond het gevolg van de uitzonderlijk hoge prijs van f. 1,23 per pond in 1720. Wordt dit jaar
buiten beschouwing gelaten dan was de gemiddelde prijs over genoemde periode f.0,60 per
pond.
438 Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 124
439 G. J. van Grol, De grondpolitiek in het West-indische domein der generaliteit. Een historische studie I-II-III
(Register) 1934-1947, (Amsterdam 1980) deel I, 56. Manquerons waren de mensen die, door een of
ander gebrek, niet waren verkocht. De WIC wilde ze op deze manier toch nog te gelde maken.
440 Ruud Paesie, Lorrendrayen op Africa. De illegale goederen- en slavenhandel op West-Afrika tijdens het achttiende-eeuwse handelsmonopolie van de West-Indische Compagnie, 1700-1734 (Amsterdam 2008) 67-72
441 Den Heijer, Goud, ivoor en slaven,149-159
442 Postma, The Dutch, 197-200
443 Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 281-282
444 Over de rol van de Zeeuwen bij illegale handel: Paesie, Lorrendrayen, 54-75.
445 NA, WIC 838 Notulen vergaderingen Heren Tien, 25 oktober 1718 f.395vso: ‘Ende dewijle de
Prezidiale camer Amsterdam volgens resolutie van de vergadering der tienen van de 11 9b 1717
noch is aangeslagen met twee equipagies op de slavenhandel voor de colonie van Suriname,
dewelke tot noch toe niet hebben kunnen werden voldaan, ende bij dese vergadering op de ingecomene berigten en informatien van’t eijland St. Eustatius is geoordeelt dat wel een scheepsladinge slaven tot voordeel van de compagnie aldaar gedebiteert sal kunnen werden, zoo is dierhalve na deliberatie goedgevonden ende verstaen, de heeren bewindhebberen van de gemelte
prezidiale camer Amsterdam mits dezen te verzoeken ende te authoriseeren om in voldoeninge van een van deeze twee voorn: tourbeurten een schip met slaven na St. Eustatius te zenden,
om een proef te nemen, hoe en in welken voegen, ende met wat winsten de slaven aldaer sullen
kunnen werden verhandelt, ende dat ten dien eijnde indien haar EE zulx nodigh oirdeelen, een
super cargo op het voornoemde schip te stellen, omme benevens de schipper de voorn: handeling
te verrigten, ende daer toe zodanige Instructie en ordres aen de voorn: perzonen mede te geeven ,
als haar EE tot de meeste dienst van de comp: sullen oirdelen en vermijnen te behooren, ende van
het succes van deze voijagie, te zijner tijd aen de andere cameren communicatie te geeven, omme
na bevindinge vandien, de verdere nodige mesures te kunnen nemen’. 9b (ook wel geschreven als
IXb) was de aanduiding van de maand november. In dit geval dus: 11 november 1717
446 Besloten werd: “(...) mits deesen te arresteeren en vast te stellen vier equipagien op den slaavenhandel te doen door de kameren na de plaetsen en op de tijden als volgt;
		 De tweede tourbeurt Zeeland	Na Ardra en Zuriname of Curaçao zoo als bij inkoomende
berichten na bevindinge van saken zal werden goedgevonden te voldoen, met het verwagt werdende schip Adrichem en
zoo haest mogelijk in zee te brengen;
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		 De derde tourbeurt Amsterdam	Na Ardra off Angola en Zuriname in zee te brengen primo
meij 1719 off zoo veel eerder als zal kunnne geschieden en
tot welke deese equipagie een bequaem schip ingecogt off
getimmerd zal werden;
		 De vierde tourbeurt Maze	Na Ardra off Angola en Zuriname te voldoen met het verwagt werdende schip Guntersteijn in zee te brengen primo
meij 1719;
		 De vijffde tourbeurt Amsterdam	Na Angola en Zuriname in zee te brengen primo october
1719 ende zal tot deeze equipagie een nieuw schip getimmerd werden.” NA,WIC 4, Notulen vergaderingen Heren
Tien 1714-1719, f. 318
447 Dat was ook de reden dat de Heren Tien aan de besluitvorming op 25 oktober 1718 de volgende passage toevoegden: “Ende is nopende de voorn: gearresteerde equipagien voor de colonie
van Zuriname expresselijk goedgevonden ende verstaen, dat alle deselve haer voortgank zulle
hebben bij aldien het gewoonlijk getal slaeven door de geinteresseerdens in de colonie van
Zuriname ofte derselver commissionarissen in ijder der voorn: scheepen alvorens alhier te lande
werden gecontracteerd, en ingetekent dog zulks niet geschiedende dat als dan de voornoemde
equipagien op den slavenhandel voor de colonie van Zuriname niet gedaen zulle werden”.
448 NA, WIC 374 Notulen kamer Amsterdam, 5 oktober 1719 f.1765
449 NA,WIC 374 , Notulen kamer Amsterdam 1719, f.220-221
450 NA, WIC 374, Notulen kamer Amsterdam 1719, f.240
451 Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, Bijlage 2, 406; Postma, The Dutch, 79
452 In de vergadering van de bewindhebbers van 14 februari 1727 werd besloten “(...)dat zedert
met de jongste brieven van St. Eustatius bericht ingecomen is, dat door de sterke aanvoer van
slaven door de Engelse, en om andere redenen meer, de negotie in slaven jegenwoordig aldaar
niet sterk floreert, zoo is goed gevonden en verstaen, aan den Directeur Generael aan te schrijven, om het voorsz: schip Leusden in plaatse vant zelve te versenden met een armazoen slaven na
St. Eustatius, daarmede te depescheren na de colonie Suriname.” NA, WIC 382 Notulen kamer
Amsterdam,14 februari 1727 f.14
453 Op 12 oktober 1719 werden de kapitein, de 2e en 3e stuurman en de scheepsartsen aangenomen:
NA, WIC 374 Notulen kamer Amsterdam f.186vso; op 14 november de 1e stuurman: NA, WIC 374
f.216vso en op 19 december de suppra cargo: NA, WIC 374 f.243vso
454 Thijl had in 1715 met de Vlissings Welvaren voor de kamer Stad en Lande naar Angola en Curaçao
een slavenreis gemaakt. Daarbij had hij 194 gevangenen aan boord genomen waarvan allen levend
te Curaçao werden afgeleverd. In 1718 had hij met de Acredam in opdracht van dezelfde kamer een
slaventocht gemaakt van de Slavenkust naar Suriname. Er werden 650 gevangenen aan boord
gebracht waarvan er 554 levend in Suriname werden afgeleverd. Postma, The Dutch, 318 en 308.
455 NA, WIC 104, Brieven en papieren van Guinee 1718-1720, f.467
456 Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 72
457 NA,WIC 486, Brieven en papieren van Guinee1719-1725 f. 102 NA, film #3084
458 NA, WIC 5, Notulen Heren Tien 1720-1722, f.101vso-103vso
459 NA,WIC 376, Notulen kamer Amsterdam 1721, f. 12 ‘Ontfangen twee missivens van Jacob Thijl
schipper van het compagnies schip Leusden, beide gesz: op de rheede van Loango aan Angola
den 22 en 30 augustus des voorledene jaars, houdende advis, dat hij na veel stiltens en swerven op den 14. van de voorn: maand aan Loango is gekomen, dat hij de negotie aldaar seer slegt
heeft gevonden, moetende voor een slaaf sestien pees betaalen, ende dat hij hoopte in twee a drij
maanden sijne reise verder voort te setten, sijnde sijn schip en volck in goede staat, (...)’.
460 Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 158-161
461 Ibidem, Bijlage 8, 425,
462 NA, WIC 6 Notulen Heren Tien,10 november 1724 f.126vso: ‘....geconcidereert zijnde dat de
slaavenhandel is een van de grootste zenuwen van de comp: ende dat de negotie van dien, aen
het eijland St.Eustatius teegenwoordig met veel voordeel voor de compagnie wert gedaan ...’
463 NA, WIC 376, Notulen kamer Amsterdam 1721, f. 115vso
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NA, WIC 665, Notulen kamer Zeeland 19 juni 1721
NA,WIC 376 Notulen kamer Amsterdam, 24 juni 1721 f.138
Door een telfout sluit de oorspronkelijke rekening op een bedrag van f. 13076,- Zie Bijlage 12.
Gawronski, De Equipagie, 189
Ibidem, 225
Ibidem, 275
M. J. Eijgenraam, ‘Menschlievendheid en eigen belang’. De behandeling van slaven aan boord
van de schepen van de Middelburgsche Commercie Compagnie, in: Archief. Mededelingen van het
Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, Jaargang 1990, 77-103 aldaar 85
Voor een overzicht van en toelichting op de verschillende soorten textiel : Zie Bijlage 7A Lijst van
handelsgoederen.
Pieter Ras heeft van 1720-1727 voor de WIC als kapitein gevaren: op de Acredam van 1720-1721 met
een slaventocht van de Slavenkust naar Suriname. Van de 606 ingescheepte gevangenen stierven
er 159 onderweg. Ras was kapitein op de Leusden tijdens de tweede en de derde reis van dit schip.
Postma vermeldt ten onrechte dat Ras ook kapitein op de Leusden is geweest tijdens de eerste reis.
In 1727 is hij volgens Den Heijer overleden tijdens een reis op de kruiser Groot Bentveld. Volgens
Postma echter leverde hij als kapitein van de Groot Bentveld 500 slaven af in Sint Eustatius in 1726.
Den Heijer,Goud, ivoor en slaven, Bijlage 1, 401-401, Bijlage 4, 418; Postma, The Dutch, App.1,
308-313, App. 13, 380
NA,WIC 376 Notulen kamer Amsterdam 1721, 25 november 1721 f. 232
Ibidem, 23 december 1721 f. 261
NA,WIC 377 Notulen kamer Amsterdam 1722, 13 januari 1722 f.7
Ibidem, f.8
NA,WIC 921 Brieven van Guinea 1721-1723, 8 mei 1722 f.36
NA,WIC 1303 Brieven en papieren van Guinea 1722, juni 1722 f.3 en NA,WIC 105 Brieven en
papieren van Guinea, juni 1722 f.290vso
NA,WIC 486 Brieven en papieren van Guinea 1719-1725 f.321 film # 3084 NA
NA, WIC 1181 Brieven van Saba en Sint Eustatius 1717-1723, 26 september 1722 f.154-155.
NA,WIC 1181 Brieven en papieren van Saba en Sint Eustatius 1717-1723, 26 september 1722 f.154155 en NA,WIC 1304 Brieven en papieren van Guinea 1723, 26 september 1722
De verkooprekening is verder in dit hoofdstuk opgenomen. De gespecificeerde rekening met
namen van kopers etc. is als Bijlage 15 opgenomen.
De prijzen werden meestal genoteerd met het teken f. Dit was echter niet altijd de aanduiding
voor gulden, maar ook voor Pesos. Een peso (stuk van acht) had een waarde van f. 2.50. De bedragen moeten dus met 2,5 worden vermenigvuldigd voor het juiste bedrag in guldens. In de tekst
wordt, om verwarring te voorkomen, als het om Pesos in plaats van het teken f. de aanduiding
Ps. (Peso) gebruikt.
Het is niet mogelijk na te gaan in hoeverre hier sprake was van corruptie of fraude. Volgens
Goslinga waren de Heren Tien in elk geval niet tevreden over de manier waarop Doncker en
Johannes Lindesay zaken deden met de Fransen: ‘highly unsatisfactory in the eyes of the Heren
X. In 1728 , after many complaints, the Board finally stepped in and ended their involvement in
the slave trade’. Goslinga, The Dutch in the Caribbean, 185
Han Jordaan, The Curaçao slave market: from asiento trade to free trade, 1700-1730 in: Riches from
Atlantic commerce: Dutch transatlantic trade and shipping, 1585-1817 (Leiden 2003) 219-257 aldaar 249:
‘When fully cured, the slave could be sold at a significant profit within a few weeks’.
NA,WIC 378 Notulen kamer Amsterdam, 16 februari 1723 f. 27vso-28
Volgens Postma bedroeg het percentage jongeren (youths) dat door de 2e WIC werd vervoerd
gemiddeld 13% gedurende de periode van de 2e WIC. Het ging dan om kinderen in de leeftijd
van 3 tot 15 jaar. Kinderen jonger dan 3 jaar (infants) werden samen met de moeder verkocht en
telden niet mee bij de bepaling van de aantallen piezas. Postma, The Dutch, 228-231 en tabellen
10.1 en 10.2.
NA,WIC 1181 Brieven en papieren van Sint Eustatius en Saba 1722-1725, f. 26.
De factuur is als Bijlage 16 opgenomen
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490 NA, WIC 464 Minuutbrieven naar de kust van Guinea 1720-1750
491 NA, Sociëteit van Berbice 1720-1795, nummer toegang 1.05.05 invnr 31f. 136-143 Zie Bijlage 19.
492 Een voorbeeld van een combinatie van goederen: ‘230 P boesjes en 45 ps: platthiljos voor een
man, 7 inlandse chitzen, 7 lemeniassen , 8 blaauw ½ guinees, 5 ankers franse brandewijn voor
een vrouw’ NA, WIC 487 Hertogh aan Pranger, 2mei 1731. Boesjes = kaurischelpen.Voor de verschillende soorten textiel zie Bijlage 7A.
493 NA, WIC 1304 Brieven en papieren van Guinea 1722. De complete facturen zijn als Bijlagen 18a en
18b opgenomen.
494 Volgens de gegevens van Den Heijer zou het hier gaan om het schip Nieuwenhoven. Den Heijer,
Goud, ivoor en slaven, Bijlage 1, 403 nummer kapitein 275.
495 NA, WIC 106 Brieven en papieren van Guinea, f.17
496 NA, WIC 106 Brieven en papieren van Guinea, f.35-36
497 NA, WIC 922 Brieven van Guinea f.12 Valckenier aan Heren Tien 3 mei 1724
498 NA, WIC 486 Brieven en papieren van Guinea 1719-1725 Film NA nr. 3084 f.488
499 Zie Bijlage 20
500 NA, WIC 1182 Brieven en papieren van Sint Eustatius en Saba f.69
501 Over zilvergeld: J. G. van Dillen, Van rijkdom en regenten.,260-263
502 NA, WIC 380 Notulen kamer Amsterdam, mei 1725 f.44
503 ´.... geconcidereert zijnde dat de slaavenhandel is een van de grootste zenuwen van de comp: ende
dat de negotie van dien, aen het eijland St.Eustatius teegenwoordig met veel voordeel voor de
compagnie wert gedaan....´ NA, WIC 6 Notulen Heren Tien, 10 november 1724 f.126vso
504 NA, Collectie Radermacher 1.10.69 invnr. 576
505 NA, WIC 380 Notulen kamer Amsterdam, f.44,48,51,57,65 en 71
506 Jan Schamp had eerder als eerste stuurman gevaren tijdens de eerste reis van de Leusden en, na
het overlijden van kapitein Thijl in St. Eustatius, het schip als kapitein naar Nederland terug
gevaren. Van 20 augustus 1723 tot 11 mei 1725 was hij kapitein op het slavenschip Steenhuijsen en
vervoerde een lading gevangenen naar St. Eustatius voor de kamer Maze. Den Heijer, Goud, ivoor
en slaven, Bijlage 1, 402; Postma, The Dutch, Appendix 1, 318
507 “(...) op den 1: november met 747 koppen slaven naer St. Eustatius versonden, hebbende soodanige schoone slaven als ooijt off ooijt, van hier sijn affgescheept; den negotie is hier sterk aent
floreeren want de slavenhandel gaat hier kragtig in swang,(...)” NA, WIC 106 Brieven en papieren
van Guinea , 16 januari 1726 f.676 en 682
508 NA, WIC 487 Brieven en papieren van Guinea NA film # 3085 f. 36 Verklaring van Jan Schamp
1 november 1725.
509 De dodenlijst is als Bijlage 21 opgenomen.
510 NA, WIC 619 Brieven en papieren van Sint Eustatius 1722-1730 NA film # 3189 f.264 en f.266
511 De gespecificeerde verkooprekening is als Bijlage 22 opgenomen
512 NA, WIC 619 Brieven en papieren van Sint Eustatius NA film # 3189 f.266
513 Cornelis Ch. Goslinga, The Dutch in the Caribbean and in the Guianas 1680-1791, (Assen en
Maastricht 1985) 127,131
514 Ibidem, 132
515 Ruud Paesie, Lorrendrayen op Africa. De illegale goederen- en slavenhandel op West-Afrika tijdens het achttiende-eeuwse handelsmonopolie van de West-Indische Compagnie, 1700-1734,
(Amsterdam 2008), 203
516 NA, 1.05.05 Sociëteit van Berbice, Geschiedenis van de archiefvormer 9-13; L. Bosman, Nieuw
Amsterdam in Berbice (Guyana). De planning en bouw van een koloniale stad, 1764-1800 (Hilversum 1994)
9-15
517 Het contract is als Bijlage 19 opgenomen
518 NA,WIC 1140 Brieven en papieren van Suriname 1721-1732, Missive aan Heren Tien 13 juli 1724 f. 48
519 NA, WIC 1.05.03 Sociëteit van Suriname, 9-11 Geschiedenis van de archiefvormer.
520 G. W. van der Meiden, Betwist bestuur. Een eeuw strijd om de macht in Suriname 1651-1753, (Amsterdam
1987) , 73 en 54. Er waren ook nog 106 Indiaanse slaven.
521 Ibidem, 73-76
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523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533

534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544

545
546

547

548
549

De gegevens zijn ontleend aan: Postma, The Dutch, 308-319,Appendix 1
Goslinga ,The Dutch in the Caribbean, 187
Van der Meiden, Betwist bestuur, 78-79
Ibidem, 78
NA, WIC 381 Notulen kamer Amsterdam 8 juni 1726 f.60
Postma, The Dutch, Appendix 1, 318
NA,WIC 381 Notulen kamer Amsterdam, 24 oktober 1726 f.119vso
Ibidem, 31 oktober 1726 f.121vso-122.
Ibidem, 24 december 1726 f. 145
NA,WIC 382 Notulen kamer Amsterdam, 3 januari 1727 f.3
Ibidem, 31 januari 1727 f.10
Ibidem, 14 februari 1727 f.14 ‘....dat zedert met de jongste brieven van St. Eustatius bericht ingecomen is, dat door de sterke aanvoer van slaven door de Engelse, en om andere redenen meer,
de negotie in slaven jegenwoordig aldaar niet sterk floreert, zoo is goed gevonden (...) om het
voorsz: schip Leusden in plaatse vant zelve te versenden met een armazoen slaven na St. Eustatius,
daarmede te depescheren na de colonie Suriname.’
NA, Collectie Radermacher 1.10.69 invnr. 576
NA, WIC 107 Brieven en papieren van Guinea, 21 augustus 1727 f.559
NA, WIC 487 Brieven en papieren van Guinea NA Film # 3085 f.122 Zie Bijlage 24
NA, WIC 108 Brieven en papieren van Guinea, f.449
NA, WIC 1140 Brieven en papieren van Suriname f.90
Ibidem f.90, van Beek aan kamer Amsterdam 30 december 1727
NA, WIC 1140 Brieven en papieren van Suriname, 8 maart 1728 f.90-91.
NA, WIC 383 Notulen kamer Amsterdam 19 oktober 1728 f.172vso-173
NA, Collectie Radermacher 1.10.69 invnr. 576
NA, WIC 383 Notulen kamer Amsterdam 21 december 1728 f.219vso-220
NA, WIC 336 Notulen kamer Amsterdam 1681 f.294-298vso. Zie Bijlage 3. Het ging hier om overtreding van artikel 13 van de Instructie. Daarbij werd bepaald dat alle goederen die in schepen
van de WIC werden geladen moesten zijn gemerkt met het logo van de WIC. Dit logo werd aangebracht met een speciaal ontworpen brandijzer. Het ‘branden’ van de goederen betekende dat
er toestemming was om deze mee te nemen aan boord van een vertrekkend schip. ‘Ongebrande
leggers’ waren dus in strijd met deze Instructie.
NA, WIC 384 Notulen kamer Amsterdam 22 maart 1729 f.47-47vso
NA, WIC 922, Brieven van de kust van Guinee, 1724-1730 f.124: ‘Sedert is god lof wederom op
de 7 deses aen dit casteel behoude gearriveert UEdele schip Leusden gevoert werdende bij den
capt Simon Ovens met dewelke wij hebben ontvangen UEdele voor ons zeer geestimeerde missivens gedateert 8 en 17 maart deses jaars. De ordres welke UEdele ons gelieve te geeven ten
opzichten van het genoemde schip namentlijk om hetselve ten spoedigste met slaaven naar de
colonie Surinaame te depescheeren, zullen wij met zoveel promptitude tragten te opserveeren
als ons mogelijk zal zijn, dogh tot ons uijterste leetweesen, blijft den slaavenhandel soo danig
sleght hier ter custe, dat wij niet weeten van waar zoo veel slaaven te zullen erlangen (...)Wij
hadden gehoopt met Leusden een quantitijt coopmanschappen voor Jaquin te ontfangen terwijl
die plaats voor de slaaven onze eenigste toevlucht is maar tot ons leedt is daar niet van eenigh
belangh voor dat comptoir mede aangevoert ’t welk ons wederom verlegen maakt; alzoo wij ons
hier van de noodtsaakelijkste coopmanschappen voor die plaats ontbloot vinden (...)’
Simon Ovens was van 1729-1737 in dienst van de WIC. Deze reis als kapitein op de Leusden was de
eerste slaventocht die door Simon Ovens werd uitgevoerd voor de WIC. Ovens maakte in totaal
4 slaventochten voor de compagnie: met de Duijnvliet voor de kamer Amsterdam (1731-1732), de
St. Laurens voor de kamer Stad en Lande (1733-1734), de Vrijheid voor de kamer Amsterdam (17361737). Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, Bijlage 1, 403-404
NA, WIC 108 Brieven en papieren van Guinea 16 april 1730 f.582-582vso
NA, WIC 487 Brieven van de kust van Guinee, NA film # 3085 f.247 Verklaring Simon Ovens 26
juni 1729

236

Noten

550 Ik ondergesz schipper naast God van’t Ed Comp Schip Leusden , bekennen onder den overloop
van mijn voorn: schip ontfangen te hebben uijt handen van den Ed:Gr:Agtb heer Directeur
Generael Robbert Norré een nomber van eenhondert en negentig pezos koppen slaven (...)Na’t
sluijten deeses comt nog bij een pesos man (...)NA, WIC 487f.347
		 Het eerste namentlijk Leusden wierd immediaat naa deselves aankomst in gereedheijd gebragt
om naar Jaquin af te gaan en aldaar was’t mogelijk zijn benoodigt aantal slaaven inteneemen
wer waards het zelve op den 26 junij is vertrokken met 239 koppen en aldaar een nomber van
469 koppen ingenoomen hebbende, heeft hetzelve daarmeede op den 1 september zijn reijse
naar Suriname voortgezet.NA, WIC 108f.582-582vso
551 NA, WIC 108 Brieven en papieren van Guinea 16 april 1730 f.582-582vso
552 NA, WIC 1140 Brieven en papieren van Suriname 28 december 1729 f.117, van Beek en Hoevenaer
aan Heren Tien.
553 NA, WIC 1140 Brieven en papieren van Suriname 26 februari 1730 f.123, Van Beek en Hoevenaer
aan Heren Tien.
554 Welke schepen hij bedoelde is niet bekend.
555 NA, Sociëteit van Suriname invnr 256 Brieven en papieren van Suriname 1729 f.925vso, De
Cheusses aan Heren Tien. Met ‘Lowangers’ werden mensen bedoeld afkomstig uit het LoangoAngola gebied. De Cheusses vermeldde 17 november 1729 als aankomstdatum van de Leusden in
Paramaribo; van Beek en Hoevenar gaven als aankomstdatum 19 november op.
556 NA, WIC 385 Notulen kamer Amsterdam, 22 augustus 1730 f. 218vso
557 NA, VWIS, 1.05.06 invnr 9 Resolutie van de Staten-Generaal tot de vernieuwing van het octrooi der
West-Indische Compagnie en vaststelling van een reglement op de vrije vaart op de kust van Afrika
558 Bruijn Harmensz had eerder voor de WIC slaventochten uitgevoerd, in alle gevallen naar
Suriname. In 1728 leverde hij met het schip Amsterdam2 in totaal 458 gevangenen af in
Paramaribo; onderweg had hij slechts één sterfgeval onder de gevangenen. De tweede reis,
eveneens naar Suriname, was met de Beekesteijn. Van de 866 in Afrika ingescheepte gevangenen,
kwamen maar 608 levend in Suriname aan. Een sterfte van ruim 30%.
559 NA, WIC 385 Notulen kamer Amsterdam, 17 augustus 1730 f.212vso en 22 augustus 1730 f.218
560 NA, WIC 487 Brieven van de kust van Guinee Film NA # 3085 f.494-495
561 NA, WIC 487 Brieven van de kust van Guinee Film NA # 3085 f.452 Een ‘cabbesse boesjes” ( kauri’s) was een hoeveelheid van 4000 kauri’s. Hogendorn en Johnson, The shell money, 120
562 NA, WIC 109 Brieven en papieren van Guinea, f.240
563 NA, WIC 109 Brieven en papieren van Guinea f.239-240
564 NA, WIC 1140 Brieven en papieren van Suriname f.189
565 NA, WIC 1140 Brieven en papieren van Suriname f. 189, Lever en Hoevenaar aan Heren Tien 28
augustus 1731
566 Graan had eerder als kapitein op slavenschepen van de WIC gevaren: de Groot Bentveld (1728-1729)
en de Beekesteyn (1730-1732). Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, Bijlage 1,403; Postma, The Dutch,
Appendix 1, 309 en 313. Volgens gegevens van Den Heijer voer Graan ook als kapitein voor de
kamer Maze (1734-1735), Den Heijer, Goud, ivoor en slaven,Bijlage 1,404
567 NA, WIC 923 Brieven van Guinea f.44 en f.52 Pranger aan Heren Tien resp. 4 september en 14
december 1732
568 NA, WIC 109 f. 465vso Brieven en papieren van Guinea. Hollandia was een van de factorijen van
de WIC aan de Goudkust
569 NA, WIC 109 Brieven en papieren van Guinea f.465vso en 471vso, Pranger aan Heren Tien 14
december 1732. Het probleem van desertie deed zich al heel lang voor. Ondanks strenge maatregelen van de WIC waarbij zelfs doodstraffen werden uitgesproken bleven mensen deserteren. Vooral de desertie van Nederlanders naar het nabij gelegen Engelse Cape Coast Castle
(Caap Corso in de brief van Pranger) was door het permanente gebrek aan personeel een serieus probleem. Men heeft dit nooit echt kunnen tegengaan ondanks de zware straffen waarmee
werd gedreigd en die soms ook ten uitvoer werden gelegd. In 1708 sloten de Engelsen en de
Nederlanders een akkoord om elkaars deserteurs uit te leveren maar dit leverde weinig succes
op. Zie: Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 176-177
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571
572
573
574

NA, WIC 923 Brieven van Guinea f.55 Pranger aan Heren Tien 3 mei 1733
NA, NBKG, 1.05.14 invnr 238 Register van Instructien (etc) 1732-1740 NA film # 96. Zie Bijlage 4
NA, WIC 388 Notulen kamer Amsterdam, 18 juni 1733 f.82vso
NA, WIC 1141 Brieven en papieren van Suriname 1733-1738 , 23 juni 1733 f.26
NA, WIC 840 Notulen Heren Tien, 10 november 1733 f.265:”(...) Bij lectuure van de missivens van
de commiesen op Zuriname , zijnde geremarqueert; dat de schippers in de respective cameren,
met de slaaff scheepen, somtijts wel een negers jongen of meijsje op Zuriname komen mede te
brengen, op voorgeeven dat zodanige slaaf aan haer door deese off geene bediende op de kust,
off Neger Koning werden vereert, ende aldaer op Zurinamen verkogt, ende vermits aan eenige
derselve , naer aftreck van de onkosten, de helft van het provenue, waervoor die zijn verkogt
geworden, hier te lande is goed gedaen.
		 Zoo is (...) goedgevonden en verstaen, aan de schipper , dewelke zodanige slaaff, tot deese tijt toe
meede gebragt hebben, de helft van zodanige provenue insgelijks te accordeeren, zijnde wijders
de respective kameren verzogt, haere schippers dewelcke in het vervolgh op den slavenhandel
zullen uijtgesonden werden, te interdiceeren , geene slaaven op wat pretext het zouden mogen
zijn, ten lasten van de compagnie op haere scheepen voor haere particuliere rekeningh over te
voeren, zullende ingevalle van overtreedingh alle zodanige slaaven ten behoeve van de compagnie blijven geconfisqueert.(...)”
575 NA, WIC 1141 Brieven en papieren van Suriname 1733-1738 , 23 juni 1733 f.26
576 NA, WIC 1141 Brieven en papieren van Suriname 1733-1738, 1 oktober 1733 f.28
577 NA, WIC 61 Vergadering Heren Tien, 22 december 1733
578 Zeeuws Archief (ZA), Familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet (MPTvP) toegang 255 invnr 105.
Lijst van koopwaren berustende te Guinea 1734-1735. Dit invnr bevat een overzicht van ‘equipagien of vertimmeringe’ van schepen van verschillende kamers.
579 NA, WIC 8 Notulen vergadering Heren Tien 1729-1733, 14 november 1733 f.293vso-295
580 Daniel te Velde had twee keer eerder als kapitein van een slavenschip voor de WIC gevaren.
Beide keren op het schip Waartwijk. In de periode 1730-1731 voor de kamer Stad en Landen naar
Suriname.; van 1731-1733 voor de kamer Noorderkwartier eveneens naar Suriname. Den Heijer,
Goud, ivoor en slaven, Bijlage 1, 403
581 NA, WIC 502 Brieven van de kust van Guinee- Resoluties van Directeur-generaal en Raden 11
november 1734. De tweede stuurman stierf op 6 juni 1735 , NA, WIC 488; de oppermeester op 18
februari 1735 en de derde kuiper op 27 december 1734, NA, WIC 110.
582 NA, WIC 111 Brieven en papieren van Guinea f.18-19vso
583 ‘ dat de soldaten sonder schiet, of sijdgeweer aan de wal quaamen, en (...) een spotagtigh gelag
aan de neegers veroorsaakten’ NA, WIC 110 Brieven en papieren van Guinea, 22 november 1734
f.597vso-598
584 NA, WIC 110 Brieven en papieren van Guinea f.597vso-598, Overbeke aan Heren Tien 22 november 1734
585 NA, WIC 57 Kopieboek brieven naar Guinea (1731-1784) f.30vso Brief aan Anthonij Overbeke 29
oktober 1735.
586 NA, WIC 502 Brieven van de kust van Guinee, Resoluties van Directeur-generaal en Raden 11
november 1734.
587 NA, WIC 9 Notulen Heren Tien 1734-1736 f.68-69 Vergadering 22 oktober 1734. Dit verslag geeft
een goed inzicht in de manier waarop de toerbeurten werden vastgesteld en toegewezen aan de
verschillende kamers. Ook werd hierbij de waarde van de handelsgoederen (cargasoenen) die de
verschillende schepen meekregen vastgesteld.
588 Over de oppercommies Hertogh en de competentieproblemen met de directeur-generaal in
Elmina: Den Heijer, Naar de koning van Dahomey. Het journaal van de gezantschapsreis van Jacobus Elet
naar het West-Afrikaanse koninkrijk Dahomey in 1733, (Zutphen 2000). Over het besluit van de Heren
Tien om de slavenschepen rechtsreeks naar Appa te sturen blz. 74-75. In deze studie van Den
Heijer wordt ook duidelijk hoe weinig macht en gezag de Nederlanders in de jaren dertig van
de 18e eeuw in West-Afrika hadden. Ook het zwalkende en inadequate beleid van de Heren Tien
komt hierbij aan het licht.
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589 NA, WIC 9 Notulen Heren Tien 1734-1736 f. 65vso-66 Vergadering 22 oktober 1734
590 Naader Reglement op het subject van de vrije Vaart op de Kust van Africa voor de Onderdaanen van
de Vereenigde Nederlanden, onder de betaaling van Recognitie, opengestelt bij het Reglement
van haar Hoog Mog. van den 8 Augusti 1730. Het Naader Reglement is als Bijlage 8 opgenomen.
591 Artikel IV Naader Reglement; Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, hfdst. 9, 299-314
592 NA, WIC 840 Notulen Heren Tien 1729-1735 f.399vso Vergadering 28 oktober 1734
593 NA, WIC 9 Notulen Heren Tien 1734-1736 f.214-214vso Vergadering 11 oktober 1736
594 NA, NBKG 238 Register van Instructien (etc.) 1732-1740, 19 november 1734 NA, Film # 96 f.111-113
595 NA, WIC 390 Notulen kamer Amsterdam 24 mei 1735 f.101vso
596 NA, WIC 488 Brieven van de kust van Guinee 1734-1743, Te Velde aan Heren Tien 1 juni 1735, NA
Film # 3086 f.82 .
597 NA, WIC 61 Minuutbrieven naar Curaçao, Sint Eustatius ,Suriname 1728-1746. Wangen zijn
houten platen die gebruikt worden om de mast te verstevigen.
598 Een ‘klijne cabesse boejses’ was een hoeveelheid van 2000 kauri’s. Een ‘grote cabesse boesjes’ was
4000 schelpen.
599 NA, NBKG 1.05.14 invnr 238 Register van Instructien (etc) 1732-1740 NA Film # 96 f.135
600 NA, WIC 488 Brieven van de kust van Guinee 1734-1743, Te Velde aan Heren Tien 1 juni 1735, NA
Film # 3086 f.84
601 Er worden in de verslagen over de aantallen overledenen tijdens deze reis verschillende cijfers genoemd. NA, WIC 1141f110 en NA, WIC 391f.45 vermelden 280 gevangenen die levend in
Paramaribo werden afgeleverd en dat er 51 mensen in het slavenmagazijn waren gestorven. In
NA, WIC 1141f.111 wordt een aantal van 279 levend afgeleverde gevangenen genoemd. In totaal
werden 226 mensen verkocht: NA, WIC 391f52vso en NA, WIC 1141f113.
602 NA, WIC 391 Notulen kamer Amsterdam 11 september 1736 f.142-143vso
603 Ibidem, 23 maart 1736 f.45; NA, WIC 1141 Brieven en papieren van Suriname f.110
604 NA, WIC 1141 Brieven en papieren van Suriname 1733-1738 f.113; NA, WIC 391 Notulen kamer
Amsterdam 10 april 1736 f.52vso
605 ‘Dat haar EE wijders den voorsz: schipper verantwoordinge hadden afgevordert, wegens het
extra ordinair groot getal slaven, op het voorsz: schip, geduurende de rijse gestorven, dat hij aen
haarEE hadden beweesen, dat reets 42 slaven waren overleeden voor en aleer hij van Appa was
vertrokken; dat hij wijders hadde gesegt, dat door zijn langdurende rijse, door stilte en contrarij
winden veroorsaakt, de siekte onder de slaven zeer was geaugmenteert, dat ook de slegte victualij, door de lange rijse zeer veroudert geworden zijnde en verdurven, daer toe veel hadden gecontribueert (...)dat haarEE geen genoegsame reedenen of bewijsen hadden gevonden, waarom aen
den voorm: schipper ofte zijn opperstuurman Dirk Winiae de betaling hunner gagien konde
werden gewijgert’.NA, WIC 391 Notulen kamer Amsterdam, 11 september 1736 f.142-143vso
606 ‘Dog na het zig laat aanzien, is er weijnig hoop dat U:Ed:Gr:Agtb veel voordeelen hier bij behaalen zullen, gemerkt de geringheijd der prijsen waarvoor de gepermitteerde enterloopers hunne
goederen zoo aan de booven als de beneede kust afzetten zullen, niet toelaat de alderminste
gedagten te formeeren dat de handel scheepen van de Ed:Comp: iets ter weereld staan uijt te
regten; behalven nog dat de naturellen die ten oosten en westen onzer vastigheeden tusschen
Caap Apollonia en Rio Volta woonen ten eenenmaal ongeinclineert zullen zijn hunne koopmansz aan de fortressen te komen opveilen; en wel inzonderheijd die aan de west zijde van
Axim alzoo er maar ruijm 7 mijlen distantie tusschen de eerstgenoemde caap en dito fortres is
waar door de kooplieden die uijt het land komen ontwijfelbaar verlokt zullen werden hunne
goederen ten duursten voor frisse en courante koopmansz: liever aldaar dan voor lage prijsen en
slegte waren bij de Ed:Comp: aftezetten; zonder breedspraakelijk aan te voeren wat schadelijke
gevolgen hier uijt voor onse slavenhandel aan Jaquin zullen spruijten.’ NA, WIC 487Brieven van
de kust van Guinea, 1 maart 1731 f.4 NA Film # 3085
607 ‘(...) zoo moet ik UEd bekent maken dat het voor mijn jegenwoordig wat swaar sal vallen om
gemelde bodem niet al te spoedig sal konnen afscheepen om reeden dat voor tegenwoordig
alhier zijnde 2 Engelse en een Fransman, dewelke hier mede haar aantal slaaven soeken in te
handelen; en koopen mede geen andere soorte van slaaven gelijk als UEd:comp: scheepen voeren
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en betalen daarvoor 6½ a 7 onse in goederen.Soo kan UEd zeer ligt afneemen dat voor mijn
onmogelijk is, om teegens haar lieden enige slaaven te connen inhandelen, dewijl de Ed:comp:
niet meer als 5 onse aan goederen voor een slaaf betaalt, nog te meer zoo is het gehele land alhier
omtrent met seer swaare oorlogen beset (...)” NA, WIC 923 Brieven van Guinea, Hertogh aan
Pranger 27 maart 1731 f.17
608 NA, WIC 923 Brieven van Guinea, 27 maart 1731 f.17 blz.3-3vso
609 ‘(...) dat de Assiantijnen in een groote meenigte zijn gearriveerd meedebrengende eene considerabele quantiteijt slaven en tand dewelke wij door gebrek van courante koopmansz: zoo wel
aan dit casteel als op de overige buiten posten ten meerendeele tot ons uijterste hartzeer na de
Engelschen moeten zien overgaan (...)’. NA, WIC 487 Brieven van de kust van Guinea, 1 mei 1731
f.440vso-441vso NA Film # 3085
610 ‘dat het voor een zonderling geluk zal mogen gerekend worden, bij aldien UWelEds: in staat
geraaken denzelven beloften articul 19 vermelt te konnen presteeren en gesupponeerd wij al in
staat waaren zoo een getal slaven jaarlijks te konnen leeveren zoo zal het egter met zeer weijnig
voordeel van U:Ed:Gr:Agtb geschieden konnen’ NA, WIC 487f.419vso-421
611 Postma, The Dutch, App. I, 308-319
612 NA, SS 30 f.286-288 Vergadering 30 april 1738
613 Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 54-55
614 NA, WIC 1140 Brieven en papieren van Suriname f. 189, Lever en Hoevenaar aan Heren Tien 28
augustus 1731
615 NA,WIC 107 Brieven en papieren van Guinea, f.529-530. De verklaring is geschreven op de
Leusden op 20 maart 1727. Zie Bijlage 23
616 De Greinkust, genoemd naar de malaguetta of greinpeper, is het gebied van het huidige Liberia.
Door de WIC werd ook de aanduiding Bovenkust voor dit gebied gebruikt. Den Heijer, Goud,
ivoor en slaven, 71
617 Cap Lopez in het huidige Gabon.
618 Over de Compagnie van Corisco en de problemen met de Portugezen: Den Heijer , Goud, ivoor en
slaven, 201-205
619 Op 6 september 1727 stuurden de Bewindhebbers van de kamer Amsterdam een brief naar de
Staten Generaal waarin een aantal klachten tegen Portugal werden opgesomd. De kwestie rond
de ‘sGraveland was blijkens deze missive nog steeds niet opgelost. Er was ook nog de kwestie met
Portugal over het schip de Sonnesteijn.
		 “(...) wij echter gemeent hebben dat niet ondienstigh, en tot ophelderingh van de saack goedt
soude zijn, dat wij voor af lieten gaan, en kortelijck praemitteeren de respective grieven en
klaghten, die wij ten laste van de Kroon van Portugaal komen te sustineeren.
		 De selve zijn de volgende.
		 (...)
		 Dat insgelijcks gerestitueert mogen werden vijf hondert en seven en taghtigh koppen Slaaven,
door den selven Jan Danzaint op de 7 october 1724 aan Caap de Lopez gelicht uijt het Compagnies
Schip Sonnesteijn, Schipper Roelof Roos.
		 Dat als vooren vrijgegeeven moge werden het Compagnies Schip ’s Gravelandt, Schipper Adriaan
vander Parre, met sijn ladingh , aan het hooge Landt van Battowa, ende sulcks in het voortsetten
van de reijse naar Elmina , door twee Oorloghscheepen aangehouden.”
		 NA, VWIS 307 Stukken betreffende de geschillen tussen de West- Indische Compagnie en
Portugal over de vaart op de Kust van Guinea 1727-1730.
620 Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 193 en 204
621 ‘Dat zij heeren commissarisen hebben nagezien de respve: verklaaringen, soo door de adsistenten , de welke op het voorsz: schip ‘sGravelandt geembarqueert sijn geweest, als door de officieren van het meergem: schip Leusden gepasseert. Dat het aan haar daaruijt is voorgekoomen dat
de voorsz: Jan Schamp boven ende behalven zijne lacheteijt en verzaaghtheijt in deesen heeft
schuldigh gemaakt aan wandevoir en misbedrijff, dog dat zij heeren commissarisen geen occasie hebben gehadt, hem in perzoon daarop te hooren, doordien het schip Leusden nogh niet voor
de stadt is; dat zij heeren commissarisen dien onvermindert gemeent hebben best te zijn, deese
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622

623
624
625

626
627
628
629
630

631
632

633

vergaderingh van haare voorsz: bevindingh te informeren, ten eijnde deselve nader daarop sal
kunnen resolveren’. NA, WIC 383 Notulen kamer Amsterdam, 27 mei 1728 f.79-79vso
‘Dat haarEE daarjegens hebben geconfronteerd de respve: verklaringen, soo van de assistenten
met het voorsz: schip ‘sGravelandt, dat haarEE bovendien nogh hebben ingenomen het advis van
bevaaren luijden, in den eedt en dienst van de comp: sijnde, ende uijt al ’t selve ten vollen overtuijgt zijn geworden van het wandevoir van den voorsz: Jan Schamp in het verlaaten van het
schip ‘sGravelandt, ende bovendien nogh van desselffs sleghte conduites in het commando van de
voorsz: twee scheepen gehouden, ende vervolgens dat haarEE van advis souden sijn, dat deselve
Jan Schamp, benevens Adriaan van de Parre geweesen schipper op het voorsz: schip ‘sGravelandt,
nooit meer in den dienst van de compie: behoorde gebruijkt te worden, ende dat daarvan kennisse gegeven werde aan de respve: cameren ten eijnde haar daaraan mede te gedraagen’. NA,
WIC 383 Notulen kamer Amsterdam 9 november 1728 f.187-187vso
NA, WIC 487 Brieven van de kust van Guinee ,1 mei 1731 f.444vso-445 Onderstreping door directeur generaal Pranger
De onderstrepingen staan in de tekst van Pranger.
‘Ook gaat er naauwelijks een maand voorbij dat men hier ter kust niet hoort van Engelse scheepen die afgeloopen en de daar op navigeerende blanken gemassacreert zijn, vermits dito natie
zig enkeleijk door dit eige point van zuinigheid aan opgem: pericul bloot stelt.(...)’NA, WIC 487
Brieven van de kust van Guinea, 1 mei 1731 f.444vso-445
NA, WIC 923 Brieven van Guinea 1maart 1731- december 1736 f.7 pag.3vso
NA, WIC 487 Brieven van de kust van Guinee, 1 mei 1731 f.444vso-445
NA, Sociëteit van Suriname 1.05.03 invnr.258 Brieven en papieren van Suriname, 14 augustus
1731 f.855vso
NA, WIC 1140 Brieven en papieren uit Suriname 14 augustus 1731 f.188
Over deze kwestie: NA, WIC 1140 Brieven en papieren van Suriname 14 augustus 1731 f.187-188;
28 augustus 1731 f.189; NA Sociëteit van Suriname 1.05.03 invnr.258 Brieven ene papieren van
Suriname, 14 augustus 1731 f.855vso; 28 augustus 1731 f.887 Zie Bijlage 25.
NA, WIC 464 Minuutbrieven naar de kust van Guinea (1720-1750), 12 november 1731
‘(...) in terms of understanding shipboard slave revolts, the type or size of vessel, its armament,
equipment or number of crew at the outset of the voyage, or the ratio of these things to each
other, did not appear to matter very much. Pressure from desperate people seems continuous as
long as there were desperate people on board. Exogenous events such as illness, human error on
the part of the crew, or what from the slaves’ standpoint would appear as fissures in the ruling
class (crew versus crew, or Europeans versus African slave merchant), provided the opportunity
for these pressures to manifest themselves as violent resistance, but the pressure itself was a constant. The single most important factor appears to be the strong regional pattern in the incidence
of revolts, though the higher proportion of females among the slaves on board is also significant’.
Stephen D. Behrendt, David Eltis, David Richardson, The Costs of Coercion: African Agency in
the Pre-Modern Atlantic World in: The Economic History Review, New Series, Vol. 54, No. 3 (Aug.,
2001), pp. 454-476, aldaar 466.
David Richardson, Shipboard revolts, 75,78

Deel 5
634 NA, WIC 9 Notulen Heren Tien 19 oktober 1735 f.145-147; NA, WIC 9 Notulen Heren Tien 15
oktober 1736 f.232vso
635 NA, WIC 391 Notulen kamer Amsterdam 10 juli 1736 f. 108vso-109
636 NA, WIC 391Notulen kamer Amsterdam 21 september 1736 f.152vso-153
637 Het casque is het schip, zonder masten, zeilen en touwwerken (de scheepsromp).
638 NA, WIC 391 Notulen kamer Amsterdam 14 december 1736 f.201
639 NA, WIC 392 Notulen kamer Amsterdam 15 maart 1737 f.57-58, 66vso; NA, WIC 902 Brieven van
de kameren van ’t Noorderkwartier en Stad en Lande 1735-1743, 19 maart 1737
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NA, WIC 488 Brieven van de kust van Guinee 1734-1743 NA Film # 3086 f.241
NA, WIC 924 Brieven en papieren van Guinea, f.69 M F de Bordes aan Heren Tien 4 oktober 1737.
NA, WIC 111 Brieven en papieren van Guinea f.255-260
De Juffrouw Helena was een genomen lorrendraaier. Het schip heeft tot 1741 dienst gedaan zowel
als retour- als slavenschip. Het was een klein schip waarmee maximaal 250 gevangenen werden
vervoerd. De Juffrouw Helena had zowel naar Curaçao als Suriname slaventochten uitgevoerd.
Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, Bijlage 1,403-404; Postma, The Dutch, Appendix 1, 313
NA, WIC 502 Resoluties van directeur-generaal en raden 16 september 1737. Zie Bijlage 26A.
NA, WIC 924 Brieven en papieren van Guinea f.69 M F de Bordes aan Heren Tien 4 oktober 1737
NA, WIC 924 f.16 De Bordes aan Heren Tien 30 juni: “reeds een getal van 200 koppen’.
NA, WIC 924 f.69 De Bordes aan Heren Tien 4 oktober 1737: ‘hebbende circa 600 coppen slaaven
aan boord’
NA, WIC 111 f.245 De Bordes aan Heren Tien: ‘Leusden overgesteevend na America op den 18 9b: (
18 november) met een armazoen van 716 koppen (...)
NA, WIC 1141 Brieven en papieren uit Suriname, 27 januari 1738 f.172: verklaring van Outjes en
bemanning: ‘op den 19 novemb: 1737 van de fortresse genaemt d’Elmina sijn zeijl gegaen naer
aldaer op de kust van Guinea te hebben ingenoomen een armazoen van 700 coppen negros slaaven’.
De gebeurtenissen tijdens de ramp met de Leusden worden hier gereconstrueerd aan de hand
van de verklaring van de kapitein en de bemanningsleden. NA, WIC 1141 Brieven en papieren
uit Suriname f.172. De meest relevante documenten over de toedracht en de afwikkeling van de
ramp zijn als Bijlagen 26A tot en met 26H opgenomen.
Over de problemen die schepen ondervonden bij het vinden van de monding van de
Surinamerivier schrijft Wolbers (met verwijzing naar het Journaal van Gouverneur Texier) dat
dit vaak voorkwam. Kapiteins die voor het eerst Suriname bezochten maakten dikwijls de vergissing om de Marowijnerivier in plaats van de Surinamerivier op te varen. Het gevaar was dan
groot dat de schepen op banken voor de Marowijnerivier vastliepen. De bank werd dan aangezien voor Braamspunt aan de monding van de Surinamerivier. In 1780 stelde gouverneur Texier
aan schippers voor om maatregelen te nemen om het probleem van verkeerde navigatie op te
lossen. Er werd toen in overleg met de schippers besloten om “(...) een Kaap op te rigten, om
den hoek bij Braamspunt, op het Rif bij de Winiwinibokreek (...)”. J. Wolbers, Geschiedenis van
Suriname, (Amsterdam 1861) 365
NA, WIC 1141Brieven en papieren uit Suriname, G. van de Schepper aan Heren Tien 28 januari
1738. Zie Bijlage 26D
Op 4 mei 1746 werd in de vergadering van de Heren Tien besloten om aan Hendrik Veltman
alsnog zijn loon te betalen. Veltman was met de Leusden als commandeur van de soldaten meegereisd naar Guinea en daarna retour. Hij bevond zich op de Leusden toen het schip verongelukte aan de Marowijne. De kamer Stad en Landen had geweigerd hem zijn loon uit te betalen
omdat hij niet in het bezit was van een afrekening. Dat kon ook niet omdat hij al zijn spullen aan
boord had achtergelaten toen hij het schip verliet. De Heren Tien besloten dat de kamer Stad en
Landen Veldtman alsnog moesten betalen. NA, WIC 11 Notulen vergadering Heren Tien 17431746 f.233vso-234vso, Vergadering 4 mei 1746; P. J. van Winter, De Westindische Compagnie ter kamer
Stad en Lande (Den Haag 1978) 241n. Hieruit blijkt, dat het grote aantal bemanningsleden op de
Leusden tijdens de ramp, voor een deel soldaten was.
Zie Bijlage 26D
NA, WIC 1141 Brieven en papieren van Suriname, 27 januari 1738 f. 168 Zie Bijlage 26C
NA, WIC 1141 Brieven en papieren uit Suriname, G. van de Schepper aan Heren Tien 28 januari
1738 Zie Bijlage 26C
NA, WIC 1141 Brieven en papieren van Suriname, 27 januari 1738 f.168. Zie Bijlage 26C.
Zie Bijlagen 6 en 26E.
NA, WIC 1141 Brieven en papieren van Suriname f.171 Zie Bijlage 26E.
NA, WIC 1141 Brieven en papieren van Suriname f.174
NA, WIC 393 Notulen kamer Amsterdam 8 juli 1738 f.148vso-149. Zie Bijlage 26F.
Bij de berekening is uitgegaan van de volgende gewichtseenheden: 1 mark = 0.22680 kg.; 1 ounce
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= 0.02835 kg.; 1 engels 0.00177 kg. Ontleend aan: Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, Bijlage 8, 425.
De informatie uit de archiefstukken geeft verschillende gewichten voor het geborgen kistje
met goud. In NA, WIC 1141 wordt melding gemaakt van ‘een kisie waer in gemelde schipper
segt dertig marken en eenige once Stof Goudt te weesen’ (f.168) en “een kissie met 30 marken
stoffgoudt”(f.173). in de verklaring van de officieren van 27 januari 1738 werd alleen verwezen
naar “een seekre kist met goud” (f.172) zonder het gewicht te vermelden. Gouverneur Van de
Schepper meldde in zijn verslag aan de Heren Tien dat er een kist met ‘101 mark, 4 ounce en 8
engels’ was geborgen uit de Leusden. Ook Outjes hield in zijn rekest mede namens de bemanning
dit gewicht aan.
663 NA, WIC 393 Notulen kamer Amsterdam 8 juli 1738 f.148vso-149. Zie Bijlage 26F.
664 NA, WIC 393 Notulen kamer Amsterdam 26 augustus 1738 f.168vso-169vso. Zie Bijlage 26H.
665 De “laestgehoude vergadering van Thienen”was de vergadering van de Heren Tien van 6 november 1737. NA, Sociëteit van Suriname, 1.05.03 invnr 30 f.217
		 Een belangrijke vergadering omdat daar een besluit werd genomen dat voor de slavenhandel op
Suriname beslissend zou zijn. Er werden bij wijze van proef nieuwe voorwaarden (‘conditiën’)
vastgesteld waarop in het vervolg de levering van slaven betaald zou moeten worden. De kopers
kregen de keus om volgens de oude gewoonte contant te betalen in wisselbrieven of suiker;
als er niet met suiker werd betaald dan moest de koper een derde van het bedrag direct in contanten betalen, een derde binnen zes maanden en de resterende een derde binnen een jaar. De
kopers dienden voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van de voorwaarden en voor
de kosten van eventueel geprotesteerde wissels. Gouverneur en Raden waren het niet eens met
deze nieuwe betalingsvoorwaarden van de WIC. In dit verslag werd ook een besluit van 20 september 1737 bevestigd, dat met het schip Beschutter voorlopig de laatste lading gevangenen naar
Suriname gebracht zou worden totdat er een akkoord met de Sociëteit van Suriname zou zijn
bereikt over betalingscondities.
666 NA, WIC 393 Notulen kamer Amsterdam 22 april 1738 f.107
667 De Bordes had al in januari 1737 aan de Heren Tien gevraagd om ‘een getal van 6 a 8 jonge neegers slaven tussen 10 en 14 jaar na Europa [te zenden]’. Zij zouden dan in Nederland de taal, rekenen en schrijven moeten leren. Daarnaast zouden ze een vak moeten leren en teruggezonden
worden naar Afrika. Hij wilde daarmee het tekort aan opgeleide mensen in Afrika bestrijden.
Probleem was echter dat slaven bij aankomst in Nederland vrije mensen waren. NA, WIC 111
Brieven en papieren van Guinea 1736-1740,f.35-36 De Bordes aan Heren Tien 31 januari 1737.
668 NA, WIC 393 Notulen kamer Amsterdam 15 juli 1738 f.156vso-157. Zie Bijlage 26G.
669 NA, WIC 61 Minuten van de brieven naar Curaçao, Sint Eustatius en Suriname 1728-1749, 5
augustus 1738
670 NA, WIC 393 Notulen kamer Amsterdam 20 mei 1738 f.131 ‘(...) dat de deeese vergadering met verwondering heeft gesien, dat na overlijden van den schipper Lodewijk Lodewijkse de opperstuurman Dirk Winija, zijnde een ervare zeeman, welke de Compag: veele jaren heeft gediend, ende
veele kennisse van de rivieren en gronden aen Suriname hadde, van het voorsz: schip is afgenomen, ende tot schipper op het voorsz: schip aengestelt den stuurman van het scheepje de Juffrouw
Helena Jochem Outjes , zijnde een veel jonger Compagnies dienaer, ende niet van soo veel experientie als de eerstgem: dat aen zijne wijnig kundigheijt naer de gedagten van deese vergadering
, het verongelukken van het voorn: schip, en een zoo gevoelige schade voor de Compag. al veel is
te attribueeren, met ordres omme deese vergadering te berigten waaromme de voorsz: verplaatsing is geschied en welke redenen hem directeur gen: daar toe hebben gemoveert, en soo wettige
redenen heeft gehad, de bewijsen daar van met de eerste gelegenthijt over te senden’.
671 NA, WIC 924 Brieven en papieren van Guinea 1737-1741 f. 69, M F de Bordes aan Heren Tien 4
oktober 1737
672 NA, WIC 393 Notulen kamer Amsterdam, 24 juni 1738 f.143
673 NA, WIC 393 Notulen kamer Amsterdam 2 september 1738 f.173 ’Zijn ter vergadering binnen
gestaen diverse houders van transporten, gemaakt door de manschap, gevaren hebbende op
het verongelukte schip Leusden, te kennen geevende , dat zij waren geinformeert, dat aen de
voorsz: manschap, door de assuradeurs was toegelegt seekere premie voor bergloon wegens het
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gesalveerde goud, voor reekening van de Deense Koninglijke Westind: Comp: in het voorsz:
schip geladen geweest, ende dat die gelde onder deese comp: waren berustende , ten eijnde aen
de voorsz: manschap te werden uijtgekeert, dat vermits de bovengem: transporzen niet hebben
kunnen werden voldaen, zij als houders, en volgens de teneur van de voorsijde transporsen, vermeijnden tot de voorseijde gelden te zijn geregtigt, versoekende dat deselve aen hen in mindering van haar agterweesen, mochten werden betaelt, met presentatie, omme deese compag:
voor alle ramaninge deswegens te sullen indemneeren en quarandeeren. Waarop gedelibereert
zijnde is goedgevonden (...) de voorsz. transporzhouders aen de ordinaire justitie te renvoyeeren, sullende egter bij provisie ende tot nadere ordre, aen de geene dewelke transporzen ten hare
laste hebben gemaakt, geene uijtkeering van de voorseijde premie werden gedaen’.
674 NA, WIC 393 Notulen kamer Amsterdam 20 mei 1738 f.131

Nabeschouwing
675 Johannes Postma, Mortality in the Dutch slave trade, 1675-1795 in: Henry A. Gemery and Jan S.
Hogendorn (eds), The uncommon market. Essays in the economic history of the Atlantic slave trade (New
York en Londen 1979) 239-260 aldaar 247
676 Leif Svalesen, The slave ship Fredensborg, (Bloomington en Indianapolis 2000) 116
677 TSTD, http://www.slavevoyages.org/tast/database/search.faces Voyage 33801, Badine (1705)
678 Eric Robert Taylor, If we must die, 35-36
679 De Zong was oorspronkelijk een Nederlands slavenschip van de MCC en heette aanvankelijk
de Zorg. Het schip werd in 1780 door de Engelsen buit gemaakt. Simon Schama, Rough crossings. Britain, the slaves and the American revolution (Londen 2005) 158. Over de Zong en de juridische verwikkelingen naar aanleiding van het levend overboord gooien van de gevangenen:
Robert Weisbord, The case of the slave-ship Zong, in: History today, no.19-8 (1969) 561-567; Anita
Rupprecht, Excessive memories: slavery, Insurance and resistance, in: History workshop Journal,
issue 64 (2007) 6-28; Jeremy Krikler, The Zong and the Lord Chief Justice, in: History workshop
Journal, issue 64 (2007) 29-47
680 ‘Slaves, though fellow creatures , were chattel under the law. (...) Therefore the case was one of
chattel or goods , whether rightly or wrongly, it did not matter. Part of a cargo of goods had been
thrown overboard to save the residue. The question to be decided was wether any necessity existed for that act’. Robert Weisbord, The case of the slave-ship Zong, 563-564
681 Krikler merkt hierover op: ‘Mansfield’s most infamous argument in the trial of the Zong over
which he presided was his insistence that the slaves be considered as akin to livestock’. Krikler,
The Zong, 36
682 NA, WIC 393 Notuelen kamer Amsterdam 24 juni 1738f.143: ‘Ontfangen eene missive van de
Heeren Bewindhebberen ter Kamere Zeeland ge.... Middelburg den 18 van deese maand, houdende dat HaarEE met den onderstuurman van het verongelukte Schip Leusden Jochem Sanders,
met het Compagnies Schip Jonge Willem van Surinaame overgekomen hadde afgesonden de twee
bombaes van het gemelte verongelukte Schip, en een van het Schip de Jonge Willem, met versoek dat deselve met het geëquipeert werdende schip de Beschutter na de kust van Guinea mogte
werden te rugge gesonden. Waarop gedelibereert zijnde is goedgevonden en verstaen aan het
bovengem; versoek te voldoen , ende dienvolgende de voorsz: drie bombaes met het schip de
Beschutter te versenden’.
683 Stadsarchief Amsterdam, Bibliotheek toegang 15030 bestanddeel 16471; NA, SS 1.05.03 invnr 30
f.287
684 De Tesselse Kaay was een vaste ligplaats voor beurtschippers die naar Texel voeren. Deze lag aan
de Prins Hendrikkade, tussen de Martelaarsgracht en het Damrak.
685 NA,VWIS 13 Extract uyt het Register der Resolutien van de Hoog Mogende Heeren Staaten
Generaal der Verenigde Nederlanden; 12 november 1789,Resolutie en Placaat tot aanmoediging
der Negerhandel.
686 NA, WIC 393 Notulen kamer Amsterdam 20 mei 1738 f.131
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Bijlagen

bijlage 1
Instructie voor schippers naar Elmina en Angola

ELMINA EN ANGOLA
Instructie van de Generale Geoctroyeerde Nederlantsche West-Indische Compagnie, voor
...... Schipper, op ’t Schip ....... gedestineert na Elmina, Angola en ......
respective waar naar hy sig gedurende de gantsche reyse preciselyk ende in alle getrouwigheid zal
hebben te reguleren.
ARTIC I.
Den vernoemden Schipper zal op den Ontfang deses sig aanstonts naar Boort van het Schip begeven, ende goede achtinge neemen. Dat de Cargasoenen ende Koopmanschappen van de Compagnie
mitsgaders de Vivres, Materialen, Behoeften, en wat des meer zy, wel ende naar behooren werden
ingescheept en geplaast, omme voor bederf te werden geconserveert.
II.
Den voornoemden Schipper aan Boort van ’t voorsz. Schip gekomen wesende zal met de eerste goede
Wind Zee hebben te kiesen, ende syne reyse ten besten en spoedigsten doenlyk vervorderen direct
na het Casteel Elmina op de Custe van Guinea. Alwaar gekomen wesende zal hy aan den Directeur
Generaal of desselfs plaats representerende, uitleveren alle soodanige Koopmanschappen en andere
Goederen als voor de Custe van Guinea voorn. in syn voorn. Schip zoude mogen wesen gelaaden, en
waar van de Cognossementen by hem Schipper zyn geteekent: geduyrende syn verblyf aan ’t Casteel
St. George d’Elmina voorsz. , zal hy den opgem. Directeur Generaal of die zyn plaatse zoude mogen
representeren, ten dienste zyn, in alle het geene waar toe hy hem in saken van de Compagnie zoude
willen gebruyken, van de Directeur Generaal voorn. wesende gedepescheert, sal hy van daar â droicture hebben te zeylen, direct na de Custe van Angola voorsz. zonder de Gout-Custe van Guinea in
eenigerhande manieren meer aan te doen, onder wat pretext sulks ook soude mogen weesen, op verbeurte van alle syn Gagie en Maandgelden, met een amende of boete daar en boven , ter somma van
Duysent Guldens, gelyk ook hem Schipper by desen mede wel expresselyk verboden werd, in ’t gaan
of keeren ofte geduyrende syn verblyf op de voorsz. Custen de Eylanden van St. Thomée, Annebon,
of andere daar omtrent gelegene Portugeesche Eylanden aan te doen, in geenderley manieren, om
wat redenen of oorsaken sulks ook zoude mogen zyn.
III.
Zal hy Schipper, in de uit of t’huys reyse buyten hoogdringende noot in geen vreemde Havenen vermogen in te lopen, dog sulks niet kunnende ontgaan, als dan verdacht moeten zyn, met syn voorsz.
Schip te gaan leggen buyten het bereyk van ’t Canon, en ter plaetse daer den selven sonder Loots
wederom zoude kunnen uitkomen, en als dan gedurende den gantschen tyd die aldaar moet verblyven wel op syn hoede syn, dat zyn voorsz. Schip niet werde overvallen, gearresteert ofte aangehaalt, ofte in eenigerhande manieren geincommodeert, ende altyd zoveele mogelyk is op het een of
het ander pretext bedekt houden, dat het ingeladen Cargasoen de West-Indische Compagnie is aangaande, ende sulks syn Scheeps-volk wel expresselyk verbieden, latende te dien eynde niemant van
hen lieden buyten noodsakelykheid aan Land gaan, ofte veel aangang hebben tot het volk daar sy
mochten ingelopen zyn.
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IV.
In cas het voorsz. Schip by enig vyandlyk Schip of Scheepen wierdet gerescontreert, zal hy deselve
trachten te ontseylen; dog sulks niet konnende geschieden, ende van deselve werdende aangedaan:
zal hy het gemelte Schip zoo veel mogelyk tegens alle Vyanden, Rovers en gewelt, mannelyk en
getrouwelyk beschermen, ende sig door geene practycquen laten misleyden, om daar uit te gaan, ’t
selvige te verlaten ofte aan Boort van anderen te komen; maar syn eer en Eed betrachten, ende doen
betrachten allen den geenen die sulks eenigsints zoude mogen aangaan, dog van deselve (dat God
verhoede) werdende overrompelt, zal hy Schipper in tyds moeten verdacht zyn, van alle de Brieven en
Papieren de Compagnie aangaande, met eenige swaarte daar aan gebonden, buyten Boort te setten,
ende in Zee te laten versinken, op dat niet in ’s Vyands handen komen.
V.
Hy sal gehouden zyn, gedurende syne voorsz. reyse,binnen Scheeps-boort op ’t stuk van Oeffeninge
der Godsdienst, goede ordre te stellen, ende te besorgen dat des Morgens ende des Avonds de gewonelyke Gebeden gesproken, ende met goeden aandacht, eerbiedelyk van allen geadsisteert en by
gewoont werden.
VI.
Insgelyks sal hy gehouden zyn, ingevolge van den Randsoen-Brief hem meede gegeven, op het schaffen binnen syn voorsz. Schip, goede achtinge te neemen, wel lettende dat geene van de natte nog
drooge Vivres, onnuttelyk werden geconsumeert nog verdaan.
VII.
Item zal hy Schipper goede toeversigt houden, op het daarnemen van de Wacht en het Quartier, niet
toelatende dat daarinne disordre of negligentie werde gepleegt.
VIII.
Vorders zal hy Schipper synen cours stellen veertig of vyftig mylen bewesten de Canarische Eylanden,
om het perykel van de Turkse ende andere Zee-Rovers daar omtrent, zo veel doenlyk te ontgaan.
IX.
Zal hy Schipper in de herwaarts ofte derwaarts reyse, op de Custe van Africa en elders in ’t district van’t
Octroy naauw toesien, of aldaar geen Scheepen werden gevonden, die uit deze Landen zouden mogen
wesen uitgevaren, ende by deselve komende, afvorderen hare Commissie van de Compagnie, waar
van onvoorsien zynde, zal hy zodanige Scheepen ( daar toe bestant en machtig wesende) aanhaalen
en opbrengen, ofte met eenige van zyn Scheeps-volk in plaatse van andere daar af te nemen,alvorens
bemand zynde, dezelve op te zenden na het Casteel St. George d’Elmina, ofte het Eyland Curaçao :
welke plaatse hem als dan ’t naast aangelegen zoude mogen zyn, ingevolge van de authorisatie hem
daar toe mede gegeven, omme aldaar ter Judicature gestelt en gesentieert te werden als na behoren.
X.
Aan de Custe van Angola voorsz. wesende gearriveert, zal hy Schipper aanstonts alomme aan Land
kennisse doen geven van syn arrivement aldaar, ende met eenen dat niet van meeninge is sig lange
op te houden, dat derhalven haar Slaven willen aanbrengen omme met de Naturellen daar over
in onderhandelinge te komen, en zal hy telkens een gedeelte van zyne ingeladen Cargasoenen en
Koopmanschappen aan Land nemen, om ten besten doenlyk te verhandelen, dog zal hy Schipper op
de uytreise in tyds hebben te doen vervaardigen de Negro-Combuys, ten eynde deselve volkomen
gereed zy voor en aleer het voorsz. Schip aan Angola voorsz. kome te arriveren, op dat daar door de
inhandelinge van de gemelte Negros Slaven niet en werde geretardeerd, nogte opgehouden.
XI.
Maar indien het mogte gebeuren dat op het arrivement van hem Schipper, met het voornoemde
Schip aan Angola voorsz. hy aldaar mogte vinden een of meer andere Scheepen van dese Compagnie,
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meede tot inhandelinge van Slaven gedestineert. Zal hy Schipper geene inhandelinge van Slaven
mogen aanvangen, nemaar zal hy ter contrarie gehouden zyn den Schipper van het aldaar vindende
Schip of Scheepen (des noot) in haare Handel te assisteren, ende zo veel doenlyk helpen voortsetten. Om des te spoediger te expedieren, ende aan de gerequireerde Slaven te helpen, hetwelk gedaan
zynde. Zal hy Schipper den handel van Slaven voor syn voorsz. Schip als dan hebben aan te vangen,
ende ten spoedigsten en meesten profyte van de Compagnie te doen, en voort te setten.
XII.
Welke inhandelinge der Slaven geschieden zal, door hem Schipper, ende zal in de handelinge der
Slaven sorgvuldig moeten gelet werden, dat geene en werden ingehandelt, die blint, lam of gebroken
zyn, nogte die arm of been gebroken of eenig ander considerabel lit verloren hebben, waar door sy
onbequaam tot den arbeit zoude mogen wesen, dat ook geene en werden ingehandelt, als die beneden de vyf-en-dertig ofte uitterlyk ses-en-dertig jaaren oud zyn, ende is ’t doenlyk, dat bekomen
werde twee derde parten Mans, ende een derde part Vrouwspersoonen: en zal insonderheid mede
tragten in te handelen ende te bekomen zoo veel Meysjens en Jongens, als mogelyk zal zyn.
XIII.
Voor Angola op de Rheede leggende, zal den voorn. Schipper zo weynig doenlyk aan Land vernachten, en ondertusschen binnen Sheeps-boord goede toesicht doen houden, ende nodige ordre te stellen, om voor te komen ende te verhoeden, alle sodanige swarigheden ende onheylen, als andersints
zouden konnen gebeuren.
XIV.
Zoo haast de eerste ingehandelde Slaven binnen Boort overgekomen zyn, zal den voornoemden
Schipper op de getrouwe bewaringe ende onderhoudinge van dien, mitsgaders op de versekeringe
van syn voorsz. schip alsulken ordre beramen ende die voorsieninge doen, ten eynde de voorsz.
Slaven niet eschapperen, nochte van Boort na Land swemmen, ende dat mede ’t selve Schip by hen
niet afgelopen werde, nochte daar aan eenig ongemak kome te geschieden.
XV.
De ingehandelde ende aan Boort gebrachte Slaven, zal den voornoemden Schipper gedurende syn
verblyf aan Angola, dikwils ende te meermalen kost van het Land doen schaffen, ten eynde deselve
des te beter in goede gesondheid gehouden, ende voor Scheurbuyk gepreserveert mogen blyven.
XVI.
Den Schipper werd mitsdesen op ’t hoogste gerecommandeert, voor syn vertrek van Angola voorsz.,
sig te voorsien van zoo veele Oly de Palm, Varkens, Hoenders, Lamoentjes en een goede quantiteyt
Limoensap en andere Verversinge, als aldaar te bekomen zal wesen, ende wel specialyk sig wat rykelyk te voorsien van Oly de Palm, niet alleen omme te dienen voor de Slaven gedurende hun verblyf op
’t voorsz. Schip, mitsgaders aan ... voorsz.; maar ook omme daar van een gedeelte (wel versorgt) met
sig na dese Landen over te voeren, ende aan Bewindhebberen voornoemt te overhandigen.
XVII.
Insgelyks zal hy besorgen dat syn voorsz. Schip met een partye Milhio werde voorsien, omme t’syner
tyd te dienen voor de Sieken, en ten eynde ’t selve bequamelyk binnen Scheeps-boort gewreven ende
geprepareert mag werden. Zal den voornoemden Schipper daar toe van ’t Land mede nemen twee
groote Steenen, tot welken arbeyd de Negerinnen om deselve des te frisser en gesonder te houden,
zoo nu en dan geëmployeert konnen werden.
XVIII.
Gelyk ook den voornoemden Schipper mede wel ernstelyk werd gelast, gedurende desselfs verblyf aan Angola voorsz., alle mogelyke vlyt te doen, ende aan te wenden, omme van daar voor de
Compagnie zoo veel Mineraal van Koper als ander Mineraal, mitsgaders Oliphants-Tanden, daar te
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Lande vallende, mede te brengen, als doenlyk zal wesen, welk voorn. Mineraal, men alhier oordeelt,
dat onder de naam van ’t selve voor Ballast mede te nemen, ligtelyk ofte immers voor een heele geringe prys aldaar te bekomen zal zyn.
XIX.
Volladen zynde met sodanigen getal Negros als hy zal hebben konnen inhandelen, zal hy Schipper
voorts syne reyse na .... vervorderen, mits sig alvorens van Hout, Water, mitsgaders nodige verversinge, daar ende sulks best ende gevoeglykst zal konnen geschieden, hebbende voorsien.
XX.
Voor Angola leggende zal van ’t land soeken te bekomen twee Negros Trommels, met en beneffens
een stuk Hout genaamt Palo de Taculo, om te dienen tot vermaak ende divertissement van de Slaven,
invoegen na tyds gelegentheyd oorbaar en dienstig geoordeelt zal werden, des dient gelet dat van de
voorsz. Hout kleyne stukjes werden uit gereykt, waar mede de Negros sig gewoon zyn te schilderen,
ende het selve ook mede te gebruyken tot verdryvinge van Hooftpyn, wanneer bewreven is ende met
een weynig Azyn vermengt.
XXI.
Omme de ingeladene Slaven wel ende gesont over te brengen zal hy op het behoorlyk schaffen en
spysigen van deselve goed reguard nemen, mitsgaders die voorsieninge doen ten eynde op het koken
ende bereyden van de Kost wel gelet mag werden.
XXII.
Des morgens omtrent negen uren zal hy Gort, ende des namiddags omtrent ten vyf uren Boonen
doen schaffen, dog na tyds gelegentheid zoo nu en dan daar omtrent eenige veranderinge gebruyken,
namentlyk om de vier of vyf dagen eens Gort een dag, ende dan wederom eens Boonen een dag, ende
somtyds eens voor de middag Boonen, ende des namiddags Gort.
XXIII.
In het koken van de Gort zal hy observeren dat in een Ketel voor 400 Personen, omtrent 18 a 20 ponden
Spek aan kleyne vinkjes gesneden werden, welk Spek des nachts in ’t water geweekt ende uitgevarst
moet zyn, ende naderhand een wyle gekookt, aleer by de Gort gedaan werd.
XXIV.
De Boonen sal hy doen schaffen met een weynig Sap in een Bailtje, ende in yder Bak wat Oly de Palm
doen gieten.
XXV.
Boven het gewoonelyk Rantsoen van Gort en Boonen respective, zal hy aan ieder Persoon drymaal ter
Week doen uytreyken een Beschuyt van Scheeps-broodt &c. zoo veel malen Brandewyn, Tabacq en
Pijpen,met dien verstande, dat de uitreykinge van dien in alsulker voegen kome te geschieden, dat
yder dag wat van ’t een of het ander, ende niet alles te gelyk werde gegeven.
XXVI.
Item zal in ’t schaffen van de Spyse goede sorge dragen dat deselvige in de Ketel niet kout werd, en zal
hy de Ketel telkens daar in gekookt ende uit geschaft is, ledig en droog doen maken; ten eynde niet
Koper-groen en werde, ’t welk ongesont en schadelijk voor de Negros is.
XXVII.
Zal mede besorgen, dat de Ketel vast gemetselt werd, eensdeels om te minder Hout te verstoken,
anderdeels en bysonderlyk ten eynde in ’t op en afsetten niet kome te beschadigen, altyd doende
observeren dat daarinne water gedaan zyn, alvoren men daar onder beginne te stooken.
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XXVIII.
Tweemaal des daags zal hy de Slaven te drinken geven, te weten, ten neegen uren voor, en ten vyf
uren na de middag, naar dat zy gegeten zullen hebben, met alsulken discretie nochtans dat tussen
tyden aan een enkel Persoon, tot verquikinge wel een toogh water mag gegeven werden.
XXIX.
Alle dagen des morgens zal den voornoemden Schipper de Negros by quartieren laten boven komen,
ende als dan het Schip onder het verdek doen reynigen en spoelen, mitsgaders het selve met heeten
Azyn doen besprengen, ende omme den vuylen lucht te verdryven, zal hy dikmaal een heete Kogel in
een pot met Pik laten doen, onder het besloten verdek van ’t Schip, ofte anders aldaar ter plaatse Azyn
ofte ook wel een weynig Boscruyt op een gloeyende Steen of Kogel doen uitstorten, tot verversinge
van alle quade lucht, na hy Schipper t’elkens oirbaar en dienstig oordelen zal.
XXX.
By donker zal hy twee of dry Lampen gedurig onder het verdek laten branden, ende boven het Luyk,
dat open moet staan, genoegsaam licht doen hangen, ten eynde men sien moge wat beneden in ’t
Schip gedaan werd, ende niemand occasie mag hebben van ’t selvige te overrompelen, ofte daar
tegens iets nadeligs te ondernemen.
XXXI.
Omtrent de Sieke zal hy in diervoegen doen en handelen, dat hem alle ’t gene hare siekte is vereyschende na behoren werde verhandreykt, aan de sodanige bewysende alle liefde en mededogentheid,
ende zal hy deselve van de gesonde aanstonds doen separeren; om alle verdere infectie ende ongemak
voor te komen.
XXXII.
Dewyle de Negros veeltyds onderworpen zyn, sekere siekte by de Portugesen genaamt de Bilsjes,
zijnde een groote ontsluytinge in ’t fondament, ’t welk veele de Loop verwekt, ende waar aan andere
selfs met het eten in de mond komen te sterven, welke siekte sig veeltyds openbaart met een groote
pyn in het hooft. Zoo werd hem Schipper mitsdesen ernstelyk gelast daar tegens te gebruyken de
navolgende Remedie. Waar door deselve best en bequaamlykst werd genesen, als namentlyk door
gestadig wasschen met warm Zee-water, de Sieke zynde geseten in een Spaans Bekken; Waar na denselven een Poppetje van Werk of Vlas in Limoen-sap en Rose-water, daar een weinig Loot-wit ingeschrapt is, gegeven werd, om van onderen in ’t fondament te appliceren, ’t welk den brand doen uittrekken, ende het is mede goet dat men daar toe ook een stuk van een Limoen kome te gebruyken.
XXXIII.
Van gelyke in ’t reguarde van de Loop, die onder de Negros Slaven weeltyds regneert, ende te meermalen door drinken van Zout-water gecauseert werd, zal den Schipper ter verdryvinge van deselve,
Paarde-Boonen over ’t vier doen branden, dog wel letten dat niet aan en branden, ende wanneer hart
geworden zyn, zoo dat de bast daar af gaat, als dan die tot Meel wryven, ’t welk met een weynig water
beslagen, hoe dikker hoe beter, ende wederom tot een Deeg zoo dik als van Roggen-brood geroert
zijnde met een weynig Oly de Palm daar in, de Sieke als dan in een Bolletje zoo groot als een vuyst,
drie a vier dagen achter den anderen ingeven, waar mede hy geneest.
XXXIV.
Hy zal dien volgende gedurende de gantsche Reyse van Angola na .... altyd ende gestadig met sonderlinge sorgvuldigheid doen letten, dat de Slaven geen Zout-water komen te drinken, ten eynde de
ongemakken en siektens daar door gecauseert werdende, zoo veel doenlyk te prevenieren.
XXXV.
En aangesien de Kost waarmede de Negros Slaven op de Schepen van de Compagnie ordinaris werden
gespyst, eenigsints is verhittende, zoo zal den Schipper verdagt zyn, daar jegens de Tamarinde hem
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ten dien eynde mede gegeven, na behoren te gebruyken, ’t zy met deselve in ’t water, ‘twelk de Slaven
te drinken gegeven werd, te vermengen, zoo als best ende heylsaamst geoordeelt zal werden, om te
verkoelen.
XXXVI.
Ende nademaal de Slaven ordinaris veel met Scheurbuyk onderworpen zyn, zal hy Schipper dezelve
zoo nu en dan, ende in sonderheyd in kas van siekte, des Morgens geven een dronk Waters, geprepareert met een weynig Tamarinde en Syroop, ten welke eynde hy Schipper op yder Aam Water zal hebben
te doen ses pond Tamarinde ende dry pond Honing, waar van hem een goede quantiteyt zal werden
mede gegeven, ende oversulks sorge moeten dragen, van sodanige Water altyt in voorraat te hebben.
XXXVII.
Den Schipper zal de Matrosen en ’t Scheeps-volk op seekere swaare poenen verbieden, dat sig met de
Negerinnen niet vermengen.
XXXVIII.
Hy Schipper sal pertinent Boek en Reekeninge houden van de Cunsumtie der Vivres, Behoeften,
Materialen en wat des meer zy, wel lettende dat den oirbaar daar omtrent werdet betragt, omme alle
’t selve op syn wederkomste uit dese landen na behooren te konnen verantwoorden.
XXXIX.
Met yder een, ende insonderheyt met des selfs Officieren zal hy trachten in goede corespondentie,
minne en vriendschap te leven, ende sig selven na den inhoude deser Instructie ende den generale
Articulbrief, allenthalven gedragen, ende deselve door het Scheeps-volk na behoren doen betrachten.
XL.
Zal hy Schipper pertinente aantekeninge moeten houden van alle en yegelyke Negros Slaven,
dewelke gedurende de gantsche reyse zoude mogen komen te overleyden, met designatie van Mans,
Vrouwen, Jongens of Meysjens, den tyd en dag van haar sterven of verongelukken, mitsgaders de
maniere hoedanig, ofte op wat wyse een yder van dezelve gestorven ofte verongelukt zoude mogen
wesen, ten eynde alle ’t zelve op zyn arrivement aan .... na gedane uitleveringe van de overige nog in
leven zynde Negros met verklaringe van ’t Scheeps-volk, onder solemnelen Eede te bevestigen, als
wanneer ende eerder niet, de dooden zullen gerekent werden voor verantwoord.
XLI.
Aan .... voorsz. wesende gearriveert, zal hy Schipper alle zyne inhebbende Slaven aan den ... aldaar,
ofte des selfs ordre of plaats representerende, getrouwelyk hebben over te leveren, zonder eenige te
verduysteren of achter te houden, ende als dan wyders den zelven .... gedurende het verblyf van hem
Schipper aldaar ten dienste zyn, in alle ’t geene waartoe den selven hem in saken van de Compagnie
zal willen gebruyken.
XLII.
Aan ... voorn. zal hy de Slaven tot het Water allengskens gewennen, ende aan hen des Morgens te
drinken geven, van ’t Water dat binnen Scheeps-boort is, ende des Namiddags van ’t ... Water.
XLIII.
Den voornoemden .... geraden vindende hem Schipper met het gemelte syn Schip na herwaarts te
laten keeren, ende van den zelven ingenomen hebbende, de Retouren, die hy mochte goetvinden
daar inne te doen Scheepen, als mede de Brieven en Depesches aan de Compagnie ontfangen hebbende, zal hy Schipper als dan syne reyse ten besten en spoedigsten na dese Landen hebben te vervorderen, ’t zy binnen door het Canael, of achter Engelant om, na tyds gelegentheid ende vereysch van
saken, ende alhier in salvo gearriveert zynde, de ingeladene Retouren getrouwelyk aan ons, ofte onse
ordre overhandigen.
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XLIV.
Alzo niemand van de Dienaren van de Compagnie, van wat qualiteyt die zouden mogen wesen van
de meeste tot de minste toe, eenigen particulieren Handel of Negotie en vermag te doen, directelyk
nog indirectelyk, als breeder by het 36 Articul van den Generalen Articul-brief vermelt, zoo zal den
Schipper niet toelaten ofte gedogen, dat by syne kennisse iets contrarie van dien werde ondernomen,
veel min, dat hy selve diergelyke verboden Handelinge soude doen, ende selfs niet van de Goederen
en Verversinge hun door de Heeren Bewindhebberen werdende toegestaan op de Reyse te mogen
mede nemen, aslo deselve tot genen anderen fine als tot verversinge zullen mogen werden gebruykt,
op den Eed voor hun vertrek van hier afgelegt, op confiscatie van alle hare Gagie, en van alle de gemelte particuliere ingehandelde Goederen of Retouren, nog de drie dubbelde waardye te zullen betalen,
en wyders op poene als in den gemelten Articul-brief, het Octroy ende de opgevolgde Placcaten, ten
faveure van de Compagnie geëmaneert staat uitgedrukt ende gestatueert is, welke poene sekerlyk
jegens de Contraveneurs ofte Overtreders in ’t werk gestelt, ende ter Executie gelegt zullen werden.
XLV.
Edog, omme het Scheeps-volk egter niet de discourageren, maar ter contrarie, meer en meer in den
dienst van de Compagnie te animeren, ende aan te moedigen: zal hy Schipper aan yder van deselve,
gedurende de reyse, dagelyks voor Rantzoen uitdelen, een half mutsje Brandewyn, en maandelyk een
pond Tabacq met eenige Pypen, aan hem Schipper, ten dien fine mede gegeven.
XLVI.
Voorts zal hy Schipper, gedurende syne reyse, zoo lange hy uit wesen sal, in de Navigatie ende het
Stuurmanschap hebben te instrueren ende onderwysen twee of drie van de Scheeps Officieren of
Matrosen die hy oordeelen sal daar toe bequaam te wesen en lust te hebben, sonder daar van in eenigerhande manieren in gebreeke te blijven, ende oversulks het gemelte Scheeps-volk doen onderwysen door des selfs Stuyrluyden, also sulks ten dienste van de Compagnie is strekkende.
XLVII.
Item zal den meergenoemden Schipper van ’t gunt op de gantsche Reyse zal voorvallen een pertinent
Journaal doen houden, ende t’huys komende ’t selve aan Bewindhebberen ter Kamere deser Stede
verhantreyken, mitsgaders aan de opgemelte Bewindhebberen by alle gelegenheid en voorvallen
waarinne sulks doenlyk zal zyn van hare saken omstandig advys geven.
XLVIII.
Ingevalle hy Schipper in de wederom Reyse door storm of andere noot quame te vervallen in het
verkeerde Canaal (’t gene verhoopt werd van neen) zal hy in dat geval met syn voorn. Schip hebben
te gaan leggen in de Haven van Corke of Kingsale, beyde in Yrland gelegen, welke Haven hem het
naaste en sekerste mogte zyn ( observerende in alsulken gevalle mede het gene in het 3. Articul is
gesegt) ende indien hy Schipper als dan gebrek mogte hebben aan Vivres of Scheeps-behoeften als
andere nootwendigheden, zal hy sig als dan hebben te addresseren indien hy tot Corke voorsz. komt
in te lopen ten huyse van den ..... aldaar , ofte tot Kingsale voorsz. komende te ankeren, als dan aan
het Comptoir, ’t welk den voornoemden ... binnen die Stad is houdende, als hebbende syn E. daar toe
synen dienst aan dese Compagnie gepresenteert, van dewelke hy Schipper dienvolgende het benodigde zal konnen bekomen, gevende hy Schipper inmiddels aan ons advys van syn arrrivement en
wedervaren aldaar, mitsgaders van de Constitutie ende den toestant van syn voorsz. Schip ende de
Ladinge, tot onser narigtinge.
XLIX.
Maar indien hy Schipper genootsaakt wierde in eenige Havens van Engeland in te lopen, zal hy daar
van advys moeten geven aan ..... op dat wy des te eerder en bequamer daar van mogen wesen geadverteert, omme als dan ten spoedigsten de nodige ordre te konnen stellen.
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L.
Voorts zal hy Schipper, als wanneer den selven in de wederom Reyse omtrent het Land zal wesen
gekomen, aan het Scheeps-volk en Bedienden hebben voor te lesen de Resolutie van haar Hoog
Mogende de Heeren Staten Generaal van den eersten December 1682. hem mede gegeven, rakende
de impuniteyt voor die genen, dewelke eenige Lorrendrayeryen komen te ontdekken, schoon daar
aan selfs mede schuldig zyn tot der selver narigtinge, sonder daar van in gebreke te blyven in eenigerhande manieren.
LI.
Nog werd den meergenoemden Schipper specialyk gerecommandeert, wanneer den selven in de
wederom Reyse omtrent het Land zal wesen gekomen, aan het Scheeps-volk ende verdere Bedienden
van de Compagnie niemant uitgesondert, die binnen syn Scheeps-boort zyn, te erinneren ende te
rememoreren de dispositie van het 8. Articul van de by hun beswoorne Articul-brief, ende daar by
gestatueerde poene tegens de Contraventeurs, ende over sulks henlieden ernstelijk aan te manen, sig
daar na punctuelijk en preciselijk te reguleren, gelijk den voornoemden Schipper by desen serieuslijk
werd gelast, hem na den inhoude van dien exactelijk ende in allen deelen te reguleren en doen reguleren alle ende een ygelijk in dienst van de Compagnie wesende, en met gemelte Schip repatriërende.
LII.
Dien volgende werd hem Schipper mitsdesen geordonneert, geen goet hoedanig of van wat nature
’t selve ook soude mogen wesen, nochte ook geen menschen van wat qualiteyt ofte conditie die
souden mogen zyn, sonder aansien van persoon ofte personen, ’t zy deselve in dienst van de Generale
Compagnie ofte voor welke Kamer die souden mogen overkomen respective, van syn Scheeps-boort
te laten afgaan, voor ende aleer de Gecommitteerden van de Heeren Bewindhebberen voorn. ofte
ymant uit haren name aan Boort gekomen zal zyn, ende ’t Volk uit haren Dienst en Eed hebben
ontslagen, op de verbeurte van de halve Maand-gelden, waar voor den voornoemden Schipper en
Officianten verbonden zullen wesen in te staan ende te responderen, als ingevolge van ’t voorsz. 8.
Articul van den Articul-brief van de Compagnie, ten welken fine hy Schipper gehouden zal zyn,
wanneer (God ten voorsten) in eenige Haven van dese Landen zal wesen gearriveert, ende herrewaarts
op komt, daar van aanstonts aan de Heeren Bewindhebberen voorn. kennisse te geven, omme op alles
de nodige ordres te konnen stellen.
LIII.
Eyndelijk werd hem Schipper by desen wel scherpelijk gelast ende aanbevolen, als wanneer den
zelven in de wederom reyse voor Rammekens zal wesen gearriveert, dat hy als dan in ’t binnen komen
de Wimpel in de Voor-stenge zal hebben te laten wayen, en een schoot te schieten.
LIV.
Laastelijk werd hem Schipper by desen geinjungeert de voorsz. instructie en Ordre in alle zyne poincten en leden na syn uitterste vermogen na te komen, ende in kas bevonden werd, deselve in eenigen
deele te buyten te hebben gegaan ofte overtreden, zal sulks wesen op verbeurte van alle syne te goed
hebbende Maandgelden en Emolumenten respective, ter Arbitragie van de Compagnie.
Aldus gedaan ende gearresteert by de Bewindhebberen van de Generale Geoctroyeerde
WestIndische Compagnie , ter Vergaderinge van Thienen, ende mede gegeven by de Kamer ......

In kennisse van My

Bron: NA, Verspreide Westindische Stukken (VWIS 1614-1795, nummer toegang 1.05.06 invnr 385
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bijlage 2
Instructie voor de Heeren Commissarisse tot het aennemen van’t volk
1
De voorn: Heeren Comissarisse zullen naar voorengaande resolutie ende authorisatie van de vergadering dispicieeren ende ook vervolgens aenneemen ende aenstellen alle soldaten daaronder begrepen , adelborsten, matroosen, cox bootsluij, schieluij en andre minder officieren, zoo wel op de scheepen van de comp: als binnen het district van den octroye aen landt geemployeert te werden.
2.
Sullen mede gehouden zijn uijt den geene die zigh daar toe respectievelijk komen aen te presenteeren de zoo danige uijt te kiesen door wien de komp: den meesten dienst magh werden toegebraght,
ende die bevonden zullen werden de alderbequaamste te weesen.
3.
Item sullen besorgen dat de aengenoomen persoonen ten tijde van de monsteringe den generale articulbrief wel en duijdelijk werde voor geleesen ende dat deselve op den inhoude van dien respectiveleijk komen te doen, de daar agtergestelde eden.
4.
Wijders zullen de Heeren Commissarisse voorn: int aenneemen van eenige perzoonen wel letten dat
de selve respectievelijk door den boekhouder van de maantgelden of het scheepscomptoir werden
gestelt op een particuliere lijste of monsterrolle met expressien van haare naam, toenaam, geboorteplaats, qualiteijt en logiment, mitsgaders wat zij smaants zullen winnen, ende al dan aen hun lieden
op goede borgtogte doen uijtrijke en op de handt geeven twee maande van haare te verdienen gagie.
5.
Ende zullen zij Heeren Commissarisse generalijk gehouden zijn alle het geene de functie van opgem:
boekhouder betreffende is door den selve indier voegen te doen effectueeren ten eijnde de ordres en
reglementen dien aenbelangende reets gemaakt ofte nog te maaken naar behoore mogen werden
agtervolgt ende naer gecoomen.
6.
Sullen voorts tot vermaninge ende op advertentie van de Heeren Commissarisse tot de zaaken van
de equipagie die voorsieninge doen, ende zoo danige ordes beramen ten eijnde de aengenoomene
persoonen resp: zigh tijdelijk ende naar behooren in de scheepen offte ligters komen te vervoegen
omme de gedestineerde rijse te vervorderen ende allent haere goede agtinge geeven dat hieromtrent
niet wert verzuijmt.
7.
Dogh bij aldien eenige van deselve persoonen na den trommel slagh op zulken tijt en dagh als uijt
geroepen ofte andersints bekent gemaakt ende aengesegt zoude mogen weesen zig niet quamt te
vertoonen, nemaar ten eenemael gebleeven absenteeren soo zullen de heeren Commissarisse voorm:
naar de zoodanige exactelijk doen inquireeren, die, is ’t nood laten apprehendeeren ende schipbrengen sulx ende in voege tot bevorderinge van scomp: dienst zal bevonden te behooren.
Bron: WIC 337 Notulen Kamer Amsterdam 26 juni 1682 f.230vso-232
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bijlage 3
Instructie voor de heeren commissarissen tot de saken
van de equipagie, vivres en amunitie van oorlogh
1.
De voorn: heeren commissarissen sullen gehouden sijn alle hetgeene de saeken van de equipagie ,
natte en droge vivres, mitsgaders ammunitie van oorlogh is concerneerende, ten algemeenen dienste
van de generale geoctroyeerde Westind: Comp: soo hier te lande als binnen de limiten ende het district van den octroy te besorgen, daarop goede toeversight te houden, ende de vergadering deswegen
in alle voorvallen en gelegentheijt te dienen van hare consideratien ende advijs.
2.
Wanneer ter vergadering goedtgevonden ende geresolveert sal sijn, eenige equipagien te doen, schepen te laten timmeren, te koopen, te huuren offte bevraghten, sullen zij heeren commissarissen daar
toe de nodige ordres beramen, ende voorts wel letten, dat alle hetselve, soo veel mogelijk geschiede
ten meesten oiber en profijte van de compagnie.
3.
Sullen dienvolgende besorgen alle pijnas, schepen, fluijhts, fregats, en jaghten met haar rondhout,
opstaande en loopende wandt, ankers, touwen, zeijlen ende verder toebehooren, mitsgaders alle
chaloupen, boots, matroosen en soldaten, kisten, bultsacken, ende wat bovendien de equipagies
ende bestellinge van scheepen, scheepsbehoeften, gereetschappen ende materialen souden mogen
concerneeren.
4.
Insgelijx sullen de heeren commissarissen bij de vergadering des versoght ende geauthoriseert sijnde
respectievelijk besorgen ende inkoopen alle natte en drooge vivres van vlees en speck, olij, bier, wijn,
brandewijn, boter, erriten,boonen, gort, kaas, stockvisch, hart en week brood, mitsgaders alle soorten
van metaal en ijser canon, musketten, vuurroers, pistoolen, cruijt, lont, loot, heele en halve pieken,
rapieren, houwers, en gemeenlijk alle hetgeene tot voorsieninge en defensie soo van s’comp: schepen
als van desselfs forten en plaatsen int district van den octroy werd gerequireert.
5.
Ten welken eijnde , ende omme volkomentlijk verseekert te sijn , dat de goede intentie en meeninge
van de vergadering hier omtrent naar behooren werden betracht, sullende voorn: heeren commissarissen gehouden sijn respectivelijk de aanbestedinge ende inkoop van ’t gunt voorsz is, selffs te
doen, daar aen over en present te wesen , ende in alle gevallen een off twee uit den haren daar toe te
committeren, sonder dat bij hen ooit daar toe te committeren van de equipagie alleen, offte eenige
andere suppoosten sullen mogen geemploijeert werden.
6.
Van alle de aanbestelde en ingekoghte schepen , scheepsbehoeften, gereetschappen en materiaalen,
mitsgaders van de vivres, victualie en ammunitie van oorlogh, sullende voorn: heeren commissarissen onder hen een particuliere memoriael ofte notitie boek houden, ende daarinne telkens met goede
distinctie annoteren de quantitijt, qualitijt ende de prijs van dien, met ende benevens de naam van
koopers, de conditiën, en wat deselve meer soude mogen sijn.
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7.
Sullen mede goede sorge dragen, dat alle het selve naar behooren, ende in conformité van de conditiën des verkoops gelevert sijnde in het magazijn offte de kelder van de compagnie ordentelijk
ingeslaagen geplaast en geconserveert werde.
8.
De ordonnantien van betalinge over ende ter saake vant geene in maniere als vooren soude mogen
wesen gelevert, sullen bij de voorn: heeren commissarissen niet geteijkend noghte geextradeert
werden, ten zij naar voorgaande examinatie en confrontatie met het memoriaal van de geregistreerde reekeningen bij den commies dienthalven te houden.
9.
Ende sullen sij heeren commissarissen offte wel een uijt het midden van den als dan tot een teeken
en bewijs van dat deselve ordonnantiën in manier als vooren sijn geexamineert en geconfronteert
in margine van het voorsz: memoriael, en over sulcx naast de reekeningen, tot welke de gedaghte ordonnantiën sullen bevonden werden relatief te weesen, stellende haar gewoonlijk merk offte
signatuur.
10.
De scheepen gereet sijnde omme hare ladingen in te nemen, sullen de voorn: heeren commissarissen, die tot de coopmanschappen daarvan in al sulken gevalle adverteren, ten eijnde de goederen en
coopmanschappen, die men alsdan van intentie sal sijn te versenden, tijdelijk ende met goede ordre
mogen aan boord gebracht werden.
11.
Edogh sullen sij heeren commissarissen wel letten dat de gantsche ladinge te gelijk, immers kort na
den anderen, soo wel eenig sints doenelijk is, werde aan boordt gebracht, en ingescheept, als wanneer
het hol van’t schip, en de luijken sullen doen te sluijten, de sleutels daarvan sorgvuldigh bewaren, en
aan den schipper niet eer overleveren, voor dat in zee lopen.
12.
De tijd gekomen wesende om de matroosen en soldaten, die in dienst van de compagnie sijn, benevens haare respectieve scheeps en krijgs officieren aan boort te laten gaan, sullen de heeren commissarissen voorn:, die tot het aanneemen van het volk daarvan alsdan mede adverteren, ten eijnde
goede ordre gesteld magh werden, dat de sodanige aangenomene persoonen sig naar behooren te
schepe offte in de ligters komen te vervoegen, omme de voorgenomen reijse te vervorderen.
13.
Wijders sullen de voorn: heeren commissarissen besorgen, dat ten overstaan van een uijt den haren,
de kisten, kassen, tonnen en vaeten waarinne eenige behoeftens vivres ofte materiaalen souden
mogen weesen ingepakt, door het merk van de compagnie met een brandt eijsere ten dien fine geordonneert, mogen gemerkt, en kenbaar gemaakt werden.
14.
Ende sullen wel letten, dat het voorsz: brantijser niet anders, als in haar bij sijn, ende onder hare
oogen werdet gebruijkt, hetselve alsdan wederom doen opsluijten, de sleutels onder hen behouden,
ende sorgvuldigh bewaren, sonder daar toe aen iemand acces te geven.
15.
Item sullen goede achtinge nemen, dat de stuwingen van de gantsche scheepsladinge kome te
geschieden met behoorlijke distinctie en ordre , volgens de natuure en qualitijt van de differente
sorte van goederen en coopmanschappen waaruijt deselve is bestaande , en wel letten dat dienthalven
niet werde versuijmt.
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16.
Ter acquisitie van de vergadering sullen de heeren commissarissen voornt: te allen tijden en stonde
gehouden weesen een uijt den haren na Texel offte elders , alwaar schepen souden mogen leggen,
te deputeren, off door belett van haar EE iemant uijt de vergaderinge te committeren, omme deselve
ter tijdt en wijlen komen uit te coopen, gade te slaan binnen boord van dien, het intrest , ende den
dienst van de compagnie met goede ordre en discipline te doen betraghten, ende specialijk omme
naauw reguard te nemen, dat geene goederen off coopmanschappen, als die van de compagnie offte
sodanige , dewelke op de leijste in al sulken gevalle aan deselve gedeputeerden te verhantrijken
bekent sijn, werden gebraght, noghte ingeladen.
17.
Wanneer eenige scheepen van de reijse wederkeeren, sullen sij heeren commissarissen insgelijx ende
ter requisitie als vooren gehouden sijn, een uijt den haren derwaarts te deputeren, omme het overgekomen volk van haren dienst en eedt te ontslaan,op de ontladinge van de aangebraghte retouren de
nodige ordre stellen, en voorts op al het geene den oirber, ende het interest van de compagnie in die
occasie soude mogen betreffen, goed reguard te nemen.
18.
Dien volgende sullen generalijk soo in ’t uijtloopen, ende inkomen van de schepen respectieve met
een geduurige circumspectie vigileren tegens het doen van particulieren handel ende negotie, hoedanigh die ook souden mogen weesen offte genaamt werden, ende soo veel in hen is, sulcks met allen
mogelijken iever traghten te beletten.
19.
Sullen voorn: heeren commissarissen mede besorgen , dat int affschepen van eenige behoeften, vivres
off materiaalen, de respectieve cognossementen dienthalven, benevens de overleveringh door de
schippers werden geteikend, ende dat van deselve daar en boven aan hen schippers een pertinente
factuure werd verhantrijkt.
20.
Insgelijx sullen sij heeren commissarissen aan de schippers door den commies van de equipagie
mede doen overleveren een gedrukte lijste off specificatie van de behoeftens, vivres, materiaalen,
ammunitie, ende ’t gunt daar en boven de schepen tot hare provisie, consumptie en defensie op de
reijse werd medegegeven, ende het dubbelt van dien door deselve schippers doen teikenen, om te
sijner tijdt verantwoord te werden, als naar behooren.
21.
Ten welken eijnde sorge sullen hebben te dragen dat als wanneer sodanige schepen wederom t’huijs
komen, de restanten van de voorgedachte behoeften, ende wat dies meer zij, behoorlijk gelost, ende in’t
magazijn van de compagnie gebraght werden, omme vervolgens geaccommodeert, ende ter naaste gelegenthijt wederom gebruijkt offte anders bij openbaare opveijlinge aan de meestbiedende te verkoopen.
22.
Wanneer alhier te Lande gearriveerde retourschepen sullen weesen gebracht in staat omme haar in
hebbende ladingh te kunnen ontlossen, sullen de heeren commissarissen voornt: gehouden weesen,
de heeren ontfangers en commissarissen van de coopmanschappen daar van te adverteren, ten einde
het ingekomen gout, silver en contanten, als mede de overgesondene waaren, en coopmanschappen
door hen lieden respectieve mogen werden ontladen, ontfangen en ingeslagen.
23.
Item sullen preciselijk alle maanden aan de respectieve cameren, in cas als er enige equipagien te
doen sijn, oversenden een pertinente lijste, offte notitie, inhoudende de prijs courant van de vivres,
materialen ende equipagie behoeften, de binnen het district van den Octroy werden gerequireert.
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24.
Voorts sullen de heeren commissarissen gehouden sijn binnen drie maanden naar ’t vertrek van de
schepen, de reekeningen, belangende de equipagie ende uijtrustinge van deselve met dependentiën
vandien naar stijle van negotie te doen opmaaken, ende vervolgens in die staat te brengen, ten eijnde
men aan de respectieve cameren een maand daar nae de copien magh laten toe komen.
25.
Sullen generalijk gehouden sijn, alle ’t geene de functie den meergedaghten commies ende equipagiemeester van de compagnie betreffende is, door hen respectivelijk in dier voegen te doeneffectueren, ten eijnde de pointen en articulen in de respectieve instuctien voor deselve vervat volkomentlijk en naar behooren werden aghtervolght ende naargekomen.
26.
Ten welken fine sij heeren commissarissen den voorn: commies, en equipagiemeester respectivelijk
bij aldien zij daarvan t’eenige tijt in gebreeke moghte blijven, wegens hun plight en devoir sullen
vermanen, ende goede aghtinge neemen, dat deswegen in geenen deele werd versuijmt.
27.
Dogh bij aldien hij commies en equipagiemeester respectieve des niet tegenstaande haar ordres ,
beveelen, conform derselver voorgedaghte instructie, niet quame te aghtervolgen, sullen de voorn:
heeren commissarissen t’selve ende de gelegenthijt van dien aan de vergadering bekent maaken, en
remonstreeren, omme in alle sulken gevalle gedaan, en gedisponeert te werden, invoegen men bevinden sal tot bevorderingh en expeditie van ’s compagnies affacies te behooren.
Bron: WIC 336 Notulen Kamer Amsterdam 1681 f.294-298vso
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bijlage 4
Instructie voor Andries Graan – reis 8
Instructie voor de schipper Andries Graan voerende het Ed: Comp: schip Leusden waar naar dezelve
zig op de onderstaande reijse zal hebben te gedraagen
Art: Primo
Op ontfangst deezes zal hij schipper zig na boordt van zijn schip begeeven, en na alles in behoorlijke
ordre gebragt te hebben onder zeijl gaan stellende direct cours na Accra.
2
Aldaar gearriveert zijnde zal hij zig verders bij den oppercommies Elet informeren of er eenige
cabesssen boesiens voor het comptoir Appa zijn; zo ja zal hij dezelve onder behoorlijk recipis hebben
te embarqueren en als dan direct na Appa te steevenen.
3
Aldaar koomende zal hij onze missive en goederen voor opgem: logie in alle securitijt aan land in
handen van den oppercommies Hertog bezorgen alsmeede den ondercommies De Haan en den assistent Jan Mattheus [..] observeerende wijders de ordres die hij aldaar van den oppercommies voorsz:
mogt ontvangen.
4
De schipper zal gehouden zijn aan boord te blijven zoo lange hij aan Appa in slaaven handel legt, en
niet aan de wal gaan, als wanneer zijne presentie hoog noodig zijn zal. En moet hij alsdan de zaaken
aan land verrigt hebbende immediaat weeder aan boort vaaren, omme teegens alle voorvallen in
gereetheidt te zijn voornamentlijk teegens den aanval van de Lissabonse oorlogscheepen.
5
Tot het bezichtigen der slaven zal hij schipper zijn oppermeester aan de wal senden en dezelve zo
veel mooglijk is bij de werken houden, opdat bij een schielijk vertrek hij altoos in staat zij om aan
boord te konnen koomen.
6
Wanneer nu de gemelde schipper zijn noodige aantal slaven in heeft zal hij goede zorge dragen voor
denzelven en brengen die/ onder Gods zeegen/ naar Surinamen.
7
Aldaar gekoomen zijnde zal hij schipper aan de commies van d’E: Comps slavenhandel de Heeren
Cornelis Leever en Jacob Leonard Hoevenaar de missive hem door den oppercommies voor haar EE
meede gegeeven alsmeede de onze overleeveren, en vervolgens de slaven aan haar ter hand stellen,
omme dezelve ten hoogste prijzen voor de Ed Comp te vercoopen moetende hij schipper present zijn
bij het vercooopen derzelve.
8
Meede werd den schipper gerecommandeert zijn schip eens off tweemaal ter week tusschen deks met
wat nat bospolver te doen uijtlugten, de slaven eens ter week den eenen dag een wijnigie brandewijn
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den anderen een halve beschuijt en weederom op een anderen dag een wijnigie tabaq doen uijtdeelen
om hen alsoo in vroolijkheid te houden. Ook zal hij ze somtijds in de platvoet laaten dansen, en eindelijk een ijgelijk van haar die met scheurbuijk gequelt zijn, hooft voor hooft smorgens een mutsie
limoensap ingeeven, van die dewelke wij hem tot dien einde extra hebben ingescheept.

9
Nog zal hij schipper alle bedenkelijke voorzorgh zo in persoon als door zijne officieren en verdere
equipagie dragen en doen dragen / zonder zich in een [....] manieren op de bombaas te verlaaten/
teegen het muijten en opstaan der slaaven, om dezelve hierdoor te beletten eenige nadeelige en voor
d’Ed. Comp schadelijke desseijnen uijt te voeren, zoo als de daagelijkse experientie maar al te duidelijk op onze en andere bodems geleerd heeft.
10
Nog recommandeeren wij hem schipper omme zig exactelijk geduurende deeze zijne reijse te
gedraagen na de Instructie hem door de Ed.Gr.Agtb.Heeren bewinthebberen ter presidiale camer
Amsterdam meede gegeeven aan welkers inhoud wij ons voor ’t overige refereeren: alleenlijk zal
hij schipper zig zorgvuldiglijk hebben te wagten om in zijne thuijs reijse van Zurinamen geene
Oostenrijkse Neederlandse (off Keijserlijke) havenen aan te doen onder wat pretext het weezen
mogt, alzoo de Heeren Majores ter Camer voornoemd zulks per missive van 30 junij jongstleeden/:
om reedenen haar Ed. daar toe moveerende/ wel uijtdrukkelijk hebben gelieven te interdiceeren.

Aldus verleent en meede gegeeven bij den ondergesz Directeur Generaal over de Noord en Zuijd
kuste van Africa, resideerende in het hooft casteel St George D’Elmina deezen 25 december Ao 1732
Was get, J Pranger
Bron: NA, Nederlandse Bezittingen ter Kuste van Guinea (NBKG) 1.05.14 invnr 238 Register van instructiën etc.
1732-1740, NA Film # 96
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bijlage 5
Noodige onderrichtingen voor de slaafhandelaren.
door D.H. Gallandat.1

’t Voorkomen van ziekten moet, zoo weinig als mogelyk, in ’t geven van Geneesmiddelen bestaan, maar eerder in
zulke algemene lessen, als alle gemakkelyk konnen betrachten. LIND.
De Heidenssche Wysgeer Pythagoras had, myns oordeels, een fraay denkbeeld van het gene in deze
waereld omgaat, wanneer hy dezelve heeft vergeleken by een jaarmarkt, waar henen zig een groot
aantal van menschen uit verscheiden oorden begeeft, sommigen uit nieuwsgierigheid om te zien en
gezien te worden; anderen om te koopen of verkoopen; doch allen tot hun voordeel of vermaak.
Myn oogmerk is geenzins om deze gelykenis door veelvuldige voorbeelden op te helderen en te
staven, wyl zy eene waarheid in zig bevat,welke aan allen, die regelmatig denken en hunne gedachten
over de byzondere bedryven van den mensch hebben laaten gaan, niet onbekend kan zijn. Alleenlyk
zal ik hier aanmerken, dat ‘er vele bedryven plaats hebben,welke ongeoorloofd zouden schynen,
indien ‘er geen byzonder voordeel in te vinden was. Getuige zy hier van de Slavenhandel, dien men
alleen door het voordeel, ’t welke dezelve aan de kooplieden toebrengt, van onwettigheid kan vryspreken. Deze opmerking moet echter geenzins strekken om tegenwerpingen te staven, welke sommigen tegen deze handel inbrengen;tegenwerpingen, die meest alle op vooroordeelen gegrond zyn.
Vele menschen zyn van gedachten, dat, onder de negers, de ouders hunne kinderen, de mannen
hunne vrouwen verkoopen, en ook de eene broeder den anderen; doch dit zyn enkele verdichtselen en vertellingen, welke van alle waarheid ontbloot zyn (a).2 Men kan immers licht begrypen dat
steden, koningryken of gemeenebesten, waar in soortgelyke handel plaats zoude hebben, onmogelyk bestaan kunnen; doch men laat zelden zyne gedachten zoo verre gaan; men is meer genegen
om deze vertellingen blindelings voor waarheid aan te nemen, dan zig de moeite te geven, om de
bestaanbaarheid daar van te onderzoeken.
Ik moet bekennen, dat ik van soortgelyke vooroordelen niet vry was, wanneer ik voor de eerste
maal de Africaansche kusten bezocht; en dat ik ten hoogsten verwonderd was te zien, dat ‘er, onder de
onbeschaafde volkeren van dat waereld-deel, zeer goede wetten omtrent de slavernye plaats hadden.
By de Guineesche negeren worden de voornaamste misdaden met boeten gestraft; doch by gebrek
van betalinge worden de misdadigers aan de schepen tot slaven verkocht. De onvermogende schuldenaars, of die niet betalen willen, worden ook volgens hunne wetten tot slaven verklaard: Echter
worden deze zelden aan de Europeanen verkocht, zy houden ze tot hun eigen gebruik, of worden in
’t land bewaard op hope, dat zy door hunne vrienden zullen gelost worden. Het grootste aantal der
negeren, welke aan de schepen worden verkocht, zyn geboren slaven, of die in den oorlog gevangen zynde, vervolgens allen tot slaven gemaakt worden. Eertyds waren zy gewoon een aanmerkelyk
getal dezer laasten te dooden; doch sedert de slavenhandel plaats heeft, is het een algemeen gebruik
geworden om die allen, zoo dra mogelyk, tot voordeel te verkoopen.
Dat de gevangenen in den oorlog, van onheugelyke tyden en genoegzaam by alle volkeren, tot
slaven wierden verkocht, is bekend aan allen die de gewyde bladeren en waereldlyke historien gelezen
hebben; en dat dit tegen het recht der volkeren niet strydig is, getuigt de Apostel PETRUS in zynen

1 Deze tekst is door W.W. Mijnhardt opgenomen in: Archief, Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap
der wetenschappen, 2005 (Middelburg z.j.) 121-159. Het gaat om de tekst zoals die werd gepubliceerd in het eerste
deel van de voorloper van het Archief, de Verhandelingen van het Zeeuwsch Genootschap. De in de tekst van
Gallandat met letters aangeduide noten zijn in de onderhavige tekst met cijfers met daarachter de betreffende
letter aangegeven.
2 (a) Indien dit al eens plaats mocht gehad hebben, is ’t alleen door de list en kunstenaryen der negeren geschiedt;
en de zulken, betrapt zynde, worden volgens ‘slands wetten altoos zwaar gestraft.
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2.Zendbrief, 2.Hoofdstuk, V.19. Van wien iemand overwonnen is, dien is hy ook tot dienstknegt gemaakt.
Dat de slaverny met de vryheid van het Evangelie bestaanbaar is, wordt door JACOBUS ELISA
JOHANNES CAPITEIN klaar bewezen, in zyn Staatkundig-Godgeleerd-onderzoekschrift over de slaverny,
als niet strydig tegen de Christelyke vryheid, verdedigd onder de voorzittinge van den Hoogleraar J. VAN DEN
HONERT, T.H. ZOON.
Indien men aanmerkt, dat door den slavenhandel een groot aantal nuttige menschen in ’t leven
behouden worden; dat de slaven een veel beter leven in onze Americaansche landen hebben dan in hun
vaderland; dat het voordelig is voor de negervolkeren, dat hunne misdadigers door dezen handel
voor altoos weg gevoerd worden; en indien men daar en boven gade slaat de voordeelen, welke
daar uit spruiten voor onze Americaansche volksplantingen, alwaar de negers tot den landbouw veel
bekwaamer zyn dan de blanken of de Americaanen, zal men moeten bekennen, dat het voordeel. ’t
welk daar uit voortkomt zoo wel voor de negervolkeren als voor de slaven, voor de kooplieden in ’t
algemeen, en voor de volksplantingen in ’t byzonder, de ongevoeglykheden of alle andere tegenwerpingen, welke men te berde zoude kunnen brengen, verre te boven gaat.
Waar uit ik besluite dat deze handel, zonder kwetzinge van ’t geweten, kan en mag voortgezet
worden. En waarom zoude men denzelven niet voor goed keuren, zoo wel als andere zaken welke
gene betere verschooninge hebben?
Onder alle de zeesteeden van ons Nederland is ‘er gene waar van de kooplieden zig meer daar op
toeleggen om schepen ten slavenhandel uit te rusten dan te VLISSINGEN, en ’t is zeker dat zy daar
van ’t meeste voordeel geniet. My is van goeder hand bericht dat ‘er deze twee laatste jaren (1767. en
1768.) 42. schepen naar de kusten van Africa, onder recognitie van de W.I. Compagnie dezer landen,
zyn uitgevaren, namelyk van Amsterdam 4. om slaven; van Rotterdam 4. om slaven; van Middelburg 10.
om slaven, en 2. om goud en yvoir; van VLISSINGEN 18. om slaven, en 4. om goud en yvoir, dus te
zamen 42. schepen. Uit deze echte lyst blykt dat ‘er alleen van VLISSINGEN 22. schepen op Africa
varen en maar 20. van alle de andere steden samen. Men kan ook uit deze lyst nagaan hoe veel slaven
‘er jaarlyks door de Nederlanders alleen uit Africa gevoerd worden. Indien men een reis om slaven op
twee jaren rekent, en dat ieder schip maar 350. slaven inkoopt, zal men bevinden dat het getal der
gekochten in ’t geheel op 6300. beloopt, en door de Vlissingers alleen op 3100.
Men zegt (b)3 dat ‘er in sommige jaren, ten minsten 70000 slaven uit Africa gevoerd zyn, welk getal
misschien wat groot zal voorkomen; doch dit zal zoo ongemeen niet schynen, indien men aanmerkt
dar de Guineesche kust van Cabo Verde tot Angola zig omtrent 1000. duitsche mylen in de lengte uitstrekt, en dat de veelwyvery op alle plaatsen veroorlofd is (c).4
Verzekerd zynde dat het goed gevolg van den slavenhandel zeer veel afhangt van de goede maatregelen en bekwaamheid der heelmeesters, heb ik dienstig geoordeeld om in deze verhandeling eenige
korte, doch noodzakelyke onderrichtingen nopens dit onderwerp aan de onervarene heelmeesters
te geven, waar door zy, dezelve in acht nemende, beter in staat zullen zyn om de plaats van Opperheelmeester op een slavenschip te bekleeden, en hier door hun eigen voordeel en die der redery te
betrachten.
Wanneer een scheeps-bevelhebber met zyn schip op de kusten van Africa is aangekomen om in
slaven te handelen, moet hy voor al in acht nemen, dat hy jonge, sterke, onverminkte en gezonde
slaven inkoopt, en dat wel om de volgende redenen: 1. Om dat deze de bekwaamsten zyn om de
landen in onze Amerikaansche volksplantingen te bebouwen. 2. Om dat het zeer bezwaarlyk valt zieke
slaven aan scheepsboord te genezen. 3. Om dat het gevaarlyk is een beginsel van besmetting in zulk’
eene naauwe plaats als in een slavenschip te brengen. 4. En eindelyk, om dat ‘er veel minder voordeel
van oude, zieke of gebrekkige slaven, by de verkopinge in de West-Indien, te halen is.
Vermits de scheeps-bevelhebber zeer zelden de vereischte kundigheid bezit om te onderzoeken

3 (b) Historische Beschryvinge der Reizen, Vde Deel.
4 (c) Men heeft reden om te gelooven, dat de veelwyvery de voortteeling van het menschelyk geslacht begunstigt
in die landen, alwaar meer vrouwen dan mannen zyn: En dit heeft op Guinee plaats, eensdeels door het groot
getal der mannen welke in den oorlog sneuvelen, en anderendeels om dat het getal der vrouwen welke uit Africa
gevoerd worden veel kleinder is dan het getal der mannen. Maar in de landen daar meer mannen dan vrouwen
gevonden worden, zal veelwyvery aan de voortteeling altoos nadeelig zyn.
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of een slaaf met verborgen kwalen of eenige andere lichaams-gebreken behebt is, wordt den Opperheelmeester gelast om alle de slaven, welke door de negerkoopliederen aangebracht worden, naauwkeurig te visiteeren, en daar van aan den bevelhebber verslag te doen, voor dat dezelven gekocht
worden, op dat hy in de koop niet bedrogen worde. Indien dan de heelmeester nooit om slaven
gevaren heeft, zal hy in den beginne niet zelden verlegen staan om deze visitatie naar behooren te
verrichten, wyl dit een onderzoek is, ’t welk hy op een chirurgyns-winkel of in een hospitaal niet
heeft kunnen leeren; ook heeft hy by de genees- en heelkundige schryvers niets gelezen waardoor
hy die vereischte kundigheid kan verkregen hebben. ’t Is niet dan door de oeffening dat hy daar van
een zekere kennis en hebbelykheid kan verkrygen; dus loopt hy gevaar om door de list der negerkooplieden bedrogen te worden, wyl deze, als schrandere en doorslepen handelaaren, alle mogelyke
kunstenaryen in ’t werk stellen om de gebreken der slaven te verbloemen en te bedekken. Niets kan,
myns bedunkens, voor den heelmeester onaangenamer zyn, dan in ’t vervolg te ontdekken dat hy
zig door de neger-kooplieden, of zyne eigene onoplettenheid, heeft laten bedriegen; en ’t geen deze
onaangenaamheid noch meer bezwaard, is, dat hy niet zelden de hartgrievende verwytingen van de
scheepsofficieren moet aanhooren, welke dan ook dikwyls een ergwaan wegens zyne verdere kundigheid plegen op te vatten.
’t Is dierhalven ten hoogsten noodig dat de scheeps-heelmeesters (de andere scheepsofficieren niet
uitgezonderd, welke somtyds ook verplicht zyn, by afwezenheid van den heelmeester, dit werk te
verrichten,) om de visitatie der slaven met alle mogelyke oplettenheid in ’t werk te stellen en in staat
te zyn het vereischte rapport daar van te doen, op dat de kooper niet bedrogen worde, (d)5 ten dien
einde op alle de volgende zaken een byzonder acht te slaan:
1. op den ouderdom van den slaaf. Men begrypt licht dat oude slaven veel minder geld in America waard
zyn dan jonge, en dus dat die door de scheepsbevelhebbers niet gekocht worden, voor al wanneer ‘er
overvloed van is; en zoo dit al eens om reden geschiedt, is het niet als voor een minderen dan den vastgestelden prys. Geen coquette in ’t vaderland is zoo bezorgd om zig wel te kappen als de neger-kooplieden om hunne oude slaven, wanneer zy die verkoopen willen, wel op te schikken en een goed oog
te geven. Zy worden gewasschen, gewreven, gesmeerd, geschoren; de gryze hairen worden geverfd
of uitgetrokken, zoo wel die van den baard als van ’t hoofd; zy krygen veel eten en drinken, en, met
één woord, alle mogelyke middelen worden in ’t werk gesteld om de kenmerken des ouderdoms te
doen verminderen, en, was ’t mogelyk, t’eenemaal te doen verduisteren, waar door het niet zelden
gebeurt, dat een onervaren heelmeester een slaaf van 50. of 60. jaren aanziet voor een die slechts
den ouderdom van 30. of 40. jaren bereikt heeft, ’t geene hy maar eenige dagen daar na ontdekt. Hy
moet dierhalven, by de visitatie, naauwkeurig gade slaan of de voornoemde kunstmiddelen, door de
neger-kooplieden, in ’t werk gesteld zyn; hy moet, met alle mogelyke oplettenheid, onderzoeken, of
het hair geverfd is, hy moet het op eenige plaatsen afwasschen om het bedrog te ontdekken, en altoos
een kwaad vermoeden hebben, wanneer ‘er op ’t hoofd kaale plekken ontdekt worden. Voor ’t overige
moet hy ook acht geven op de slapheid van de borsten der vrouwen, op de rimpels van de huid, of de
slaaf de tanden ontbeert, enz. om hier door ten naasten by den ouderdom te kunnen ontdekken en
bepalen. Deze voorzorgen zyn onnoodig, wanneer men een jongen of onvolwasschen slaaf visiteert,
wyl zulks dan met den eersten opslag van ’t oog ontdekt kan worden.
2. op het gezicht van den slaaf. Een neger die eenig gebrek aan een of aan beide de oogen heeft, waar
door zyn gezicht wordt verminderd, is zeer weinig geld waard; en nimmer zal een scheeps-bevelhebber een blinden slaaf koopen, wyl hy denzelven, in America, nooit zoude kunnen verkopen.
De uitwendige ongemakken, als traanfistel, verzwering der bal, paarlen op dezelve, de staar
5 (d) Het eenigste dat ik, nopens dit onderwerp, by de autheuren hebbe kunnen vinden, is by BOSMAN, in zyne
beschryvinge van de slavekust, pag.45. “Zy werden, zegt hy, op het allernauwkeurigst besigtigt en betast, tot het
alderminste lid dat zy aan hun lichaam hebben, en dat moedernaakt, so wel de vrouwen als de mannen, sonder
eenig onderscheid, of schyn van de minste schaamte. De geene nu, die voor goed gekeurd werden, steld men aan
een kant; En de andere , aan welke men eenig mangel of gebrek bespeurd, werden uitgeschooten, en onder de gebrekkige, of makrons, so als wy se hier noemen, gereekend; te weeten die boven de vyf en dertig jaaren oud syn,
of die aen armen, beenen, handen of voeten zyn verminkt; ook die een tand quyt syn; die gryse hairen hebben, of
vliesen op de oogen hebben; alle de geene die met venus-siekte syn besmet, en veelderhande qualen meer.” Deze
beschryvinge is voldoende voor een koopman, maar geeft zeer weinig licht aan den heelmeester.
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(cataracta) en andere oogkwaalen, worden door het bezichtigen van de oogen gemakkelyk ontdekt;
maar de blindheid, uit eene ziekte ontstaande, welke men gutta serena, of verstopping der gezichtzenuw noemt, is allermoeyelykst te kennen, om dat deze kwaal plaats kan hebben, zonder dat ‘er zig
eenig gebrek vertoont in de oogen, die ‘er van aangedaan zyn. Dus moet de heelmeester in zyn onderzoek voorzichtig zyn; hy moet zig door proefnemingen verzekeren, dat de slaaf uit zyne beide oogen
zien kan; en dit kan gemakkelykst geschieden, wanneer men het één oog met de hand toehoudt, en
doet als of men met den vinger in het ander oog wil steken, dan zal de slaaf op het oogenblik het oog
toeknypen, ’t geen dan een zeker teeken is dat hy ‘er door zien kan. Deze proef moet aan beide de
oogen genomen worden. By gebrek van deze oplettenheid loopt men gevaar om een slaaf te koopen,
welke maar door één oog zien kan (e)6; en dit wordt dan maar eerst ontdekt wanneer men den slaaf in
America wil verkoopen, alwaar hy op nieuws wordt gevisiteert door eenen heel-meester, welke door de
dagelyksche oeffening, aangaande dit onderzoek, meer oplettenheid en kundigheid heeft verkregen.
3. op de spraak en het gehoor van den slaaf. Men zal licht begrypen, dat een stomme of doove slaaf weinig
of geen geld waard is, en dat het zeer onaangenaam en schadelyk, zoo wel voor den heelmeester als
voor den bevelhebber, zoude zyn, indien deze het ongeluk had een slaaf te koopen die beide stom en
doof was: ’t is echter niet zonder voorbeeld. De heelmeester moet dan ook op deze ongemakken by
de visitatie eene byzondere acht geven. Hy moet noodzakelyk den slaaf hooren spreken, en teffens
opmerken, of de koopman ook verplicht is hard te schreeuwen, om denzelven te doen spreken. Ik
heb ’t geval ontmoet dat ik een stommen slaaf, welke door een koopman aangebracht wierdt, moest
visiteeren, en wyl hy ‘er ongemeen wel uitzag, zoude ik hem zekerlyk voor goed gekeurd hebben,
indien hy dat gebrek niet gehad hadde. Wanneer ik den koopman gebood om gemelden neger te
doen spreken, schreeuwde hy zoo veel hy kon om hem daar toe te noodzaken, doch te vergeefs, want
de slaaf sprak niet, waar over de koopman zeer verwonderd scheen te zyn, betuigende dat het maar
koppigheid was om dat hy niet gaarne aan de blanken verkocht wilde zyn. Ik liet my echter door deze
schynreden niet bedriegen. Ik vernam naderhand dat die slaaf in der daad stom was, en dat dezelve
aan een portugeesch-schip, ’t welk kort daar na voor by zeilde, verkocht wierdt. Ik kwam naderhand
gevallig aan boord van het gemelde schip, wanneer de Capt. my verhaalde, dat hy een stommen slaaf
had ingekocht, met den welken hy zeer verlegen was. Ik heb dit geval aangehaald, alleenlyk om aan
te toonen, hoe zeer men in dezen handel op zyn hoede moet zyn.
4. op alle de uitwendige gebreken van den slaaf. Men moet nooit een slaaf voor goed keuren, die eenige
ongemakken heeft, welke hem het werken kunnen beletten, wyl men denzelven in America niet
zoude kunnen verkoopen, alwaar zy allen alleenlyk tot dat inzicht gekocht worden. Dierhalven is
’t noodig dat de heelmeester hier op acht geeft. Hy moet niet alleen het gantsche lichaam van den
neger op het allernaauwkeurigst bezichtigen, om de gebreken, welke aan het oog blood gesteld zyn,
te ontdekken, maar hy moet hem ook betasten, doen gaan, springen, de armen en vingers bewegen en
uitsteken, om hier door ten vollen verzekerd te zyn dat hy niet mank gaat, dat hy geen wonden, breuken, styve leden, bedekte kwaalen of eenige andere ongemakken heeft. Het springen is ook noodzakelyk by de vrouwen, om te ontdekken, of zy geen uitzakking der lyfmoeder hebben, waar aan zy
somtyds onderhevig zyn. Voor al moet men acht geven op het getal der vingers en toonen; vermits
de negers altoos bloodsvoets gaan, zyn ze aan vele ongemakken bloodgesteld, waar door zy dikwyls
een of meer toonen komen te verliezen. Ik weet verscheiden voorbeelden, daar de heelmeester een
slaaf voor goed gekeurd had, en dat men naderhand ontdekte, dat dezelve een vinger of een toon
verloren had, en ik schaam my niet te zeggen, dat het my eens gebeurd is. Ik hoop dat myn voorbeeld
en openhartige bekentenis zal strekken om aan anderen meer oplettenheid in te boezemen. Wanneer
men een frisschen jongen slaaf visiteert, die ‘er op het eerste gezicht zeer wel uitziet, is men dikwils
maar al te voorbaarig om een gunstige uitspraak te doen. Dit is eene waarheid die zelfs door de allergeoeffendste slaafhandelaren niet tegengesprooken zal worden, wyl het byna onmogelyk is, dat zy
in ’t visiteeren der slaven veel ondervinding verkregen hebben, zonder eens in ’t eene of ’t andere
bedrogen te zyn.
5. op de inwendige kwaalen van den neger. Men moet, zoo veel mogelyk is, onderzoeken of de slaaf met
6 (e) Ik zoude hier voorbeelden kunnen byvoegen, waar uit blyken zoude dat zulks meermalen is geschiedt, doch
achte het onnoodig.
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geen inwendige ziekten behebt is, als koortsen, borstkwaalen, geelzucht, scheurbuik, verstoppingen
in de lever of in de milt enz. Myn oogmerk is geenzins om hier de kenteekenen van deze kwaalen
op te geven, om dat iemand, die daar van onkundig is, ook onwaardig is om de plaats van scheepsheelmeester te bekleeden; maar myn doelwit is dezelven te waarschouwen om altoos op hunne hoede
te zyn, wyl de neger-kooplieden nooit zullen nalaten, om de ziekten van de slaven, die zy verkoopen willen, te bedekken. By voorbeeld, wanneer een slaaf aan boord gebracht wordt om verkocht te
worden, en dat hy de koorts of eenige andere inwendige kwaalen heeft, zal de neger-koopman zekerlyk die ongestalte aan de zeeziekte toeschryven, waar aan lieden die nooit op zee zyn geweest veeltyds
onderhevig zyn. Aan een anderen kant, gebeurt het ook wel dat zoo een slaaf, zonder ziek te zyn,
echter met zware benauwdheid, angst, en een verwilderd gezicht is aangedaan, even als of hy dadelyk een zware koorts had, voortkomende uit de verbeeldinge, dat hy door de blanken ter dood zal
gebracht en vervolgens gegeten worden, ’t gene hem door zyne landsgenooten is ingeboezemd. Daar
en boven is het zeker, dat de inlandsche negers de uitheemsche slaverny boven alle dingen vreezen;
en dus is het niet te verwonderen, dat zoo een slaaf, wanneer hy zig aan boord bevindt om verkocht
te worden, en het laatste vaarwel aan zyn land te zeggen, somtyds met de allerhevigste gemoeds
bewegingen is aangedaan. Dit heeft echter meer plaats by de vrouwen, dan by de mannen, om redenen aan alle genees- en heelmeesters bekend, en dus onnoodig om hier te melden.
6. Eindelyk, op de geboorteplaats van den slaaf. De ondervinding heeft aan de Americaansche planters
geleerd, dat de slaven, welke in zekere landstreken van Africa gebooren en opgevoed zyn, veel bekwaamer worden dan anderen, tot het werk waartoe zy gekocht zyn, namelyk den landbouw; en dit is de
reden waarom de Guineesche slaven (alle andere zaken gelyk staande) altoos veel duurder verkocht
worden, dan de Angoolsche. Onder de Guineesche slaven zyn de Cormantynsche, de Fantynsche en Fidasche
de besten; de grein-kustslaven zyn minder in achting, en die uit de bocht, als de Benin, de Gabon en
Cammaronas, worden in ’t algemeen voor de slechtsten gehouden. Het is zeker dat deze laatsten van
een luyen en lafhartigen aart zyn, en dat zy nooit tot het werken zoo bekwaam worden, als de kust
slaven, welke doorgaans van een kloekmoedigen aart zyn; zy zyn niet alleen sterker en levendiger,
maar ook werkzaamer, schranderer en bedrevener, hebbende in ’t algemeen een levende bevatting
en vaardig verstand. Hierom zyn ze tot den landbouw en tot allerley ambachten bekwaamer, dan alle
andere slaven, welke in onze Americaansche volkplantingen overgevoerd worden, en dierhalven zyn
zy ook meer geld waardig.
Het is niet genoeg dat men alle, de hier voornoemde zaken in acht neemt, en dat men een
welgeconditioneerde Armazoen slaven heeft ingeruild; het voornaamste is dan alle mogelyke voorzorgen en middelen aan te wenden om dezelve, veilig en in een gezonden staat, naar America over
te voeren. Men moet bekennen dat het zeer moeyelyk is om daar in wel te slagen, wyl men dagelyks
onverwachte en onvermydelyke zwarigheden ontmoet; waar door het capitaal der redery in ’t grootste gevaar wordt gebracht. Om er een denkbeeld van te hebben, zal het noodig zyn, hier eene korte
schets, zoo wel van den staat van ’t schip, als van den toestand en behandeling der slaven, te geven.
De meeste slaven-schepen hebben naauwelyks de lengte van 80. voeten over steven; zoo een schip
is altoos in twee legerplaatsen verdeeld. 1. Het tusschendeks, geschikt tot de legginge der mans-slaven, is een plaats welke de breedte en lengte van 24. en de diepte van 5. voeten heeft. In deze vierkante
ruimte, worden beddingen van greine planken gemaakt, om ook tot slaap-plaatsen te dienen, zonder
de welke het volstrekt onmogelyk zoude zyn, in zoo een naauw vertrek 200. slaven te bergen. Deze
slaven krygen lucht, van voren door het voorluik, en van achteren door het groot luik, welke beide
luiken ’s nachts altoos met roosters overdekt zyn. 2. De schans, geschikt tot de legginge der vrouwen,
is een plaats welke gemeenelyk de lengte en breedte van 18. en de diepte van 7. voeten heeft. Door
behulp van beddingen wordt deze ruimte bekwaam om 150. vrouwen en kinderen te bergen, dewelke
lucht ontfangen, eensdeels door 4. Luchtpoortjes (die doorgaans zoo klein zyn dat ‘er weinig lucht
door komt, en daar en boven is men genoodzaakt dezelven te sluiten wanneer het maar eene tamelyke koelte waait); en anderendeels door het achterluik, waar over ’s nachts altoos een rooster legt. De
lucht wordt grootelyks belet door een vaste houte tent,welke boven de schans gemaakt wordt, schoon
‘er ook in ’t midden van deze tent een luik is, ’t welk recht boven dat van de schans legt.
Indien men daar en boven aangemerkt, dat de mans slaven met yzers of boeyen aan een gekoppeld
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zyn; dat de slaven in ’t algemeen maar tweemaal op een dag gespyst worden, des voormiddags met
gort, en ‘snamiddags met paardeboonen, of den eenen dag met paardeboonen en den
anderen dag met gort, en dat zy niets dan water te drinken krygen, zal men gemakkelyk kunnen
begrypen, dat het zeer bezwaarlyk is, een armazoen slaven, in een goeden staat naar Amerika over te
voeren.
De dagelyksche ondervindinge leert, dat men dikwils het geluk heeft om de slaven in een goeden
staat over te brengen, wanneer men de noodige zorgen om ze wel te behandelen in acht neemt; en
zy leert ook dat door de onachtzaamheid van goede voorzorgen veeltyds een groot getal der zelven
komt te sterven. ’t Is dan van de uiterste noodzakelykheid, dat, niet alleen de heelmeesters, maar ook
de andere scheeps officieren, zig daar in ’t byzonder op toe leggen, om alle zaken te onderzoeken, en
in acht te nemen, welke tot het welzyn der negeren kunnen strekken. Menschlievenheid en eigen
belang moet ieder slaafhandelaar daar toe aanzetten, vooral indien men daar by aanmerkt, dat de
middelen, welke in ’t werk gesteld worden om ziekten voor te komen, een vry zekerder uitwerking
hebben, dan die, welke gebruikt worden om ziekten te genezen, vooral op een schip. Dienvolgens zal
het van eenig nut kunnen zyn, indien ik, in ’t korte, de voornaamste zaken, welke men, aangaande de
behandeling der slaven, in ’t algemeen behoort in acht te nemen, hier ter neder stelle.
1. De eerste zaak, waar op men behoort acht te geven, is, om aan de slaven zoo veel verversching
van zuivere en gezonde lucht te bezorgen als eenigzins mogelyk is. Men weet door veelvuldige en
echte waarnemingen, dat ‘er voor de gezondheid niets nadeeliger is dan eene kwade lucht, en wy
hebben gezien dat de legerplaatsen der slaven daar door besmet moeten worden, vooral indien men
in aanmerking neemt het groot getal volwasschen menschen, welke in een bedompt vertrek van 24.
voeten in ’t vierkant moeten huisvesten. De broeying, ademtochten en uitwaassemingen van zoo veel
gezonde menschen zyn immers alleen in staat om de zuiverste lucht te bederven; en wat moet het dan
niet zyn, wanneer daar onder een zeker aantal van zieken gevonden wordt?
’t Is dierhalven van het uiterste belang dat men, om alle besmetting voor te komen, zoo veel frisse
en gezonde lucht brengt, als eenigzins doenelyk is, niet alleen in de legerplaatsen de slaven, maar ook
in ’t gantsche schip. Jammer is ’t dat de werktuigen als blaasbalgen, vuurwerktuigen, wind raderen
en ventilators (f)7, welke tot dit heilzaam oogmerk zyn uitgedacht, aan boord van een slavenschip
geen plaats kunnen hebben. Maar al was dat mogelyk, zouden de reders wel ooit tot die onkosten
overstappen? ’t Is niet waarschynelyk, wyl zy de onkosten niet willen doen om grootere en ruimere
schepen uit te rusten, welke veel bekwamer tot dezen handel zouden zyn. Men zal zig hier over geenzins verwonderen, indien men slechts aanmerkt dat het eenigste doelwit der redery in dezen is, geld
te winnen; en dat is niet wel mogelyk indien men de scheeps uitrustingen veel bezwaart (g).8 Dus
moet men zig vergenoegen met de middelen welke thans tot dat inzicht kunnen in ’t werk gesteld
worden, namelyk: door de luiken zoo veel open te houden als de omstandigheden eenigzins toe
laaten; door tochtgaten te maken waar door de bedorve lucht ook een uitgang kan vinden ; door koelzeilen te gebruiken; door buskruid in den brand te steken; door rookingen van wierook, jeneverbessen, enz. en door het besproeyen met azyn of limoenzap. Alle deze middelen moeten met oordeel en
alle oplettenheid in ’t werk gesteld worden, vooral wanneer het weer en de gelegenheid toelaaten dat
de slaven eenigen tyd op ’t dek kunnen blyven, op dat zy daar na hunne slaapplaatsen weder kunnen
betrekken, om ‘er de verkwikking van een frisse lucht en aangenaamen reuk te genieten.
2. De tweede zaak, waar op men behoort acht te geven is, om het schip en de slaven rein en zindelyk
te houden. Wyl de morssigheid verscheiden kwaalen kan voortbrengen, is ’t van de uiterste noodzakelykheid, aan boord van een slavenschip, alwaar een groot getal morssige menschen in een zeer naauw
begrip by den anderen vergaderd is, de zindelykheid te betrachten. Het bovenschip moet noodzaakelyk alle dag geschrobt en gespoeld worden; de legerplaatsen der slaven moeten ook alle dag gereinigd
7 (f) Een breedvoerig bericht van deze vernuftige uitvindingen wordt gevonden in ’t werk van den Heer DU HAMEL, Baak der gezondheid voor de zeervarenden.
8 (g) De eenigste reden waarom ‘er een groot getal slaven in een klein schip vervoerd wordt, is, om dat de recognitie
aan de W.I. Compagnie gerekend wordt naar de grootte en lengte van ’t schip, zoo dat de redery evenveel betaalt
of ‘er veel of weinig slaven in gehandeld worden. Het zoude, myns oordeels, beter zyn indien de recognitie gerekend wierdt naar het getal der gekochte of verkochte slaven, en niet naar de grootte van ’t schip. Deze schikking
zoude niet schadelyk voor de Compagnie, en aan de redery voordeelig zyn.
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worden. Daar en boven moet het tusschendek en de schans tweemaal ’s weeks geschuurd en schoon
gemaakt worden. Tot dit werk worden met voordeel gebruikt de slaven, welke eenige dispositie tot
het scheurbuik hebben, die gemeenelyk malingers genoemd worden, wyl de beweging voor de zulken
zeer nuttig is om den voortgang dier kwaale te beletten. Men begint met schoonmaken ’s morgens
ten tien uuren, om ’s middags klaar te hebben, op dat de vochtigheid voor den nacht weder uitkome.
’t Is dan ook zeer dienstig dat men buskruid in brand steekt, rookingen en bespriengingen met azyn
of limoenzap in ’t werk stelt, en daar na zoo veel frisse lucht verschaft als mogelyk is, om daar door
des te schielyker de vochtigheid te doen vervliegen. Men moet zorge dragen dat de slaven zoo weinig
morssig zyn als doenelyk is; men moet ze verlof geven om zig op den middag te wasschen, en de
onwilligen daar toe dwingen; acht geven dat hun hoofdhair geschoren worde, dat zy geen vuiligheid
om laag doen (h)9, en dat de zieken een afgezonderde legplaats hebben.
3. De derde zaak, waar op men behoort acht te geven, zyn de levensmiddelen. Het is ten hoogsten noodzakelyk dat een scheepsbevelhebber zig, zoo wel voor de slaven als voor het scheepsvolk,
van versche en welgeconditioneerde mondbehoeften voorziet, en vervolgens alle zorg aanwendt om
dezelve, zoo veel mogelyk is, goed te houden. Het was te wenschen dat men, by de inscheping, van
de uitvinding van den heer HALES gebruik maakte, om de scheeps mondbehoeften, welke gemeenelyk en voor al op langduurige reizen, door verscheiden insecten worden aangetast, voor bederf te
bewaren. Hy wilt dat men de vaten, waar in de scheeps-victualie wordt bewaard, wanneer dezelve
reeds gevuld zyn, met zwavel zal berooken, zoodanig dat de inleggende eetwaren als van zwaveldamp doortrokken zyn, waar door de insecten, als kalanders, kevers, schalbyters, schietwormen en
ander gewormte afgeweerd kan worden. Deze berooking kan geen schade of kwaden smaak aan de
spyzen toebrengen, indien men slechts in acht neemt, dat zy een weinig tyd in de open lucht staan
voor dat zy gebruikt worden. Men kan deze berooking, wanneer de reis lang duurt, ten tweedemaal
aan boord herhalen. ’t Is van het uiterste aanbelang dat de scheeps-officieren zorge dragen, dat der
slaven ketels, door den scheepskok, zeer zindelyk gehouden worden. De spyzen moeten nooit in de
ketels gedaan worden, om te koken, dan na alvorens naauwkeurig onderzocht te hebben, of dezelve
naar behooren geschuurd en afgedroogd zyn; de spyzen moeten ook nooit, na dat zy gekookt zyn,
in de kopere ketels blyven staan. ’t Gevaar van de nalatigheid dezer voorzorgen is te wel bekend,
dan dat ik noodig zoude achten my des aangaande verder uit te laaten. Het is ook zeer nuttig, dat
een bevelhebber, wanneer hy zig met een slavenschip op de kusten van Africa bevindt, voor de slaven
ververssing koopt, als milhio, yams, potatos, pisang, en vooral limoenen, zoo om ze langzamerhand aan
de paardeboonen en scheepsgort te doen gewennen, als om het scheurbuik en andere kwalen voor
te komen; en inzonderheid moet dit niet nagelaten worden, wanneer men genoodzaakt is de slaven
langen tyd aan scheepsboord te houden, eer men den overtocht naar America onderneemt.
4. De vierde zaak, waar op men behoort acht te geven, is op ’t water. De dagelyksche ondervindinge
leert, dat het water, ’t welk men uit het Vaderland mede voert, na verloop van eenige weken aan het
bederven raakt, waar door het een zeer onaangenaamen reuk verkrygt. Deze kwade hoedanigheid,
welke door het verrotten van insecten wordt voortgebracht, blyft niet altyd voortduren; ’t water
wordt wederom goed, doch maar voor eenigen tyd; het raakt opnieuw aan het stinken door de verrotting van andere wormtjes, en daar na wordt het wederom goed. Deze verandering, door ommigen
ziekte van ’t water genoemd, geschiedt somtyds drie of viermaalen op de reis, doch op het laatste blyft
het altyd zoo goed dat men ‘er op de kusten van Africa geen beter kan bekomen. Maar vermits het
volstrekt onmogelyk is, zoo veel water uit het vaderland mede te voeren, als voor een gantsche reis
noodig is, moet men gebruiken ’t welk men op de kust kan bekomen, en het is veeltyds zeer moeyelyk
om ‘er goed water te krygen, vooral in den droogen tyd. Men is niet zelden genoodzaakt het water
te halen uit opene putten, alwaar het zelve geduurende den droogen tyd stil staat, en aan de zon en
lucht is bloot gesteld. Vermits de lucht, in die gewesten, door duizenden ongedierten bezwangerd is,
vallen zy in die opene putten, raken aan ’t bederven, en laten niet na om zeer schielyk een beginsel
van verrotting in ’t water voort te brengen, ’t welk voor de gezondheid niet dan zeer schadelyk kan
9 (h) Sommige scheeps-bevelhebbers laaten ’s nachts balien tusschen-deks plaatsen, waar in de slaven hun gevoeg
doen. Dit is een gewoonte die geenzins te pryzen is, wyl de stank, welk daar door in ’t schip veroorzaakt wordt,
niet dan zeer nadeelig voor de gezondheid kan zyn.
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zyn. De ondervinding heeft geleerd, dat de kwade hoedanigheid van dit water, doorgaans de oorzaak
is van de Diarrhoea en Dysenteria, aan welke ziekten men zoo dikwils het ongeluk heeft vele slaven te
verliezen.
Indien men gelegenheid heeft om op de Africaansche kusten het water te kiezen, moet men altoos
den voorrang geven aan het helderste, ’t welk het bleekste van verwe is, de minste geur en smaak
heeft, de minste grondigheid nalaat, en het welk zig op de gemakkelykste wyze met de zeep laat
vermengen (i).10 De boots-gasten moeten ook, wanneer zy de watervaten naar de boot voeren, zorge
dragen dat dezelve wel gestopt en digt zyn, op dat ‘er geen zout water in kome; want men is dikwils
genoodzaakt, uit hoofde van de zware strand-branding, de watervaten in zee te werpen om dezelve
in de boot te kunnen krygen.
Het ware te wenschen dat men al het drinkwater konde laten kooken, waar door alle de insecten,
die ‘er in zyn, zouden komen te sterven en naar den grond zinken, doch dit is aan boord van een slavenschip niet wel doenelyk; men heeft dikwils moeyte genoeg om het zelve alleenlyk voor de zieken
gekookt te krygen.
De verrotting van het water kan men voorkomen, met ‘er een weinig in te gieten van den eenen of
anderen zuuren geest, gelyk eenige droppen olie van vitriool, olie van zwavel; drie droppen olie van
zwavel op een pint water is volgens den heer Hales genoeg, en het wordt ‘er niet alleen niet ongezonder door, maar veel eer, ten minsten voor sommigen, heilzaamer en smaakelyker: doch het zoude
niet raadzaam zyn zoo veel van deze olie te mengen in den dagelykschen drank; de ondervindinge
zal het best leeren, hoe veel droppen op een legger moeten gegoten worden, om het oogmerk te bereiken. Olie van vitriool kan ook hier toe dienen; maar eene drop op een geheele pint water is overvloedig genoeg, en doet zoo veel als drie droppen geest van vitriool, of olie van zwavel. De Heer DES
LANDES, Histoire de l’Acad. R. des Sciences, 1722. pag. 14. getuigt, dat hy het water zes maanden heeft
goed gehouden, alleen door de leggers, eer het water daar in gedaan wierdt, met warm water uit te
wasschen, en te luchten, met zwavel; echter pryst hy ook den geest van vitriool aan, welk middel by
onze Nederlanders niet geheel onbekend is (k).11 Vermits deze middelen weinig moeite en kosten
vereischen, moesten dezelve op onze slavenschepen beproefd en in ’t werk gesteld worden. Het is
niet onbekend dat het water kan verbeterd worden, met ‘er azyn onder te mengen: Een half pond
azyn zou tot drie kannen water toereikende kunnen zyn, waardoor het niet onaangenaam wordt om
te drinken. Het zelfde oogmerk bereikt men ook, als men eenige stukken kalmuswortel in het water
doet.
5. De vyfde zaak, waar op men behoort acht te geven, is, zorge te dragen dat ‘er katten aan boord
zyn. Schoon dit van weinig belang schynt te zyn, ben ik echter van oordeel, dat deze inachtneming
een zaak van gewicht is, en dat zy bygevolg de aanmerking zoo wel van de heelmeesters als van de
bevelhebbers verdient. Indien men in aanmerking neemt, dat men op de slaven- en andere schepen
dikwils door rotten en muizen geplaagd wordt, en dat de katten de beste behoedmiddelen daar tegen
zyn, zal men dit niet te gering achten. In der daad, hoe dikwils gebeurt het niet dat de rotten en
muizen de scheepslieden in levensgevaar brengen met het doorbyten van de victualie- en watervaten? Ja, het gebeurt somtyds, dat de schepelingen zelfs door dit ongedierte worden aangerand, waar
van men een zeer aanmerkelyk voorbeeld vindt aangetekend in de beschryvinge van Commandeur
ANSON’S reize naar de Zuidzee, waar in (l)12 gemeld wordt, dat het geen den ongelukkigen toestand
van het scheepsvolk grootelyks vermeerderde, de groote meenigte rotten was, die hen zoodanig
plaagden dat ze dag noch nacht konden rusten: want zoo dra de maats in de kooyen lagen, wierden zy
door een heelen zwarm van dat ongedierte als bestormd, die over hen heenliepen en hen dikwils zeer
gevoelig beten; ja van sommige maats, die door ziekte geen kracht meer hadden om zig te verweren,
wierden de teenen van de voeten afgegeten; doch niets was yselyker om te zien, dan hoe die dieren de
lyken schonden, die op ’t dek lagen, etende de oogen uit het hoofd, en heele stukken uit de wangen,

10 (i) Oleum Tartari per deliquium, in onzuiver water gedaan, verft het zelve met een melkachtige couleur.
11 (k) Voorreden van den Heer LULOFS op het werk van den Heer DU HAMEL, ’t welk tot opschrift heeft, Baak der
gezondheid voor de zeevarenden. Zynde eene verhandeling welke niet alleen door alle de scheeps-bevelhebbers, maar
ook door alle de heelmeesters verdient met oplettenheid gelezen te worden.
12 (l) Pag.m. 105
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armen en beenen. Meer soortgelyke voorbeelden van de schadelykheid van dit ongedierte zoude ik
hier kunnen byvoegen, doch dit geval alleen is genoeg, om alle zeelieden, welke zig op langduurige
reizen begeven, van de noodzakelykheid om katten aan scheepsboord te hebben te overtuigen, en
hen tot deze inachtneming aan te zetten.
6. De zesde zaak waar op men behoort acht te geven, is, om de slaven wel te behandelen. Deze
aanmerking zoude misschien onnoodig zyn, indien alle de slaaf-handelaaren lieden van een goed
gedrag, bescheiden, mededogend, geschikt waren, en slechts de voornaamste Christelyke deugden
bezaten. De ondervinding leert dat wanneer een scheepsbevelhebber geschikt is, en de officieren en
matroozen met een goed voorbeeld voorgaat, de slaven binnen scheeps-boord gemakkelyk geregeerd
kunnen worden. Ik ben van oordeel dat de opstanden, welke onder de slaven zoo dikwyls plaats
hebben, veel eer aan het kwaad gedrag van het scheepsvolk moeten toegeschreven worden, dan aan
de vrees om door de blanken gegeten te worden, of aan de natuurlyke genegenheid om hunne vryheid weder te bekomen.
’t Is noodzakelyk dat men aan de slaven, zoo dra zy gekocht zyn, te kennen geeft, dat zy geen kwaad
te wachten hebben; dat de blanken geen menschen-eeters zyn; dat zy de negers koopen om dezelven
naar een goed land te voeren, alwaar zy veel van hunne landslieden zullen vinden, en alleenlyk tot
den landbouw gebruikt worden.
Men moet de slaven op een bescheiden wyze aanzeggen, dat zy zig goedwillig aan hun noodlot
moeten onderwerpen, de blanken gehoorzaam zyn, geen kwaad doen, of dat zy op de allerstrengste
wyze zullen gestrafd worden; doch dat, indien zy door de blanken beledigd worden, zy aan de officieren of aan de Bomba moeten klaagen, en dat zy dan aanstonds recht zullen bekomen.
7. Eindelyk, de zevende en voornaamste zaak waar op de heelmeesters behooren acht te geven,
is, de zieke slaven wel te behandelen, en alles wat met mogelykheid binnen scheeps-boord tot derzelver genezing kan strekken, werkstellig te maken. Myn oogmerk is geenzins om de ziekten der
zeevarenden of die der slaven te verhandelen, noch de daartoe vereischte geneesmiddelen voor te
schryven. Verscheiden kundige en ervarene genees- en heelmeesters hebben zich sedert eenige jaaren
in ’t byzonder daar op toegelegd. De voornaamsten onder hun, welken dit onderwerp verhandeld,
en daar in zeer gelukkig geslaagd hebben, zyn, de Heeren TITZING, in zyne geneeskonst ten dienste
der zeevarenden; LIND, in zyne verhandeling over de middelen ter gezondheid op ’s konings schepen, welke verhandeling met veele oordeelkundige en nuttige aanmerkingen is verrykt, door den in
de genees- en heelkunde zeer ervarenen Heer P. DE WIND; ROUPPE, in zyne verhandeling van de
ziekten der scheepvarenden; en S. DE MONCHY, in zyne verhandeling van de oorzaken, genezing en
voorbehoeding der gewoone ziekten van ons scheepsvolk, dat naar de West-Indiën vaart, welke den
prys van de Hollandsche Maatschappye der Wetenschappen heeft behaald, en in het zesde deel harer
verhandelingen is geplaatst. Jammer is ‘t, dat deze weldoorwrochte verhandeling zoo weinig door
de zeevarende heelmeesters gelezen wordt, in wier handen de werken van gemelde Maatschappye
zeer zelden te vinden zyn. Het zoude, myns oordeels, zeer nuttig zyn, dat die verhouding afzonderlyk gedrukt en te bekomen was, ten dienste der zeevarende heelmeesters, tot welker gebruik zy het
meest geschikt is.
In de voornoemde werken over de ziekten der zeevarenden (m)13 zullen de heelmeesters genoegzaam alles vinden, wat ik hier aangaande de gewoone ziekten der slaven zoude kunnen zeggen; dierhalven achte ik het onnoodig om ‘er een uittrekzel van te geven. Ik zal liever noch eenige andere
algemeene aanmerkingen hier byvoegen.
De heelmeesters moeten dagelyks alle de slaven naauwkeurig visiteren, en een byzondere zorge
en oplettenheid omtrent de zieken hebben; zy moeten ‘er in sommige opzichten de vaders van zyn;
zy moeten ze zoo veel gemak verschaffen als mogelyk is; zy moeten zorge dragen dat zy uit de boeyen
geslagen worden, niet alleen wanneer zy ziek zyn, maar ook wanneer zy eenige dispositie hebben om
ziek of scheurbuikig te worden, en wanneer zy treurig zyn, ’t geen doorgaans een aanstaande ziekte
voorspelt. Zy moeten hunne gedachten laten gaan op al ’t gene tot hunne behoudenis eenigzins kan

13 (m) Men zoude noch hier by kunnen voegen de korte beschryvinge en geneeswys der ziekten die veelzins in de
Heirlegers voorkomen, door den Baron VAN SWIETEN, welk insgelyks voor de zeevarende heelmeesters van
zeer veel nut kan zyn.
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strekken, en met één woord alles in ’t werk stellen wat hun droevig noodlot kan verzachten : ten
dien einde moeten ook de bevelhebbers, zoo veel mogelyk is, de ververschingen koopen, welke de
heelmeesters oordeelen voor de slaven dienstig te zyn, en vooral zorge dragen dat zy geen gebrek aan
water hebben. ’t Is somtyds ten hoogsten noodig dat de schepen, welke van de kust vertrekken, het
eiland St. Thome of Annebon aandoen, om aldaar te ververschen; dit is het beste middel om de ziekten
en de sterfte van de slaven, en van ’t scheepsvolk, voor te komen. Men weet dat de limoenen en orange-appels, welke men op de gemelde eilanden altoos in overvloed, en voor een zeer geringen prys,
kan bekomen, de krachtdadigste geneesmiddelen zyn om het scheurbuik, den geesel der scheepvarenden, tegen te gaan en te genezen.
Eindelyk zal ik hier noch byvoegen, dat een heelmeester, voornemens zynde om slaven te varen,
zig niet alleen van de beste boeken over de genees- en heelkunde moet voorzien, maar ook van de
zulken (n)14 waar uit hy een behoorlyke kennis kan verkrygen van het land alwaar deze handel gedreven wordt, van deszelfs inwoonders, van de luchtsgesteldheid, van de natuurlyke historie, van de
byzondere ziekten en geneesmiddelen, enz. Hy moet zig niet schaamen hunne byzondere genezingswyze te onderzoeken en beproeven, en altoos denken, dat ieder land geneesmiddelen voortbrengt,
om de byzondere landziekten te genezen; hy moet zig herinneren dat wy de kennis van verscheiden
uitstekende geneesmiddelen aan ongeletterde en woeste volkeren verschuldigd zyn.
“De groene kruiden, “zegt BOSMAN (o)15, ’t voornaamste middel waar meede de negers in haar
siekten syn arbeidende, syn van so een “verwonderlyke en groote kragt, dat het hooglyk te beklagen
is, dat geen Europisch heelmeester sig tot nog toe aangelegt heeft, om den aert en de eigenschappen
derselver te ondersoeken: Want ik beeld my niet alleen in, maar geloof het ook voor vast, dat men met
deselve vry gelukkiger omtrent de siektens en quaalen sou arbeiden, als met de Europische heelmiddelen, om dat deselve, als se hier te land komen, haer grootste kragt al hebben verlooren, en voor ’t
meerendeel bedorven zyn. En daar en boven ook, om dat onse lichaamen hier te land van een andere
gesteldheid bevonden worden, waar door deselve na alle gedagten sig beeter na ’s landsmiddelen, als
de Europische, souden schikken.”
Wat my betreft, ik durve verzekeren, dat ik verscheiden geneesmiddelen door de neger geneesen heelmeesters met een gewenschten uitslag hebbe zien in ’t werk stellen. Ik heb ze de bast van de
Goeyave wortelen, de Cortex simarouba, en andere simplicia, welke op verscheiden plaatsen van Guinee in
’t wilde groeyen, met niet minder oordeel als voordeel, in de Diarrhoea en Dysenteria zien gebruiken;
ik heb ze aanmerkelyke genezingen zien verrichten door het Emphysema artificiale of opblazinge van
’t vetvlies (p)16; en ik heb ze zieken uit de kaken des doods zien redden door vryvingen; door smeeringen van olyphantsmerg, natuurlyke balsemen, van palm-olie en andere middelen, als meede door
baaden, en de lyders eenigen tyd in ’t warme zand te doen leggen.

14 (n) Als BOSMAN, beschryving van Guinee; het vyfde deel van de historische beschryvingen der reizen, enz.
15 (o) 2.deel, pag. 7.
16 (p) Zie het 6. deels 2. stuk der verhandelingen van de Hollandsche Maatschappye der Wetenschappen; als mede
een bericht van het goed gevolg dezer operatie in het 8.deels 2. stuk.
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bijlage 6
Selectie van artikelen uit de Artikelbrief 1675

27. Articul-Brief van de generale Nederlandtsche Geoctroyeerde West-Indische Compagnie, ter Vergaderinge van
de Thienen der selver Compagnie ghearresteert, ende by de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde
Nederlanden op den twaelfden April 1675 geapprobeert en geconfirmeert.
I.
Eerstelijck sullen alle degene, die in dienst van de voorsz Compagnie uytvaren, van wat qualiteyt of conditie de selve oock mogen wesen, by Eede aen den dienst ende getrouwigheyt van de voorsz Compagnie
zijn verbonden, gehoorsaem wesen ende obedieren de Opper-hoofden en Officieren over henleuyden
gestelt, of geduyrende de reyse noch te stellen, soo te Water als te Lande, ende soo wel d’een als d’ander
naekomen ende achtervolgen den inhoude van desen, ende van alle andere Ordonnantiën, Instructien
ende Bevelen henluyden toegestelt ende mede-gegeven sullen worden, ende naer inhoudt van de selve.
II.
Ende op dat alle disordre souden mogen geweert, ende goede Justitie geadministreert worden, soo is
op elck Schip een Collegie van seecker aental van Persoonen, als naerder by Scheeps-Raedts Instructie,
tot Rechteren geordonneert, met volkomen macht omme over alle Civile en kleyne misbruycken
Justitie te administreren en recht te doen, maer de Capitale en Hals-saecken te refereren , daer een
Vloot in Zee by malkanderen is, aen den Admirael ende Raden, of aen of by Landt wesende, aen de
hooghste Overigheyt aldaer, onder en tusschen de Delinquanten ende Perpetranten in vaste hechtenisse wel bewarende , ende ter naester plaets gevangen overleverende , om over de selve behoorlijcke
Justitie ende straffen te exerceren.
III.
Soo wie eenige Conspiratie, of voorgenomen Muyterye ontdeckt ende aen den dagh brenght, te
Water ofte te Lande, indien hy mede daer aen schuldig is, sal vry van straffe wesen, ende noch twintigh Realen van achten daer en boven ghenieten; ende by-aldien hy aen deselve conspiratei onschuldigh is, sal met vijftigh Realen vereert, ende daer en boven tot het eerste vacante Officie, daer toe hy
bequam mocht wesen, gheavanceert worden.
IV.
Niemandt en sal des Heeren naem ydelijck misbruycken mogen, ’t zy met Vloeken, Sweren;
Blasphemie, Geckeryen of andersints, op de boete van thien stuyvers, en arbitrale correctie, nae gelegentheyt van de lasteringen en blasphemien die geseyt of gesproocken sullen zijn.
V.
Alle degene die haer absenteren, als de dagelijksche Gebede des morgens en des avondts gedaen
worden, of haer daer in niet reverentelijck en dragen, sullen verbeuren t’elcken male thien stuyvers
ten behoeve van den Provoost, ofte daer die niet en is, ten behoeve van den Armen.
VI.
Alle Scheeps en Krijghs-Officieren, Soldaten ende Bootsgesellen, sullen gehouden wesen, als sy
belooven by desen, naer denTrommel-slagh, op sulcken tijdt ende dagh als uytgeroepen, of andersints bekend gemaeckt ende aengeseght wordt, haer t’Scheep of in de Lichters vervoegen; op poene
van een Maendt Gagie te verbeuren, sonder eenigh tegen-spreecken of uytvlucht.

272

Bijlagen

VII.
Niemandt sal vermogen sonder consent van de Bewindthebberen, andere Kisten ofte Tonnent’Scheep
te brengen, als by Bewindthebberen daer toe zijn doen maecken, die een yegelijck gehouden sal
wesen te betalen, of die by yemanden selver zijn bestelt, welcke oock niet grooter sullen mogen zijn
dan als ’t de Compagnie belieft, en andere of meerder Tonnen, Kisten of Vaten, sonder consent als
vooren overbrengende, sullen de selve met alle ’t gene daer in bevonden wort, ten profyte van de
Compagnie geconfisqueert ende aengeslagen worden.
(...)
XIV.
Soo wie de twee maenden Gagie, of eenigh Loop-gelt ontfangen hebbende, daer mede weghloopt, sal
aen den Lyve, of arbitralijck ghestraft worden.
(...)
XVIII.
Alle degene die op eenige Schepen van de Compagnie varen, sullen tot verseeckeringe van hare verdiende Gagie, ten onderpande hebben ’t Schip, contante penningen, ende ingheladen Goederen,
daersy mede varen, ende anders noch verder niet, daer op sy den risico van dien sullen loopen; ende
dienvolgens het selve Schip, met alle sijn ingheladen Goederen komende te verongelucken, oock alle
hare Maendt-gelden, actie van Verminctheden, of voor eenige ordinarise of extraordinarise diensten,
verliesen; ende dies-aengaende tegens de Bewindthebberen geen verder recht of actie behouden,
dan alleen op het gene van de selve verongheluckte Schepen ende Goederen, boven het Berghloon
ende andere noodige onkosten, mochte gheprocedeert, ende in Bewindthebberen handen gekomen
wesen; sonder nochtans op de voor date van ’t ongeluck uytgeloste Goederen of Comptanten eenige
actie mogen praetenderen. Dies sullen die gene, wiens Schepen in offentie , haer wel quytende in het
gevecht, in de grondt gheschoten worden, of komen te verbranden, tot discretie van de Compagnie,
hier van exempt wesen, ende hare Gagie ende anders als vooren, daer mede niet verliesen; maer wel
de gene die hare Schepen haer laten ontnemen of ontweldigen.
XXV.
Onder expresse beloftenisse, dat de Gequetsten met goede middelen van Chirurgijns, sullen ghecureert worden naer behooren; ende soo eenighe Personen in den actuelen dienst van de Compagnie,
ende in ’t executeren van haren Last, Ampt, ofte Bedieninge, mochten verminckt, verlempt, ofte
andersints van hare gesontheyt berooft worden, de selve sullen genieten als volght:
Voor ’t verlies van de rechter Arm acht hondert gul.
Van de flincker Arm, vijf hondert gul.
Voor ’t verlies van een Been, vier hondert en vijftigh gul.
Voor beyde de Beenen, acht hondert gul.
Voor ’t verlies van een Oogh, drie hondert gul.
Voor beyde de Oogen, negen hondert gul.
Voor de flincker Handt, vier hondert gul.
Voor de rechter Handt, ses hondert gul.
Voor beyde de Handen, duysent guldens.
(...)
XXXIX
Een yeder sal moeten te vreden wesen met soodanigh rantsoen van Spyse en Dranck, als by de
Opperhoofden, na gelegentheyt van tijdt en saecken sal worden gestelt; sonder sich in eenigere
maniere daer tegens te opposeren, of eenige Spijs of Dranck te snoepen, heymelijck te halen, misbruycken, mishandelen of over Boordt te werpen, onder decksel van niet goedt te wesen, of anders, of
de selve te verkoopen, verspelen, verruylen, of anders te verquisten; op poene van veertigh dagen in
’t Gallioen te Water ende te Broodt gesteldt te worden.
(...)
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XLI
Niemandt sal eenige Instrumenten of Gereedschappen mogen verleggen, verwerpen of versteken,
dienende voor Timmerluyden, Stuyrluyden, Bos-schieters, Kocks, of Chirurgijns; op poene van
geleerst te worden voor de Mast.
(...)
XLVI
Niemandt sal sich vervorderen eenighe Dobbelsteenen, Kaert-spelen en diergeleijcke Instrumenten
van tuysscherye binnen Scheeps Boort te brengen, maecken of gebruycken; op verbeurte t’elcken
reyse van twintigh stuyvers, ende dat het gene daer mede, of oock met wedden, ghewonnen is, sal
worden gerestitueert ende van geener waerde wesen.
XLVII
Die met droncken drincken questien en disputen moveren, andere schelden ende injurieren, moeyten ende onlusten aenrechten, te Water of te Lande, sullen daer over naer gelegentheyt van saecken
gemulcteert worden; ende die pluckhayrt of met vuysten slaet, sal drie dagen te Water en te Broodt in
de Ysers ghestelt, ende die een Mes treckt om een ander te quetsen, sal met een Mes door sijn Handt
aen de Mast genagelt worden, tot soo langh hy ’t selve door treckt; ende yemandt quetsende, sal
gekielhaelt worden, verbeurende niet temin ses maenden Gagie.
XLVIII
Ende soo wie yemandt doodt, sel met den Dooden levendigh over Boordt gheworpen worden, ende
alle syne Maendt ende Beuyt-gelden verbeuren.
(...)
LXVI
Op alle welcke Articulen de aengenomen Personen respectivelijck sullen doen de naervolgende
Eeden; In welcke oock gehouden sullen zijn die op de Monsteringe niet praesent geweest, als oock
die na de Monsteringe aenghenomen zijn, gelijck haer op de aenneminge wort voorgehouden.
Eedt voor de Officieren ende Bootsgesellen
Wy beloven ende sweren, dat wy de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden,
als onse Hooge ende Souveraine Overigheyt, Syne Hoogheyt den Heere Prince van Orange, als Gouverneur,
Capiteyn ende Admirael-Generael, midtsgaders de Bewindthebberen van de Geoctroyeerde West-Indische
Compagnie in deselve Landen, ende onse over-gestelde Opper-hoofden, Overheden ende Officieren, so te Water als te
Lande, getrouw ende gehoorsaem sullen wesen, tot uytvoeringe van den dienst en Voyage daer toe wy uytgesondenen
en aengenomen werden.
Ten anderen, dat wy den hier voren-gestelden, en ons op huyden wel ende duydelijck voorgelesen Articul-brief, en
alle andere Bevelen ende Instructien, Zeyn en Rantçoen-brieven, en andere Ordonnantiën in den voorsz ArticulBrief ghementioneert, by de Bewindthebberen van de Water op de Schepen, of te Lande by onse Opper-hoofden,
Overigheden en Bevelhebberen ghemaeckt sullen werden, elck in sijn Ampt en Officie, en so veel ons aengaet, sullen
gehoorsamen, ende in alle Poincten getrouwelijck naerkomen; Dat wy oock niet wederom sullen keeren, noch onsen
Dienst verlaten, of daer uyt scheyden, voor dat de voorsz aengenomen Reyse met Godes hulpe volbracht, ende onsen
verbonden tijdt ge-expireert sal zijn, ten ware wy daer te vooren by de Bewindthebberen werden gerevoceert, of by
onse Opper-hoofden, Officieren en Bevelhebberen naer Huys ghesonden; welcke respectiev revocatie of wedersendinge ( sonder eenigh murmureren en tegenseggen) beloven naer te komen; ende ons voorts te ghedragen als goede,
vrome en ghetrouwe Onderdanen schuldigh en gehouden zijn te doen; Dat sullen wy niet laten om lief of leet, door
vrese van verlies van Lijf of Goedt, noch om eenigerhande oorsaecken.
Soo waerlijck helpe ons Godt Almachtigh.
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bijlage 7a
Handelsgoederen

Textiel
Annabas:

Atlas:
Baftas:
Broulissen:
Caffa:
Cassa:
Chits:

Coren cleeden:
Guinees:

Lemeniassen:
Linguetten:
Perpetuanen:

Plattilles:

Rouw Guinees:
Saai:
Salempouris:
Slaaplakens:

een stevige stof geweven in uiteenlopende patronen; het werd van de 17e tot de
19e eeuw algemeen gebruikt voor beddengoed en voeringstof voor kleding; in
Haarlem en Leiden bekend als fustein.
Fijne zijden stof; gestreept.
fijne katoenen doeken, wit en zwart; in geheel Azië zeer in trek.
gekleurd lijnwaad uit Guzeratte (Gudjarat), India
bontbewerkte zijde of katoen; soms met bloemmotief.
los geweven, gladde en zachte katoenen stof; lijkt veel op neteldoek. Meest
afkomstig uit Bengalen.
een beschilderde stof die op het gele Indiase subcontinent werd vervaardigd.
Chitsen waren van katoen of zijde gemaakt en met verfijnde motieven beschilderd. Aan het einde van de 17e eeuw kwam via de VOC de export van gedecoreerde doeken naar Europa op gang. Ook wel sits of chintzen genoemd.
waarschijnlijk wordt hier geduid op ‘cora kleden’. Cora was fijne, geweven
zijde, vooral gebruikt voor lendendoeken.
eenvoudige, grove geruite katoenen stof. Werd door de VOC onder andere in
Gudjarat gekocht en veel naar de westkust van Afrika uitgevoerd. Door de
omvangrijke verkoop aan Afrikanen werd dit ook aangeduid als negroskleed
of Guinees lijnwaad.
in Europa geweven doeken, blauw met witte sterretjes.
passementen (snoer gebruikt voor omzoming van kledingstukken.
een zeer sterke, sergeachtige stof oorspronkelijk afkomstig uit Portugal, later
veel in Engeland en daarna ook in Frankrijk gemaakt. Serge was oorspronkelijk een wollen of katoenen stof, veel als voering in gebruik. In de VOC-tijd
droegen Europeanen in Indië kleren van dunne, donkere serge.
fijne mousseline; sluierachtige doeken. De meeste kleden waren effen zwart,
groen, paars of indigo. Daarnaast waren er vrij veel geruite doeken. De naam
komt waarschijnlijk van het Spaans-Portugese ‘beatilha’ wat sluier betekent.
Ook wel aangeduid als plathillias of bethilles.
ongebleekte katoenen stof.
wollen stof uit de Leidse lakenindustrie; een eenvoudige en goedkope soort
laken.
textiel genoemd naar de plaats Salempors of Serampore in Coromandel (India).
gebruikte beddenlakens. Deze lakens waren erg populair in West-Afrika.
Vooral die van de Nederlanders waren erg gewild. Zelfs Franse en Engelse slavenhandelaars kochten deze lakens in Nederland.

Metalen producten
Armringen:
werden ook ‘armbanden’ of ‘manilla’s’ genoemd. Het waren armbanden die aan
een kant open waren. Oorspronkelijk waren de armbanden bedoeld als sieraad,
maar in latere tijden werden ze als betaalmiddel gebruikt. Ook werden armbanden omgesmolten door Afrikaanse smeden om daar andere voorwerpen
van te maken.
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Geweren:

Koperen staven:
Messen:
Nepten:

Spaanse bekkens:

over de hoeveelheden geweren die naar Afrika werden uitgevoerd bestaat geen
eenduidigheid. Vast staat wel dat verschillende Europese handelaars geweren
leverden aan Afrikaanse kopers. De geweren werden in oorlogen gebruikt,
maar ook voor de jacht. De schattingen over de aantallen geweren die jaarlijks
werden ingevoerd in West-Afrika variëren van 180.000 to 394.000 per jaar.
werden door Afrikaanse smeden verwerkt om daar sieraden van te maken.
werden in verschillende soorten en grote hoeveelheden In Afrika verkocht.
bekkens die voor allerlei doeleinden werden gebruikt. Deze bekkens werden
bijvoorbeeld in de goudwinning gebruikt, maar ook voor het bad of om te
scheren. De bekkens waren van koper of tin. Volgens Alpern werden grote,
koperen bekkens in Benin gebruikt, om het bloed van onthoofde vijanden in
op te vangen. Dit bloed werd daarna voor rituele doeleinden gebruikt.
kleine metalen pannen die werden gebruikt voor het slachten en schoonmaken
van pluimvee. Ook in gebruik om zeewater in te koken om zout te winnen.

Overige goederen
Alcoholische dranken: Franse brandy (eau de vie)werd veel verkocht, maar ook Nederlandse korenbrandewijn (jenever) was een belangrijk exportproduct. Oude jenever (uit
Nederland) is in Ghana nog steeds zeer gewild.
Buskruit:
er was altijd een grote vraag naar buskruit. Het werd gebruikt in de vele oorlogen die verschillende volkeren met elkaar voerden in West-Afrika. Maar
buskruit werd ook gebruikt om te ontsteken tijdens feesten en plechtigheden.
Ook werd het, vermengd met andere middelen, gebruikt om wonden te genezen. De belangrijkste leveranciers van buskruit waren de Nederlanders. In
het begin kochten de Engelsen hun buskruit bij de Nederlanders; de Fransen
deden dit tot 1785. In Fida was de prijs van een slaaf in 1725 gelijk aan 300 lbs
(136 kg) buskruit.
Kralen:
werden in grote hoeveelheden verkocht. Nederlanders verkochten verschillende soorten onder namen als olivetten, gitjes en quispelgrein. Ook bloedkoraal
werd naar Afrika verhandeld.
Spiegels:
waren vanaf het begin van de slavenhandel door de Portugezen zeer in trek Dit
is gedurende de gehele periode van de slavenhandel zo gebleven.
Vuurstenen:
waren nodig voor gebruik in geweren.
Bronnen: Unger, ESHJ 28, 27-34; Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 116-118; van Dillen, Rijkdom, 175-196,387-399;VOC
Glossarium http://www.inghist.nl/pdf/vocglossarium/VOCGlossarium.pdf;Stanley B. Alpern, What Africans got for
their slaves: A master list of European trade goods, in: History in Africa, vol.22 (1995) 5-43
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bijlage 7b
Maten, gewichten en geldsoorten
Maten
Zowel vloeibare (natte) producten als gedroogde en gezouten voedingsmiddelen werden in tonnen
en vaten vervoerd. Deze verpakkingsmiddelen hadden verschillende inhoudsmaten, afhankelijk
van het product en de plaats van herkomst. Hier wordt uitgegaan van Amsterdamse maten in liters.

Inhoudsmaten
Bier, gist en mosterd

ton
anker
steekan
mengel of mingel
pint

= 155,4
= 38,8 (¼ ton)
= 19,4 (½ anker)
= 1.2 (1/16 steekan)
= 0,6 (½ mingel)

Olijfolie

vat
aam
mingel

= 860,4
= 145,5
= 1,2

Wijn en azijn

vat
okshoofd
anker
steekan
stoop
mingel
pint
mutsje
fles
kelderfles
fleskelder

= 921,6
= 230,4
= 38,4
= 19,2
= 2,4
= 1,2
= 0,6
= 0,15
= 0,88
= ± 2,1
= 15 flessen = ± 31

Zout

zak

= 92

Lengtematen

Voet
duim
el

= 28,3 cm
= 2,57 cm
= 68,8 cm

Gewichten

1 pond
1 engels of ackey
1 ounce
1 mark

= 494,09 g
= 1,77 g
= 28,35 g
= 226,8 g

Geldsoorten

1 Gulden (f.)
1 Peso (Ps.)
1 Mark
1 Vlaams pond

= 20 stuivers (st.) -= 320 penningen (penn.) = f.1.00.00
= 8 realen = 48 stuivers = f.2.10.00
= 8 ounce = 128 engels (ackeys) = f.320.00.00
=20 schellingen = 240 grooten = f.6.00.00
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Kauri 	(Cypraea moneta): deze schelpen werden als betaalmiddel gebruikt in sommige delen van West-Afrika. Zie de
bespreking in deel 4.
Bronnen: D.P. Blok e.a., De oude Nederlandse maten en gewichten, passim; Den Heijer, Goud, ivoor en slaven,
425;Gawronski, De equipagie van de Hollandia en de Amsterdam, 130; Hogendorn en Johnson, The shell money.
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bijlage 8
Naader Reglement 1734

Naader Reglement op het subject van de vrije Vaart op de Kust van Africa voor de Onderdaanen van
de Vereenigde Nederlanden, onder de betaaling van Recognitie, opengestelt bij het Reglement van
haar Hoog Mog. van den 8 Augusti 1730
Art. I
Alle Onderdaanen van deese Republicq sullen geduurende den tijd van twintig agtereenvolgende
jaaren en sulks tot den jaare 1754 incluis/ ook moogen navigeeren en negotieeren op en langs het
District van omtrent sestig mijlen/ waar op de West-Indische Compagnie bij het eerste Articul van het
Reglement van den 8 Augusti 1730 de privative Negotie voor haar hadde gereserveert/ welke reserve
of uitsondering hier meede in soo verre word vernietigd.
II.
Dog sullen de voorschreeve Onderdaanen van deese Republicq binnen het voorschreeve District
van omtrent sestig mijlen niet moogen handelen of negotieeren met eenige Scheepen/ die volgens
de ordres van de Compagnie op de voorschreeven Kust niet moogen navigeeren of negotieeren/ nog
ook met andere Scheepen/ die volgens deselve ordres/ sonder alvoorens vertolt te hebben/ aldaar niet
moogen handelen/ ten zy deselve alvoorens behoorlijk aan het Kasteel Delmina/ of soodanige andere
Plaatsen als door Bewindhebberen in der tijd nader mogte worden geordonneert/ sullen zijn vertolt/
en daar van haar Pasport sullen hebben getoont/ sullende de Acte van cautie bij de Rheeders van ieder
Schip in gevolge van het een en twintigste Articul van het Reglement van den 8 Augusti 1730 te stellen/ ook daar meede moeten werden geamplieert.
III.
De Bewindhebberen/ Reekenmeesteren/ Suppoosten of Bediendens van de West-Indische Compagnie
sullen op geene Plaatsen in Africa onder de Limiten van het Octroy aan deselve Compagnie verleend/
geleegen/ moogen navigeeren of negotieeren/ nog voor haar/ nog voor anderen/ het sij direct of indirect in geenerleij manieren/ op de Poenen daar tegens bij het een en dertigste Articul van het Octroy
gestelt; des sal het interest dat bij eenige der voorschreeve Bewindhebbers/ Reekenmeesteren/
Suppoosten of Bediendens/ reeds in de voorschreeve Vaart of Handel soude moogen zijn genoomen/
moogen continueren en afloopen tot en met de thuijskomst van de Scheepen/ waar in sij geïnteresseerd souden moogen zijn; en voor soo verre eenige Bewindhebberen/ Reekenmeesteren/ Suppoosten
of Bediendens als vooren/ jeegenwoordig op de voorschreeve Kust souden moogen of willen equipeeren/ sullen deselve binnen den tijd van ses weeken daar van moeten kennisse geeven/ met de reedenen daar toe dienende/ aan die Kamer van de Compagnie onder welke sij zijn resorteerende / om
vervolgens na voorgaande communicatie aan alle de Kameren bij deselve daar op in reedelijkheid
gedisponeert te worden/ soo als sal worden bevonden te behooren.
IV.
Om de Vaart op de Kust van Africa voor de Onderdaanen van deese Republicq te faciliteeren sal de
tijd van twaalf maanden/ welke de Scheepen volgens het veertiende Articul van het Reglement van
den 8 Augusti 1730 moogen uitblijven/ worden verlengt/ gelijk deselve verlengt word bij deese/ tot
sestien maanden/ ten waare deselve souden moogen oversteeken op America/ als wanneer se sullen
moogen uitblijven twintig maanden/ te reekenen van den dag dat de Scheepen uit de Haavens deeser
Landen sullen vertrekken/ en sullen vervolgens de Napraemien van de Scheepen / die langer als de
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voorschreeve sestien en twintig maanden respectivelijk souden moogen uitblijven/ ook moeten gereguleerd worden tot een geregt sestiende of twintigste part respective voor ieder voltrokken maand
die sij langer als de voorschreeve tijd souden moogen uitblijven/ blijvende voor het overige het voorschreeve veertiende Articul in sijn geheel/ sonder ook te derogueren aan het neegentiende Articul
van het Reglement/ waar bij de handel op de colonie van Suriname/ Esequebo/ en de Barbice aan de
Compagnie alleen is gereserveert.
V.
Uit aanmerking van de Napraemien/ welke ingevolge het voorschreeve veertiende Articul door
de Rheeders zijn betaalt/ en de schaade welke sij door het lang uitblijven haarer Scheepen hebben
geleeden/ sullen door Bewindhebberen van de West-Indische Compagnie aan de respective Rheeders
en Naviganten worden gerestitueerd twee maanden van de betaalde Napraemien/ des dat desweegens onder de Rheeders en Naviganten sal moogen worden gemaakt een verdeeling pro rato van de
tijd/ die het eene schip langer als het andere uitgebleeven is.
VI.
Om de voorschreeve Navigatie te encourageeren/ sullen de Naviganten haare ingehandelde Slaaven
aan des Compagnies Gouverneur op de Kust van Africa vermoogen te vernegotieeren tot soodanige
wijsen als aldaar met des Compagnies Bediendens sal konnen worden geaccordeert.
VII.
Aan de respective Naviganten sal het weesen gepermitteert/ om in eenige Haavenen deeser Landen te
moogen repatriëren/ sonder praecise gebonden te zijn aan de Haaven daar sij uitgevaaren zijn/ wordende hier meede in soo verre het tweede Articul van het Reglement van de 8 Augusti 1730 verandert.
VIII.
In opsigt van de meeting der Scheepen die op de Kust van Africa geëquipeert sullen worden/ sal
gebleeven werden bij het Reglement of Resolutie door Bewindhebberen van de West Indische
Compagnie ter Vergadering van Tienen/ gearresteert den 14 October 1730/ het welk dien aangaande
in allen deelen sal moeten worden agtervolgt.
IX.
Alle het geene hier boven is ter nedergestelt sal ook plaatse hebben ten reguarde van de Scheepen die
sig reeds op reis of op de Kust souden moogen bevinden/ soodanig dat deselve op gelijke voet sullen
worden gehandelt/ als de Scheepen die na deesen op de Kust geëquipeert sullen worden.
X.
Alle de Articulen vervat in het Reglement bij haar Hoog Mog. gearresteert den 8 Augusti 1730/ sullen
blijven in haar geheel/ en en oversulks nagekoomen moeten worden/ uitgenoomen alleen voor soo
verre dit naader Reglement daar aan is contrarierende of deroguerende.
En op dat een iegelijk dien het soude moogen aangaan/ hier van kennisse mooge hebben/ om sig
daar na te kunnen reguleeren/ ontbieden en versoeken Wij de Heeren Staaten van de Provincien
respective van Gelderland en het Graafschap Zutphen/ Holland en Westvriesland/ Zeeland/ Utregt/
Vriesland/ Overijssel en Stad en Lande/ deesen alomme te doen publiceeren en affigeeren/ ter plaatse
daar men gewoon is soodanige publicatie en affictie te doen; Lasten en beveelen verders de Collegien
ter Admiraliteit/ allen Admiraalen/ Lieutenant- en Viceadmiraalen/ Gouverneurs en Commandeurs
van Steeden en Plaatsen/ alle Oversten/ Ritmeesteren/ en Capiteinen te water en te lande/ mitsgaders
allen Officieren Justicieren en Ingeseeten deeser Landen/ hun hier na te reguleeeren/ want Wij sulks
ten dienste van den Lande/ en tot bevorderinge van de welvaart van de goede Ingeseetenen van dien
bevonden hebben te behooren.
Aldus gedaan en gearresteert ter Vergaderinge van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der
Vereenigde Nederlanden/ op den 6 october 1734. Was geparapheert/ J. vander Steen, vt. Onder stond/
ter ordonnantie van de hoogemelde Heeren Staaten Generaal. Was geteekent/ F.Fagel. Zijnde op het
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spatium gedrukt het Cachet van haar Hoog Mog. op een rooden Ouwel/ overdekt met een papieren
huite
In sGravenhage,
Bij Jacobus Scheltus, ordinaris Drucker van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenigde
Nederlanden.
Anno 1734. Met Privilegie.
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bijlage 9
De bouwkosten van de Leusden

Reeckening van de timmeringh & verdere uijtrustinghe vant schip Leusden
langh over steven 120 voeten gemontiert met
Ps canon
Aan Gerbrand Sleght mr: scheepstimmerman over
de eerste paaij van het bovengenoemde schip
aangenomen voor 20 duijsent guldens
Aan deselve over de twede paaij
f. 7000.00.00
Voor kroegh geld
f. 134.00.00   
Aan deselve over de derde paaij van dito schip
Aan Heronimo de Bosch apotheecker over 1 kist
medicamenten
Xb
Aan Corn Admiraal ligterscheepsman voor dat hij
het schip over Pampus heeft gesleept diep 13½ voet
Aan de weedw: Corn: de Bree compassemacker over
compassen vlaggen vleugels wimpels uijrglaasen als anders
Aan Axel Frederiks over 50 cluwens werck a 8 st
Aan Rijkman Rijkmans over schoonmaken & herstellen
van geweer
Aan de weedw: Dirck Camerlingh mr smit over 22922
nov:
P
ijsere bouts a 12
f. 2819.01.00
over divers ijserwerck int timmeren gebruickt  
f. 388.03.03  
f. 3207.04.00
af 1 PrCto
f. 32.01.00
Aan Pieter Hamacher over brooden
11 aug: Aan Pieter Pieters van Beeck over
61 rollen zeijldoeck a 26¾
f. 1631.15.00
25 dito a 24¾
f. 618.15.00
10 dito carreldoeck a 24½
f. 245.00.00
f. 2495.10.00
af 1 PrCto
f. 24.19.00
Aan Jacob Gerrits lighterman over lighter vraght &
leghdagen na Texel
Aan Jacob Vrisen over het schilderen vant schip  met
boot en chaloup
Aan Gerbrand Sleght mr: scheepstimmerman over het
verdubbelen en naatimmeren vant voorsz: schip
decb: Aan Pieter Sluijter over
42 vaam branthout a/ 6½
f. 277.00.00
Voor riemen haachen hant &  schut spaachen
f. 147.18.00
f. 424.18.00
af 1 PrCto
f.
4.05.00
Aan Harmanus de Vries mr mastemacher over een nieuwe
stel masten braatspit als anders volgens accoord
f. 1369.00.00
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f. 7000.00.00
f. 7134.00.00
f. 6000.00.00
f. 378.16.00

f. 100.00.00
f. 262.09.00
f. 20.00.00
f. 160.16.00

f. 3175.03.00
f.
3.07.08

f. 2470.11.00
f.

64.10.00

f. 150.00.00
f. 1379.00.00

f. 420.13.00
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af 1 PrCto
Aan de weedw Craak & Zoonen over 3600 P boscruijt
vermackt a f.7
Voor vaties salpeter
Aan Jacob van Hengel over veruwe & lijn olij
Aan Michiel Engelb: Wagtendonck over
2 Ps: ijsere Canon 8 pondens
4 dito                    6 ponders  
2 dito                    4 ponders
4 dito                   3 ponders
Weegende samen 18590 P a f.8
Voor coegels & knapels

f.

13.13.00

f. 252.00.00
f.
4.03.00

f. 1487.04.00
f. 272.12.00
f. 1759.16.00
f. 17.11.00

af 1 PrCto
Aan Jacob Cont lighterman over lighter vraght met
39 leghdagen met goederen naar Texel
Xb:
Aan Elisa Lijnslager over spijkers harpuijs swaavel traan
[...] int verdubbelen & vertimmeren gebruijckt
mitsgaders Cock Constapels & vis gereetschappen
Aan Pieter & Tittus Lijnslaager over block pompwerck
nevens de ropaarden
Aan Corn: van Werckhoven mr: timmerman over het
beschieten van decaijuijt hut nevens het macken van
gort brood & boonekamers
9b:
Aan Paulus Agtienhooven over 40000 Ps  geele
middelklinkert a f.4¼
f. 170.00.00
voor vraght & insetten
f. 40.00.00
f. 210.00.00
af 1 PrCto
f.
2.00.00
Aan Pr: Hoogendijck beeldhouwer over beeldwerck vant
voors: schip volgens accoord                                                
Aan Freedr: Onsse over het vermacken van een trommel
Aan Pr: Jacobs over schuijt vraghten
Aan Freedr: Asnarius over botteliers & constapels
gereetschappen
13 7b: Aan Eghbert Buijs over 16 Ps vlaams linnen 1271 el    
a 6⁷⁄₈ st de Eel
f. 436.18.00
af 1 PrCto
f.
4.08.00
7b
& oct: Aan  Johannis de Wit over  46129 P touwerck
a f. 53  ’t [.]
f. 8149.09.00
voor lijnen huijseingh, maslijn, lootlijnen
f. 485.06.00
f. 8634.15.00
af 1 PrCto
f. 86.07.00
f. 8548.08.00
½ keurgeld
f. 15.08.00
Aan Gerrit de Meulenaar over het macken van stel
nieuwe zijlen als anders
17 7ber Aan Maarten Adriaans mr:smit over 8 anckers 2 dreggen
11060 P a f.13¾ ‘tCto
f. 1520.15.00
½ waaggelt:
f. 19.01.00
f. 1539.16.00
af 1 PrCto
f. 15.04.00

f. 1355.07.00

f. 256.03.00
f. 62.02.00

f. 1742.05.00
f. 138.10.00

f. 2392.14.00
f. 764.04.00

f. 580.08.00

f. 208.00.00
f. 140.00.00
f.
9.14.00
f. 27.06.00
f.

25.05.08

f. 432.10.00

f. 8563.16.00
f. 1035.19.00

f. 1524.12.00
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Aan de weedw: Pieter Vermaaten cooperslager over copere
ketels het beslaan van combuijs roer stevens boegspriet
Aan Jan & Jacob Swaan over
1 boot langh 28 voet wijt 9 voet hol 29 duijmen
1 chaloup 26 voet wijt 6½ voet hol 29 duijmen saamen voor
Aan Joachim Rendorp over biezen int timmeren & aflaaden
geconsumeert
Aan Hendrk: Visser over 4 schock stoudelen a 14
f.
Voor onc  
f.
Aan Jan Pieters Block over houtwaren int verdubbelen
gebruijckt mitsgaders tot gort brood & boone kamers
Aan Rombout van Hooghstraaten over potten pannen stene
kanen swavelstock                                            
Aan Johannis de Nijs over
10 dozijn mostovise matten                               
f.
Voor houtte backen lockies als anders
f.
af 1 PrCto
f.
Aan Jan Nieuwenkost over lantarens lampen trechters
olijkannen kruijtmaten
Aan Gijsebert Del over divers constapels gereetschappen
Aan Jacob van Schooten mr: looigieter over het decken
van dal en galderijen combuijs
Aan Jan Olij over kalck steen & sant tot het metselen van
de combuijs
Aan Dirck Borsman over het metselen van de combuijs     
Aan Jacob Rakett over  
5 riemen cardoes pampier a f. 7
f.
12 boeck patroon pampier
f.
f.
f.
van
maart Aan Pieter Calckberner over
tot nov 1 ton teer              a f.             
2 ton dito              a f. 13.00.00                
11 ton dito            a f. 11½          
5 ton dito              a f. 9.00.00               
7 ton pick             a f.16.00.00           
5 ton teer              a f. 12.00.00
ong

f. 5  624.03.00

f. 5  300.00.00
f. 5     98.07.00
56.00.00
1.08.00

f. 5     57.08.00
f. 5  794.00.00
f. 5     46.14.00

36.00.00
21.07.00
00.11.00

f. 5     56.16.00
f. 5     50.07.00
f. 5     44.19.00
f. 5  174.12.00
f. 5     17.07.00
f. 5     11.00.00

35.00.00
2.08.00
37.08.00
00.08.00

f. 14.00.00
f. 26.00.00
f. 126.10.00
f. 45.00.00
f. 112.00.00
f. 60.00.00
f.
3.00.00
f. 425.10.00
f.
4.05.00

f. 5     37.00.00

af 1 PrCto
f. 5   421.05.00
Aan Claas Kickert  lighterman over lighter vraght &
leghdagen met goederen naar Texel                                         
f. 5      57.00.00
Aan Claas Nimme  over [...]                         
f. 5   146.00.00
Aan Willem van Arende over verschot siouloonen      
f. 5   390.03.00
Aan de camer Amsterdam over diverse equipagie
behoeften uijt haar magazijn gelevert                                                
f. 51789.08.00
SOMMA
f. 53094.10.00
Aan 2/m gagie op de hant betaald aant scheepsvolck volgens
monsterrolle
f.    2404.04.00
Als Bewindhebberen van de Geocte Westind: Comp: ter camer Amsterdam
C Bors van Waveren
Jan Noach Du Faij	 	 	 	 	 	 

 	

Bron: NA, WIC 1301 Brieven en papieren van Guinea
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bijlage 10a
Levensmiddelen reis 1 (1)		 	 	 	 	
 	 	
Reeckeninghe van de vivers gelaaden int schip Leusden daar schipper op is
Jacob Thijl Voor reeck: van de geoctr: WestInd: Compie ter Camer Amsterdam
ten behoeve van de cust van Guinea zijnde het voorsz. schip op den 9 januarij 1720
1719 uijt Texel in zee geloopen na Guinea
11 Xber Bart Jan IJs over
70½  sack gort a f. 6½
f. 458.05.00
29 dito wit erntten f. 4¼
f. 123.05.00
		
f. 581.10.00
aff 1 PrCto
f.
5.16.00 f. 575.14.00
12 dito Aan Marten Schutt over
3 aamen boom olij [.] 378 ming:
a 57 £ Vlaams de 717/m:
f. 180.06.00
aff 1 PrCto
f.
1.16.00 f. 178.10.00
5 nov: Aan de weedw: Alb: van Soest over
1023 P hart brood a f. 6.
f. 61.07.00
aff 1 PrCto
f.
0.12.00 f. 60.15.00
dito
Aan Hendrk: Thijsingh over
1043 P hart brood a f. 6.
f. 62.16.00
aff 1 PrCto
f.
0.12.00 f. 62.04.00
dito
Aan Jacob Schuurman over
1025 P hart brood a f. 6.
f. 61.10.00
aff 1 PrCto
f.
0.12.00 f. 60.18.00
Aan Warnar Stolte over
5 brandewijnstucken tot brood
met cuijploonen a f.3.15
f. 18.15.00
10 vijfsack vaten a f 2.6
f. 23.00.00 f. 41.15.00
Aan Arnold Vollenhooven over
10 vijfsacks vaten a  2:6
f. 23.00.00
5 bandewijnst: a 3:15
f. 17.10.00
5 speckvaten met cuijploon
f.
7.13.00
3 aamen tot boomolij a 2½
f.
7.10.00
3 oxh: azijn a 24½
f. 73.10.00
voor cuijploon celen [.]
f.
4.10.00
		
f. 133.04.00
aff 1 PrCto
f.
1.14.00 f. 132.09.00
Reeckeningh van geweer voor de soldaten na guinea per
het voorsz schip
				
Xb

Aan Rijkman Rijkmans over
15 houwers a f. 22 st:
15 patroontassen a f. 20 st:
15 riemen a f. 6 st:
50 vuijrsteenen
11 dito Aan Jacob Oortman over

f.
f.
f.
f.

16.10.00
15.00.00
4.10.00
0.05.00

f.

36.05.00

285

het slavenschip leusden

15 snaphanen a f. 6.
aff 1 PrCto
Aan de weedw: Corn: de Bree over
30 stucken vlaggedoeck a 7½
aff 1 PrCto
		

f.
f.

90.00.00
0.18.00

f.

89.02.00

f. 225.00.00
f.
2.05.00

f.   222.15.00

SOMMA

f. 1410.07.00

Aan 2/m gagie op de hant betaald aan de trijns persoonen met dito schip over gaande naar Guinea
f. 686.04.00
Bron: NA, WIC 1301 Brieven en papieren van Guinea
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bijlage 10b
Levensmiddelen reis 1 (2)		 	 	 	
 	 
Reeckeningh van de vivers ten behoeve vant schip Leusden voor 60 coppen 11 maanden
& 500 negros 3 maanden
				
Aan de weed: Aart Dircks Oossaanen over diverse
		
f. 37.16
gereetschappen
			
Aan Pieter Muijs  over een vatie wormer beschuijt
		
f. 10.12
1200 stux
			
20 nov:
Aan Jan Eijs over
			
300 sacken gort a 6½
f. 1950.00.00
64 dito wit erwtten 4¼
f. 272.00.00
288 dito boonen  4¼
f. 1224.00.00
		
f. 3446.00.00
aff 1 PrCto
f.
34.09.00
f. 3411.11
Aan Jasper Decker over
				
1 zegen nett 60 vaam a f 25 stuivers
f.
75.00.00
		
voor de lijnen [.]
f.
4.12.00
f. 79.12
18 dito
Aan Carel Braijne over
			
208 P  tamarinde  a f. 26
f.
54.01.08
aff 2 PrCto
f.
1.01.08
f. 53.00
Xb:
Aan Rombout  van Hooghstraaten over
			
56 P smeerkaarsen a 5 stuivers
f.
14.00.00
3 P lamp cattoen a 18 stuivers
f.
2.14.00
18 dozijn besemen a 8½ stuiver
f.
8.10.00
voor roemers & glaaasen
f.
5.06.00
f. 30.10
Aan Elisabeth Beldsnijder over divers  tafel & servet
			
goet
		
f. 36.11
Aan deselve over verschot int monsteren vant
			
scheepsvolck
		
f.
4.12
nov:
Aan Arent Homoet over 16 aamen cooren brandewijn
			
a f. 28¼
		
f. 452.00
6 nov:
Aan Mijndert Rijnvis over
			
6120 P gerookte specke a f 18¾
f. 1147.10.00
[...]
f.
3.10.00
		
aff 2 PrCto
18 9b:
Aan Jan van der Merckt over
238 sacken gort a f 6½
af 1 PrCto
dito
Aan Barent Kaan over specerijen suijker & spaanse seep
Aan Willem Hardenbergh over
divers cuijpers gereetschap
Voor een fleskelder fijne waateren

f. 1151.00.00
f.
23.00.00
f. 1128.00
			
f. 1547.00.00
f.
15.10.00
f. 1531.10
		
f. 36.15
			
f. 118.02.00
f.
40.09.00
f. 158.11
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17 nov:

Aan Otto Schutte over
1571 P taback a 5½ stuivers
aff 1 PrCto
		
21 gros pijpen a f 6¾ stuivers
½ waaggelt
Aan Jan Tigelaar Coorendrager over arbeijtsloon int
ontfangen van gort erretten & boonen
13 nov:
Aan Hendrk: Harderbergh over 6 hammen 84 P
a 6 stuivers
12 dito
Aan Marten Schutte over
567 mingel boom olij a 57 £ : d 717/m met een prsent
cortinge
Aan Warnar Stolte over
nov:
20 leggers a 8¼
25 varckens a 4¼
20 watercannen 2½
11 speckvaten 2½
voor trechters putsen houtte hoepen
16 aamen tot coorenbrandewijn
voor seelen  en bierdragers
30 leggers schooven a 7¾
75 varckens schooven a 4
dito
Aan Arnold Vollenhoven over
20 leggers a 8¼
25 varckens a 4¼
20 water aamen a f 2½
11 speck vaten
17 smaltonen
16 vijfsacks vaten a f 46 stuivers
7 halfamen tot olij a 34 stuivers
voort ontfangen van olij
1 smalton
30 leggers schooven a f 7¾
75 varckens dito a f 4.
½ halfaam tot tamarnide
10 oxh: azijn a 24½
int beslaan van 120 hoepen
8 half amen fr: wijn a 17
8 leedigh dito a f 34 stuivers
6 half amen brandewijn a 22
6 leedige dito a f 34 stuivers
1 ancker wijn tint
4 half amen fr: wijn a f 17.
1 halfaam assijn met vat
voor leedige fust celen
		
af 1 PrCto
Xb:
Aan Jan IJs over
3 sacken gort a f 6½
2 dito wit erretten f 4½
2 dito boonen  f. 4¼
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f. 432.00.00
		
f.
4.06.00
		
f. 427.14.00
		
f.
7.01.00
		
f.
4.12.00
f. 439.07
				
		
f. 30.14
				
		
f. 25.04
				
				
		
f. 267.15
				
f. 165.00.00
		
f. 106.05.00
		
f.
50.00.00
		
f.
27.10.00
		
f.
31.10.00
		
f.
41.12.00
		
f.
13.19.00
		
f. 232.10.00
		
f. 300.00.00
f. 967.06
				
f. 165.00.00
		
f. 106.05.00
		
f.
50.00.00
		
f.
26.08.00
		
f.
7.14.00
		
f.
36.16.00
		
f.
11.18.00
		
f.
3.16.00
		
f.
1.02.00
		
f. 232.10.00
		
f. 300.00.00
		
f.
2.00.00
		
f. 245.00.00
		
f.
9.00.00
		
f. 136.00.00
		
f.
13.12.00
		
f. 132.00.00
		
f.
9.06.00
		
f.
32.00.00
		
f.
68.00.00
		
f.
10.03.00
		
f.
17.00.00
		
f. 1615.10.00
		
f.
16.04.00
f. 1599.06
				
f.
19.10.00
		
f.
10.12.½
		
f.
8.10.00
		

Bijlagen

		
f.
38.12.08
		
aff 2 PrCto
f.
0.07.08
f. 38.05
17 nov:
Aan Ellard de Weer de Wit over
				
4900 P noorse lengh a 7½
f. 355.05.00
		
aff 1 PrCto
f.
3.11.00
		
		
f. 351.14.00
		
riploon
f.
5.04.00
f. 356.18
dito
Aan Castelijn & Bremer over
				
25 sacken sout a f 46  stuivers
		
f. 57.10
29 octbr Aan Oene Capel over
				
2 sack grau erretten
f.
11.00.00
		
1 schepel mostert saat
f.
3.15.00
		
50 P tarwemeel
f.
5.10.00
		
½  sack grutte meel
f.
3.13.00
		
voor de vaaties
f.
3.11.00
		
		
f.
26.19.00
		
af 1 PrCto
f.
0.04.00
f. 26.15
5 nov:
Aan de weedw: van Soest over
				
5862 P hart brood a f. 6
f. 351.09.00
		
168 P fijn brood a f 18
f.
30.04.00
		
voor de vaties
f.
5.06.00
		
		
f. 386.19.00
		
af 1 PrCto
f.
3.17.00
f. 383.02
dito
Aan Hendrk: Thijsingh over
				
5871 P hard brood a f 6
f. 352.05.00
		
af 1 PrCto
f.
3.10.00
f. 348.15
dito
Aan Jacob Schuurman over 5800 P hart brood a f 6
f. 348.00.00
		
af 1 PrCto
f.
3.10.00
f. 344.10.
9 octber: Aan Corn: van Oosten over
				
2 leijtse kaasen 68 P a f 3 stuivers
f.
10.04.00
		
20 edamse dito 200 P a 15
f.
30.00.00
		
235 dito  1415 P a 15  
f. 212.05.00
		
6 dito  37 P a 15
f.
5.11.00
		
[...]
f.
0.19.00
		
		
f. 258.19.00
		
af 1 PrCto
f.
2.10.00
f. 256.09
Aan Piter Veeckens over 15 el inlantse cits a 12 stuivers 		
f.
9.00
novber:
Aan Pieter Hamacker over
				
472 roggen brooden a  f. 5¾ stuivers
f.
48.17.½
		
voor taruw & witte brood
f.
3.03.½
f. 52.01
Aan Joachim Rendorp over
				
90 ton bier a  f. 2½
f. 225.00.00
		
3½ ton dito a f. 6
f.
21.00.00
		
2 half vaten dito
f.
3.00.00
		
		
f. 249.00.00
		
accijs van 94 ton a f. 12 stuivers met 1/10 verhoging
f.
62.07.00
		
voor de ledige fust dito
f.
3.12.00
		
		
f. 314.19.00
		
af 6 prsent van ’t bier
f.
14.19.00
f. 300.00
Aan Gerrit Rijnvis over het verruijlen van tinwerck
		
f. 16.04
Aan Lambert Disselweerd over arbeijtsloon op vivers gevallen
f. 130.00
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Aan de camer Amsterdam over
4 halfamen tot olij a f.3
6 Ps gerookt vlees 48 P a f 6 stuivers
12 tongen a f.14 stuivers
60 oude ijsere hoepen a f.6 stuivers
wat oude duijgen
19 vaten vlees ijder 500 P a f 80
174 ijsere hoepen tot halfamen a f.6 st
96 dito tot oxh: & aamen a 8 stuivers
14 smaltomen a 22 stuivers
19 vleesvaten a 8 gl
timmerwerck
17 novber: Aan Hendrk Haagen & Compn over
11 [.]vaten boter a f. 68 ’t vat met 506 P overwight
af 1 PrCto
		
4½ waggterceelen
Bron: NA, WIC 1301 Brieven en papieren van Guinea
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f.
12.00.00
		
f.
14.08.00
		
f.
8.08.00
		
f.
18.00.00
		
f.
3.00.00
		
f. 1520.00.00
		
f.
52.04.00
		
f.
38.08.00
		
f.
15.08.00
		
f. 152.00.00
		
f.
30.00.00
f. 1863.16
				
f. 481.10.08
		
f.
4.16.08
		
f. 476.14.00
		
f.
4.00.00
f. 480.14
SOMMA
f.14766.11
				

Bijlagen

bijlage 11a
Handelsgoederen reis 1 (1)
Amsterdam den 18 December 1719

Factuur van de coopmanschappen geladen int Schip  Leusden schipper Jacob Thijl voor
Reekening van de Geoctr: Westind: Comp: ter Presidiale Camer Amsterdam gedestineert na
Elmina in Guinea, geconsigneert aen den Hr: Willem Butler Directeur Generaal:
in zee gelopen 26 Xb: 1719
Ingecogt in de Maanden October & November
Perpetuanen van Jeffe van Bunschoten
AB
2 cassen
in ieder 80 P: breede blaauwe van 14 el
maakt 160. stux
C
1 cas met
   83 Ps: groene dito
    2 Ps: blaauwe dito
245 Ps: a f. 5.16. met verven & parssen
f. 1421.00.00
Perpetuanen van de Erven van Jeffe van Bunschoten
D
1 cas met
   68 Ps: blauwe smalle
E
1 dito met
   64 Ps: dito
    4 Ps: groene
136 van 14 el a 4¾ gl           f. 646.-   af 1 PrCto                   6.9.f.
639.11.00
Perpetuanen van Patrik Cruikshank
FaL
6 cassen met   480 Ps: breede blauwe van 14 el
HHII
2 dito met   
160 Ps: dito
KK
1 dito met           80 Ps groene dito
LL a OO
4 dito met
320 Ps: blauwe dito
PP
1 dito met
   79 Ps: dito
ZZ a TT
4 dito met  
320 Ps: dito
VV
1 dito met  
   13 Ps: dito
   36 Ps: geele dito
   31 Ps: roode dito
XX a ZZ
AAABBB
5 dito met
400 Ps: blaewe dito
GGG
1 dito met  
   80 Ps: groene dito
HHH
1 dito met
   73 Ps: dito
    7 dito geele
III
1 dito met  
   80  groene dito
KKK
1 cas met
   34 Ps: groene
   30 Ps: rode
   20 Ps: geele
LLL
1 dito met
   41 Ps: blauuwe
2285 Ps: breede van 14 el verven en parssen a f.5.12 f. 12795.00.00
MNO
3 cassen met
240 Ps: smalle blauwe
P
1 dito met
   79 Ps:
    1 Ps: groene
Q
1 dito met        80 Ps: dito
R
1 dito met       15 Ps: dito
   61 Ps: geele
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   61 Ps: geele
    4 Ps: roode
CCCaFFF               
320 Ps: blaeuwe
LLL
   69 Ps: groene
MMM
1 cas met   
   73 Ps: dito
NNN
1 dito met
   40 Ps: dito
    7 Ps: blaauwe
    1 Ps: geele
1007 Ps: smalle Perpetuanen
van 14 el met verven en parssen f. 4.12.f.
Leijdze saeijen met vier verzilverde looties van Abraham Fremeaux
S tot GG
14 cassen
in ieder 20 Ps: 280 stucx a f. 29.2.f.
Rood laken van Jaecques Pirot
WW
1 cassie met     3 Ps: No: 8. 66½ el
                                  95. 67¼. 200¼ el 3.15                 f.  750.18
                               96. 66½   toiletten               
3.12.
                                                                   
f. 754.10
1 PrCto    
f.    7.10
f.
                                 Messen van Pieter Root
OOO
1 kist met
35 dozijn ingeleijde a 16 Stuivers  f.        28.-.PPP tot RRR   3 dito    
285 dozijn gedrukte.

4632.04.00
8148.00.00

747.00.00

in kissie OOO              60 dozijn
345 dozijn gedrukte 15 Stuivers               f. 258.15.
        voort hoepen                    
f.     1.8.
        slee vracht                                
        -.8.
f. 288.11.
1 PrCto  
         
     2.18.
f.
285.13.00
Messen van Wm: Baron
SS tot WWW 4 vaten
met 481 dozijn messen ingelijd a 16  Stuivers
XXX tot ZZZ 3 vaten scheeden                                 
f.    384.16
1 PrCto
f.      3.17 f.
380.19.00
Linguetten van Thieleman Schram
AAAA
Een doos met 36 snoeren 360 stux a 6 gl de 100
f.
21.12.00
Een ketting valse  bloed coralen
zijnde                  
32 stux
een dito               
80 stux
                          
112 stux  f.80.-.Een doos met monsters Bast en catoene gaeren.
Coren Brandewijn van Arend Homoet
150 amen
396 amen a f. 28       
11088.292½ amen
150 amen a f.   5        
   750.400 ankers
292 halve a f.   3.7  
   978.4
400 ankers a 18 Sts  
   360.-.f. 13176.04.00
Boscruit van de Wed: Abraham Crook & Zonen
488 vaties van 8 P                   3904 P
388 dito van 20 P                     6760 P
169 dito van 40 P                    6760 P
17424 P a 23 gl   
f. 4007.10       
af 1 PrCto                  
     40.2
f. 3967.8
Vracht en oncosten
            
     18.488 vaties a 8 Stuivers             
    195.4
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338 dito a 10 Stuivers
            
169 dito a 12 Stuivers
           
Boscruijt van Nic: & Hend: van Hoorn
562 vaties  van 8 P
4496 P
112 dito van 20 P
2240 P
56 dito van 40 P   
2240 P
8976 P a 23 gl   
1PrCto                  
     
Vracht en Oncosten
                
562 vaties a 8 Stuivers
           
112 dito a 20 Stuivers
    
56 dito a 12 Stuivers
              
Van Steven van Dooren
2 messen om de Braziliaanse tabaq te steken
Oncosten
Voor Kisten Cassen en Vaeten                 
Schuit lichten Vracht & arb:loon                    

    169.    101.8

f.

4451.00.00

f. 2064.10
     20.13
f. 2043.17.
     10.3.
    224.16
     56.     33.12

f.

2368.08.00

f.

2.04.00

f.   275.4.
    150.-.-

Wederom gecomen de ondersaende coren brandewijn
252 amen a 28 gl                  f.   7056.400 ankers 18 Stuivers          360.400 Ankers
128 Halve amen
128 halve dito f 3.7.             428.16.
88 Heele dito
88 halve dito 5 gl                    440.-

f.
425.04.00
f. 49493.19.00

f. 8284.16.00
f. 41209.03.00

Als bewindhebberen van de Geoctr:Westind: Comp:ter Presid: Camer Amsterdam
Van Collem    De Jonge
B. Coymans
Bron: NA, WIC 1301 Brieven en papieren van Guinea
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Bijlage 11b
Handelsgoederen reis 1 (2)
Amsterdam den 18 december 1719

Factuijre van de coopmanschappen geladen int schip Leusden schipper Jacob Thijl.
Voor reeckening van de Geoctroyeerde WestInd Compagnie ter presidiale camer
Amsterdam. Gedestineert op den slavenhandel na Elmina Angola en St Eustatius,
geconsigneert, aan den voorn. schipper   in zee gelopen 26 december 1719
Ingecogt in de maanden Octobr en Novembr
No.          Lemeniassen van de OostInd Compagnie gemaakt van rouw Guinees
1--2
2 cassen in ieder 36 ps
72 stucx
3..6
4 dito in ieder 32 ps     
128 dito
200 stucx a f. 12.14.00
f. 2540.00 .00
Broulissen van de OostInd Compagnie
..7
1 cas met 200 stucx a 54 stuivers
f.   540.00.00
agio 5 PC
f.    27.00.00
f. 567.00 .00
Aarde cannen van Jannetie de Haan
8..13 6 vaaten met 703 mings cannen a 7 stuivers
f.   246.01.00
497 pints a 6 stuivers
f.   149.02.00
Tinwerk van idem
..14
1 cassie met 40 middelsoort commen
106 P
40 cleijne dito            
77 P
10 schotels van 6 P
10 dito van 3 P         
82 P
265 P a 11 stuivers
f.   145.15.00
..15
1 cassie met 80 mings tinne canne
229 P a 9 stuivers
f.   103.01.00
voort maken 6 stuivers
f.    24.00.00
..16
1 cassie met 60 pints tinne canne
102 P a 9 stuivers
f.    45.18.00
voort maken 5 stuivers
f.    15.00.00
f.   728.17.00
Aff 1 PrCto
f.     7.06.00
f. 721.11 .00
Root en Blaauw laken van Joost Wellekes
..17
1 cassie met 1 stuk  
57 el
1 dito        60 el
blaauw
               117 el a 3¾ gl
f.   438.15.00
1 dito 48½ el scharlaken a 4⅜ f.   212.04.00
f.   650.19.00
2 PC
f.    13.00.00
f.   637.19.00
Voor groen en rood linnen en toiletten
f.     3.06.00
f. 641.05 .00
Schuijfspiegels van Willem van Bonevael

294

Bijlagen

No 18 1 cas met 400 stucx No 5 a 8⅝ stuivers
1 PC

....19

....20

21.23

24.39

Voor de cas
Swart Zuispel coraal van idem
1 vat met 500 P a 6½ stuivers
2 PC
Tafel schellen van Adriaan Blok
1 cassie met  130 stuxc a 13½ stuivers
1 PC
Voort cassie
Chitsen van Joseph van de Put
3 cassen in ieder 40 ps 120 stucx a 13⅛ gl
1 PC
Spaanse beckens van Dirk Slicher
8 vaaten in ieder 500P 4000 P a f. 71
8 dito in ieder 500P 4000 P a f. 64½

2 PC
Sleeploon

40.50

AB 2

51.52

53.57

58.63

64.74

75.85
...87
..86
..89

Ingeleijde messen van Pieter Root
11 kissies met 998 dosijn a 16 stuivers
1 PC
Vaaten scheeden   voort hoepen f. 3.16.00
            voor de vaaten f. 2.08.00
            sleevracht     f. 0.18.00
Breede  heele baftassen van de OostInd Compagnie
2 cassen in ieder 80 stucx 160 stucx a 7¾ gl
agio 5 PC
Bruijn blaauw salempouris van idem
5 cassen in ieder 40ps 200 stucx a 10⅞ gl
agio 5 PC
Blaauw guinees van idem
6 cassen in ieder 40 halve ps 120stucx a 25½ gl
agio 5 PC
Annebassen van Abm Terborch
11 cassen met 2500 ps a 14⅞ stuiver
1 PC
Idem van Albartus Homoet
11 cassen met 2500 ps a 14⅞ stuiver
Geweer van Jacob Oortman
16 cassen met 400 ps swaare snaphanen a 3 gl
1 cas met 150 rechte houwers a f.1.02.00
1 vatie met 400 vuijrsteenen
1 PC

f.   172.10.00
f.     1.15.00
f.   170.15.00
f.     2.10.00

f.

173.05 .00

f.   162.10.00
f.     3.05.00

f.

159.05 .00

f.    87.15.00
f.    00.17.00
f.    86.18.00
f.     1.02.00

f.

88.00 .00

f. 1575.00.00
f.    15.15.00

f. 1559.05 .00

f. 2840.00.00
f. 2580.00.00
f. 5420.00.00
f.   108.08.00
f. 5311.12.00
f.     1.04.00

f. 5312.16 .00

f.   798.08.00
f.     8.00.00
f.   790.08.00

f.     7.02.00

f.

f. 1240.00.00
f.    62.00.00

f. 1302.00 .00

f. 2175.00.00
f.   108.15.00

f. 2283.15 .00

f. 3060.00.00
f.   153.00.00

f. 3213.00 .00

f. 1860.17.00
f.    18.12.00
f. 1860.17.00
f.    18.12.00

797.10 .00

f. 1842.05 .00
f. 1842.05 .00

f. 1200.00.00
f.   165.00.00
f.     8.00.00
f. 1373.00.00
f.    13.15.00
f. 1359.05.00
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..88

voort visiteren vant geweer
Glaasen van Jan Hendrik Geuns

f.     5.00.00

f. 1364.05 .00

1 cas met 145 bierglasen met deksels a 5S
145 dubbelde wijnkelken a 3 stuivers
125 biercannen met tin a 7½
106 bottels met tin a 5½
Gedisteleerde wateren van Pieter en Harmanus Bols
30 Vleskelders van 9/fl  met 312 ming a 7½ sts
Ceelen en oncosten
Voor de kelders a f.2.12
France brandewijn van Gran Cre en Dartilac
36 roode kelders van 15/fl gevult uit twee stucken
1 PC

f.   
f.   
f.   
f.   

36.05.00
21.15.00
46.17.00
29.03.00

f.

134.00 .00

f.   117.00.00
f.     6.11.00
f.    78.00.00

f.

201.11 .00

f.   296.08.00
f.     2.19.00
f.   293.09.00
f.    10.00.00
f.   127.16.00

f.

431.05 .00

f.

69.08 .00

Oncosten
Voor de kelders a f 3.11
Coore brandewijn van Arent Homoet
4 half aamen a 28 gl d’aam
f.    56.00.00
Voor de ½ aamen a f 3.7
f.    13.08.00
Boscruijt van de weduwe Abraham Krook en Soonen
1000 vaties ieder a 8 P 8000 P a 23 gl
f. 1840.00.00
1 PC
f.    18.08.00
f. 1821.12.00
Oncosten
f.     8.00.00
Voor de vaties a 8 stuivers
f.   400.00.00
Vereering voor de Coningh
Een roode mantel met een goude galon
Oncosten
Voor kisten cassen en vaaten
f.   335.06.00
Schuijt lichtersvracht en arbeijtsloon
f.   150.00.00  

f. 2229.12 .00
f.

41.10 .00

f.

485.06 .00

f. 27999.19 .00
Als Bewindhebberen van de opgemelte Compagnie ter Presidiale Camer Amsterdam
van Collem
de Jonge
Coymans
Bron: NA, WIC 1301 Brieven en papieren van Guinea
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bijlage 11c
Handelsgoederen reis 1 (3)
Amsterdam 18 december 1719

Factuijre van de coopmanschappen geladen int schip Leusden schipperJacob Thijl.
Voor reeckening van de Geoctroijeerde WestInd Compagnie ter Presidiale Camer
Amsterdam. Gedestineert na Elmina Angola en St Eustatius tot inhandelinge van tanden
coper en hout geconsigneert aan den schipper in zee gelopen 26 Xber 1719
ingecogt in de maanden october en november
Lemeniassen van de OostInd Compagnie gemaakt van Rouw Guinees
100.104 5 cassen met 145 stucx a f.12.14
f. 1841.10 .00
Idem van Joseph van de Put
in de cas No 104  21 stucx
....105 1 cas met 19 dito  40 ps a 11½ gl           
f. 460.00.00        
Aff 1 PC
f.    4.12.00
f.
455.08 .00
Idem van Abm Coijmans
in de cas No 105      15 stuxc a 11½ gl            
f. 172.10.00                   
1 PC
f.    1.15.00
f.
170.15 .00
Coren brandewijn van Arent Homoet
4 half aamen a 28 gl                            
f.   56.00.00
Voor de ½  amen a f. 3.7            
f.   13.08.00
f.
69.08 .00
Boscruijt van de weduwe Abraham Krook en Soonen
200 vaties van 8 P 1600 P a 23 gl
f. 368.00.00
1 PC
f.    3.14.00
f. 364.06.00
oncosten
f.    8.00.00
voor de vaties a 8 stuivers f.   80.00.00
f.
452.06 .00
Swart Zuispel coraal van Willem van Boneval
....106 1 vat met 400 P a 6½ stuivers
f. 130.00.00
2 PC
f.    2.12.00
f. 127.08.00
voort vat
f.    2.00.00
f.
129.08 .00
Ingeleijde Messen van Willem Baron
....107 1 vat met 243 dozijn a 16 stuivers
f. 194.08.00
1 PC
f.    1.19.00
f.
192.09 .00
Aarde cannen van Jannetie de Haan
108.109 2 vaaten met 211 mings a 7 stuivers
f.   73.17.00
200 pints a 6 stuivers
f.   63.00.00
f. 136.07.00
1 PC
f.    1.07.00
f.
135.10 .00
Oncosten
Voor kisten cassen en vaaten
f.   36.06.00
Schuijt. Lichtervracht en Arbeijtsloon
f.   50.00.00
f.
86.06 .00
f. 3533.00 .00
Als Bewindhebberen van opgem.Compagnie ter Presidiale Camer Amsterdam
van Collem
de Jonge
Coijmans
Bron: NA, WIC 1301 Brieven en papieren van Guinea
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bijlage 12
Rekening voor de vertimmering - reis 2

Reekeningh van den vertimmering en verder uijtrustinge vant schip Leusden
Aan Samuel Jacobs overt schilderen vant schip met de bood en
sloep volgens accoort
Aen de wedw: Cornelis Debree over vlaggen en compasse
Aen Rijkman Rijkmans overt verstelle vant handgeweer en
patroontassen
Aen de wede: Abraham Crook en Soon over divers buskruijt
Aen Jacob Raket Josias Soon over
5 riem best cardoes papier f. 7
f.     35.00.00
18 boek dito patroon papier 4 stuivers   
f.      3.12.00
f.     38.12.00
Af 1 PrCto
f.     00.08.00
Aen Engelbregt van Wagtendonk over
26 cogels
8 pond
98 dito
6 pond
Wegen 1076 pond a
70 dito
4 pond
f.10 de 300 pond
f.     35.17.00
44 dito
3 pond
238 stuks
10 cneppels a 4 pond  80 p a f.6 de 100 p
f.      4.16.00
1 ijser om stok vis op te beuken
f.      7.05.00
f.     47.18.00
Af 1 PrCto
f.     00.10.00
Aen Gerrit de Molenaar over de seijlen
f.    912.18.00
Over klede van maste en pompen en de
geweerkist 179 el a 8 stuivers
f.     71.12.00
Een waterslang 36 el,       20 el
2 mamirings voor de pomp  2 el
22 el  14 stuivers
f.     15.08.00
1498 pond opslage goed 2 stuivers ’t pond
f.    149.16.00
2 rollen canisas
f.  
50.00.00
1 roll carldoek
f.  
22.00.00
2 rolle grauwdoek
f.  
32.00.00
90 el flaams linne
f.  
33.15.00
25 pond seijlgare
f.  
12.10.00
124 naalden
f.   
8.00.00
14 plate
f.    
2.16.00
schuijtvragt
f.   
1.06.00
Aen Axel Frederiksz over 80 cluwe werk a 7½ stuivers de cluw
Aen de wedw: Dirk Kamerling over
ijserwerk in soorte
f.
90.12.00
Af 1 PrCto
f.
00.16.00
Aen de kinderen van Dirk van Schoote over glase in de hut en
de cajuijt
Aen Frederik Hulst over ankers
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f.
f.

45.00 .00
70.19 .00

f.
f.

54.15 .00
873.16 .00

f.

38.04 .00

f.

47.08 .00

f.
f.

1312.01 .00
30.00 .00

f.

89.16 .00

f.

20.10 .00

Bijlagen

2026 pond a f. 13 d’ 100 pond
Onkosten aen de waag
Af 1 PrCto

f.
f.   
f.
f.    

263.08.00
3.00.00
266.08.00
2.13.00

f.

263.15 .00

f.
f.
f.
f.
f.

1321.13 .00
1229.09 .00
14.19 .00
39.19 .00
241.14 .00

f.

185.05 .00

f.

9.07 .00

f.
f.
f.
f.

57.08 .00
2.07 .00
39.16 .00
73.05 .00

f.

883.07 .00

f.

356.13 .00

f.
f.

24.04 .00
504.02 .00

f.

11.00 .00

f.
f.

51.00 .00
103.07 .00

Aen Pieter Pieterse van Beek over
30 rollen zeijldoek a f. 26¾
10 dito a 24¾
6 dito carl 24½
6 dito f.23

f.
802.10.00
f.
247.10.00
f.
147.00.00
f.
138.00.00
f.
1335.00.00
Af 1 PrCto
f.   
13.07.00
Aen Gerbrant Slegt mr: timmerman overt vertimmeren van dito schip
Aen Jacob Apiarius over divers  constapels en botteliers gereedschap
Aen Nicolaas van Schoten loodgieter over divers loodwerk
Aen Pieter Calkbrerner over teer en pik
Aen Poulus Achtienhoven & Soon over
38000 geele klinkers 4 f.4.5
f.
161.10.00
Arbijtloon 12½ stuivers
f.  
23.15.00
Aen Pieter Hamaker over
16 roggebrode a 5 stuivers
f.   
4.00.00
18 dito a 4 stuivers 12 penning
f.  
  4.5½
5 tarwe broode stuivers 2 penn 4
f.   
11½
5 regele wittebroot 2 stuivers
f.
00.10.00
Aen Hendrik Visser over Noortse houtwaren
4 schok noortse delen a f. 28 d’122
f.  
56.00.00
aen boort brenge in 2 rijse
f.   
1.08.00
Aen Jan Klink mr:metselaar overt metsele van de combuijs
Aen Jan Denijs over holle en  vlakke bakken
Aen dewedw: Jacob van Hengel & Soon over lijnolie en verfwaren
Aen van der Meulen en Scholtes over spijkers & ander ijserwerk
besems verfquaste poortlakens
Aen Egbert Buijs over vlaams linnen 13 pesos
No 4 ,, 85
,, 11 ,, 75
,, 14 ,, 76
,, 15 ,, 93
,, 16 ,, 88
,, 17 ,, 85
,, 21 ,, 86
1048 el a 6⅞
f.
360.05.00
,, 34 ,, 74
Af 1 PrCto
f.    
3.12.00
,, 40 ,, 70
,, 33 ,, 85
,, 46 ,, 70
,, 57 ,, 76
,, 60 ,, 85
Aen Jan Nieuwenhoff over diverse tregters hand & schut lantarens
Aen Pieter Sluijter over haken riemen hantspaken en brandhout
Aen Piter Janse water scheepsman voor over pampus sleepen
vant schip 13¾
Aen Jan Pieterse loodsman voor in Tessel loodsen vant voorsz: schip
diepgaande 13¾ voet
f.
45.00.00
voor drie legdage
f.  
6.00.00
Aen de wedw: Pieter Vermaten over divers cooperwerk
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Aen Dirk Prauw over divers blokwerk
Aen Joachim Rendorp over bier
23 ton bier a f. 3 d’ton
Af 1 PrCto
Import en 1/10 verhoging
2/2 vaten tot bier 20 stuivers t klijnzeg
Aen Ellart de Weerdewit & comp over touwerk
19859 pond touwerk a f. 44 P Sch pond
voor luijnen, huijsing en marling
Af 1 PrCto

f.

172.15 .00

69.00.00
1.08.00
67.12.00
15.03.10
4.05.06

f.

87.01 .00

f.
2912.13.00
f.  
467.10.00
f.
3380.03.00
f.   
  33.16.00
f.
3346.07.00
f.     
6.11.00

f.

3352.00 .00

f.
f.

25.00 .00
64.07 .00

f.
f.

14.12 .00
292.06 .00

f.  
f.    
f.  
f.
f.   

½  uurloon
Aen Hermanus de Vries over
een giek
f.
een dito op de ree
f.   
3 boesen
f.    
4 vrijfhouten
f.    
Rombout van Hoogstratte over booter kaas kaarsen potte panne
Aen Frederik Onsen over een ouwe trommel
2 velle 1 lijn  1 snaar 12 span 1 schroef
f.  
2 velle a 22 stuivers
f.   
1 snaar
f.   
1 lijn 24 stuivers
f.   
2 stokken
f.  
Aen Jan Pieterse Blok over divers houtwaare tot de huijt
Aen Cornelis van Werkhoven over een groote trap op sij en eenige
andere reparatie
Aen sjouwloon wegens de equipagie
Aen ligter vragte en diverse malen

10.00.00
4.10.00
7.10.00
3.00.00

4.14.00
2.04.00
0.12.00
1.04.00
0.12.00

SOMMA
Aen 2/m gagie op de hand betaalt aent scheepsvolk varende met
dito schip volgens monsterrol
Bij ons als Bewindhebberen van de gemelde Comp
M. Lestevenon
van Collem
Bron: NA, WIC 1303 Brieven en papieren van Guinea 1722
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f.
44.00 .00
f.
853.05 .00
f.
77.00 .00
f. 13076.05 .00
f.

de Jonge

1880.12 .00

Bijlagen

bijlage 13a
Levensmiddelen reis 2 (1)

Factura van de goederen gelaaden int schip Leusden schipper Pieter Ras voor
reekening van de Geoctr: Westind Comp ter caamer Amsterdam voor en ten
behoeven van de kust van Guinea
Aan de Kaamer Amsterdam
10 vaten met vlees ijder van 500 pond a f 80 P vat
f. 800.
10 vaten tot dito vlees a f 8:f.
80.
6 vaten spek ijder van 300 pond a f 51 P vat
f. 306.
6 vaten tot dito spek a 5½ P vat
f.
33.
1 vat vlees beste stukken voor de Heer Generaal Wilem Butler
f.
80.
voort vat van dito vlees
f.
8.
Aan Jan Ys over 25 sak boonen a 2¾ P sak
Aan Pieter Jacobs voor schuijtvragt
Aan Lambert Disselwaart sjouwerloon
SOMMA
Aan 2/m gagie op hand betaalt aan 3 messelaars voor dito kust
Bij ons als Bewinthebberen van de gemelde Comp
Sandijk
De Famar

f
f
f
f
f
f

1307.00 .00
68.05 .00
1.16 .00
5.10 .00
1382.11 .00
100.18 .00

Bron: NA,WIC 1303 Brieven en papieren van Guinea 1722
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Bijlage 13b
Levensmiddelen reis 2 (2)

Reekeningh van de viveres ten behoeve vant schip Leusden voor 60 coppe 15/m en 500 negeros
3/m voor Reekening van de Geoctroyeerde Westindiese Comp ter camer Amsterdam
gedestineert na de kust van Guinea en St. Eustatius
Aen Jan Riethoven
200 sak gord a f 5¼
f. 1050.
Af 1 Pcto
10.10 f 1039.10 .00
Aen Pieter van Hoorn
1 kinnetje haring
f
4.00 .00
Aen Pieter Muijs over beschuijt
1 vatje wormer beschuijt 1400 a 16 St
f.
10.04
voort vatje
1.04 f
11.08 .00
Aen Arent Homoet
16 amen coorn brandewijn a f 24¼ p’aam
f
388.00 .00
Aen Jan Tiggelaar coorndrager
overt ontfangen van errette boone gord
f
40.10 .00
Aen Marten Schut
9/2 amen boom oilij houdende 576 mingh a 59 St
f.
284.07
Af 1 Pcto
2.17  
f.
281.10
Over diverse cruijdenierswaren & in soorten
89.13    f
371.03 .00
Aen Pieter Hinke
2 dozijn kelke  2¼ St
f.
2.14  
2 dito bierglasen 2 St
2.08    f
5.02 .00
50 pond jeneverbesse tot rooking voor d’slave
f
7.10 .00
Aen Eduard van Nikkelen
271 sak gort a f 5¼ P sak
f. 1422.15
Af 1 Pcto
14.05    f 1408.10 .00
Aen Jan Ys
3 sak gord a f 5¼
f.
15.15
4 dito witte errettten f 4¾
19.
2 dito boonen 17 St per last
5.16
6 pond tarruwmeel
6.15
2 schepels boekwijtemeel
4.
1½ schepel mostard saet
6.
1 sak grauwe erritten
7.10
1 dito groene erritte
11.
1 dito witte boonen
6.10
7 last 5 mnd 2 schepels boone a 17½ St per last
756.08
30 sak witte erritten 4¾ d’sak
142.10
3 sak gord 5¼
15.15
1 vatje stijfsel 87 [.] a f 8¼ ’t gt
7.03
2 sak duijve boonen 17½ St per last
5.16
26 sak witte erritten 4¾
123.10
30 lege sakke a 5 St
7.10
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Aen arbijtsloon en schuijtsvragte
Aen drogen van drie last witte errt.
Aen de cuijper voort vaatwerk
Aen meetloon van boonen
Af 1 Pcto
Aen Hendrik Tijsink
7000 pond hardbrood a f 5 ’t 100 pond
Af 1 Pcto
Aen Jacob Schuureman
6014 pond hartbrood f 5 de 100 pond
Af 1 Pcto
Aen de wed: van Soest
4 vaten met fijn brood 206 pond a f 18 de 100 pond
4 vatjes a 22 St

f.
f.
f.

f.

f.
f.

Af 1 Pcto
Aen Otto Schut over tobak en pijpen
3 vaten verginie bladen 1437 pond netto a 4¾ St ‘tPond
Af 1 Pcto

f.
f.

bij voor ½ stapel [.]   -:16
slepen naart huijs       -:12
f.
1 ton korte pijpen daarin 20 gros 6½ St ’t gros
Aen Gerrit Rijnvis over divers tinwerk
Aen Hendrik Hardenberg
1 casje 36 pond caarse 4½ St
voort casje
6 hamme 69 pond a 5½ St
4 pond catoen
Aen Daniel Dees over een fleskelder van 24 mingelen
gedisteleerde wateren
Aen de Wed: Beurs voor divers servet en tafelgoed
Aen Abraham van Dooreslaan apotheker over een kist met
medicamenten
Aen Pieter van Duijn over 2 half amen daarin 128 mingelen
a 5¾ St ’t ming.
Aen Cornelis van Oosten
40 casen 322 pond a f 10½ d’100 pond
150 dito 1217 pond
50 dito 386 pond
2 leijtse casen 61 pond 2 St ’t pond
sleeploon
Aen Jacob Perisonius over
2/2 vat boter a f 48 d’ton
overwigt 84 pond a 3 St ’t pond
5/2 dito a f 48 d’ton
overwigt 226 pond a 3 St ’t pond

f.

f.

f.

f.
Af 1 Pcto
f.
bij ½ waaggelt ceelen etc

51.01
19.10
4.17
8.16   
1225.02
12.05   f

1212.17 .00

350.
3.10  

f

346.10 .00

300.14
3.

f

297.14 .00

f

41.01 .00

f
f

345.15 .00
14.00 .00

f

31.11 .00

f
f

32.16 .00
12.03 .00

f

374.04 .00

f

36.16 .00

f

209.17 .00

48.
12.12
120.
33.18  
214.10
2.04  
212.06  
2.09    f

214.15 .00

37.01  
4.08  
41.09  
0.08  
341.05
3.08  
337.17  
1.08  
339.05  
6.10  

8.02  
0.10
18.19
4.   

33.16
127.16
40.10
6.02
1.13  
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Aen de wedw Jan de Villers en Dirk Spiegel over
36 pond caarsen halfsmeer ½ was a 13 Sts ’t pond
voort casje
Aen Adriaen Geelmuijden
4400 pond noortse lenge a 6¾
Af 1 Pcto

f.

f.
f.

kiploon        4:08      
schuijtvragt  1.18  
Aen Willem Hardenberg over divers cuijpers gereetschap
Aen Jacob van der Valk junior
¼ lijtse boter a f 26
voor 12 pond overwigt
voorsch waaggelt bak en kruijer
Aen de Wed: Dirk Schouten over divers schrijfgereetschap
Aen Jacob Vermeeren & Comp over 16 sak wit sout a f 2
Aen Pieter Hamaker over brood
200 roggen brooden 4 St 12 Penn
6 taruw broode 2 St 4 Penn
6 regele wittebrood 2 St
sleeploon
Aen Arnold van Vollenhoven
80 oxhoofden asijn f 25
8 half amen franse wijn  f 20
6 dito met franse brandewijn f 22 pr half aam
1 anker wijntint met ’t vat
6 dito tot brandewijn  31 St
gelijt int beslaan van de asijn 96 hoepels a 1½ St
Ceelen bierdragers sleeploon en blikken

f.

f.

f.

f.

f.
Af 1 Pcto
Impost a 12 St d’ton op 127½ en 1/10 verhoging
6 varkens waterpompen en klijnzegel samen
16 oxhoofden en een half vat tot bier a 20 St ijder

f.
f.

f.
wederom gebragt 22 januarij
wederom gebragt alsoo t’voornoemde schip
in zee was 16 oxhoofden in 23½ ton
a f 2½ d’ton
Af 1 Pcto
voor 16 oxhoofde 20 St impost samen
Aen Rombout  van Hoogstrate over kaarse draet
candelaars & besems
Aen Hermijntje Schaak over 6 overtreksels voor kussens
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f.
f.  
31:10  

23.18 .00

297.
2.19  
294.01  
6.06  

f.
Af 1 Pcto van de wijnbr.
Aen Joachim Rendorp over bier
50 halve leggers in 100 tonne bier a f 2½
16 oxhoofden in 24 ton 2½
3 amen f 6
½ vat    f 6

23.08
0.10    f

f
f

300.07 .00
94.06 .00

f
f
f

30.18 .00
26.16 .00
32.00 .00

47.10  
13½
12.
8.    

f

49.03 .00

200.
160.
132.
13.12
9.06
7.04
7.14  
562.16
5.05

f

557.11 .00

58.15
3.12  
55.03
86.13    f

326.11 .00

f
f

15.15 .00
8.05 .00

26.
3.18  
1.

250.
60.
18.
3.
331.
19.17  
311.03   
84.03
0.18
17.  
413.04

Bijlagen

Aen Anthonij Menso Junior over gordijne en tafelklede
Aen Grietje Niekerk over verschot en naijloon van gordijnen en
tafelkleden ent merken
voort schuure vant coper en tin ent wassen vant cajuijdsgoed
Aen Anna Mulder over kool en wortelen na Tessel gesonden dog
wederom gekoomen alsoo t’voort schip in see was voort verot en
schade
Aen Warnar Stolte over
10 bos 12 voeds hoepen
f.
7.10
10 bos 10 voeds
5.
10 bos ton hoepen
3.
50 bos carreband
5.
2 bos biesen
0.08
4 stukken krijt
0.16
sleepe
0.10  
Aen de camer Amsterdam
19 vaten met vlees ijder van 500 pond a f 80 P vat
f. 1520.
19 vaten met beslag tot dito vlees f 8
152.
19 vaten tot spek a 300 pond a f 51 P vat
969.
19 vaten met beslag a f 5½
104.10
40 leggers a f 18
720.
62 halve leggers f 8:05:-511.10
36 amen
16 dito tot brandewijn   52 amen a f 5½
286.
25 half amen f 2:16
70.
3 ankers f 1:02
28.12
7 stukken gerookt vlees 49 pond a 6 St
14.14
12 gerookte tonge 14 St P stuk
     
8.08
Aen Pieter Jacobse over schuijtvragt
30.
Aen sjouwloon wegens de vivres
179.05
wat oude duijgen
3.
wat oude ijsere hoepen
10.
60 oude slaaplakens a 12 St P stuk
36.
Aen Warnar Stolten
25 leggers schoven  f 7:10
f. 187,10.00
95 halve leggers dito f 3:15
356,05.00
Arend van Vollenhoven voor als boven
Aen Jan en Jacob Bolten over ijser
500 hele leggers bande pond 4350
1520 halve dito pond 7710            12060 pond a f 7½
SOMMA

f

6.00 .00

f
f

4.16 .00
2.06 .00

f

1.16 .00

f

22.04 .00

f

4696.17 .00

f
f

543.15 .00
543.15 .00

f
904.10 .00
f 14637.01 .00

Bron: NA,WIC 1303 Brieven en papieren van Guinea 1722
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bijlage 14a
Handelsgoederen reis 2 (1)
Ao 1721 2 december

Factuyre van de coopmanschappen geladen in ’t schip Leusden schipper Pieter Raas voor reekening
van de camer Amsterdam op den slavenhandel na Ardra en St. Eustatius in zee den
21 decemb. 1721

1....9

Plattilles van Pieter Graver en Zonen
9 cassen in ieder 44 schok 396 schok 10⅞ gl
1 Pcto

10....19

Sleeploon en packen
Idem van Egb: Buijs
4 cassen in ieder 50 schok 200 schok
6 dito in ieder 40 dito 264 schok 464 schok 10⅞ gl
1 Pcto

20....21

22....25

26....28

29....33
30..31..32

306

Sleeploon en packen
Boesies van d’Oostind: Comp
30 vaten netto 8575 pond 14½ St
30 vaten netto 8777 pond 10½ St       
5 Pcto agio
hoepels etc
Corenbrandewein van Homoet
25 ankers 22½ gl d’aem
Ankers a 18 St
France Brandewein van Bols
16 kelders van 15/. gevult 68 virtels
11½ Zse 30
kelders ceelen
Atlassen van Adriaan Lourensz van den Vind
2 cassen met 1292 el 16 Sts   60 Ps
1239 el  [.]

f. 4306.10
43.01
f. 4263.09
17.

f

4280.09 .00

f. 5046.
50.10
f. 4995.10
19.10

f

5015.00 .00

f. 6348.16
4605.18
547.19
60.

f 11562.08 .00

f.

140.12
22.10

f

163.02 .00

156.08
59.01

f

215.09 .00

f. 1033.12
743.08
f. 1777.
106.13

f

1670.07 .00

f

1862.00 .00

f

1102.10 .00

f

840.00 .00

f

1197.00 .00

f.

Af 6 Pcto
Cassaas van idem
4 cassen in ieder 50 stux 200 sts 9½ gl
f. 1900.
2 Pcto
38.
Graten van idem
3 cassen in ieder 50 stux 150 sts 7½ gl
f. 1125.
2 Pcto
22.10
Chitzen van d’Oostind: Compagnie van wit guinees  4 a 25 elle
2 cassen in ieder 40 stux 80 sts 10 gl
f. 800.
5 Pcto agio
40.
Lemeniassen van idem van rouw salemgoens
3 cassen in ieder 40 Ps 120 f. 9:10
f. 1140.
Agio 5 Pcto
57.

Bijlagen

34..35..36

Servetten met ruijties van Jan Bakhuijssen
3 cassen met 280 stux 57 Sts
1 Pcto

f.
f.

37....40

Sleeploon
Idem van de Wed: Voet en Zoon
4 cassen met 450 stux 53 Sts
1 Pcto
Onkosten voor kisten en cassen
schuijt lichter vracht etc

530.08
5.06
525.02
0.10

f. 1192.10
11.18
f.

84.
166.

f

525 .12 .00

f 1180 .12 .00
f 29612 .09 .00
f
250 .00 .00
f 29862 .09 .00

Als Bewindhebberen van de geoctr: Westind:Comp: ter camer Amsterdam
voorn
Coymans
van Collem
de Jonge
Bron: NA,WIC 1303 Brieven en papieren van Guinea 1722
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bijlage 14b
Handelsgoederen reis 2 (2)
Amsterdam den 12e december Ao 1721

Factuyre van de coopmanschappen geladen in’t schip Leusden schipper Pieter Raas voor
reekening van de Westind: Comp: ter camere Amsterdam na Elmina en geconsigneert aen den
directeur generael Wm Butler in zee den 21 Xber 1721
ingekogt in Buscruit van de wed: Krook en Zoon
augusto
250 vaten in ieder 20 pond 5000 pond f 23 ’t Cto
f. 1150.
1 Pcto
      11.10
f. 1138.10
Oncosten, vaten  10 Sts etc
158.10 f 1297.00 .00
Idem van idem weerom gecomen van de Zem Galeij
250 vaten in ieder 40 pond 10000 pond f 23 ’t Cto
f. 2300.
1 Pcto
23.
f. 2277.
250 vaten 12 Sts etc
150.
f. 2427.
Coren brandewijn van Homoet
voort droogen vant selve a 3 gl
f
300.00 .00
50 amen en 75 amen a f 22½ d’aem
f. 1687.10
50 halve amen
Aan leckagie heele amen 5 gl halve 3:7
499.19 f 2187.19 .00
Spaense Beckens van Daniel Metz
1....4
4 vaten  
332 P guinese
                  
264 P spaanze
              
1000 P       1596 pond a f 57 ‘tCto
f. 909.14
2 Pcto
18.04
f. 891.10
5....8
4 vaten met 2504 P weerom gecomen per schip
Leusden en weder opgemaakt a 8¼ gl ‘tCto
f. 211.12
Oncosten halen en brengen
3.03 f 1106.05 .00
De bovenstaande 2504 P hebben in coops. gecost
a f 68 monteert f 1702:14 pr memorie
Geweer van Jacob Oortman
9...12
4 cassen in ieder 50 Ps snaphanen met 8 broeks
200 Ps a 5 gl
f. 1000.
1 Pcto
10.
f. 990.
Sleepen
0.16 f
990.16 .00
Annebassen van Egbert Buijs
13....17
5 cassen in ieder 200 stux 1000 Ps 12 [.]
f. 625.
1 Pcto
6.05 f
618.15 .00
Frans linnen van Pr Graver en Sonen
..18
1 cas met 100 Ps 5¾ gl
f. 575.
1 Pcto
5.15 f
569.05 .00
Geweer van Uijlenberg met 3 cante
19....22
4 cassen in ieder 50 Ps 200 stux ½ ijser en ½ coper
f. 1000.
1 Pcto
10.
f
990.00 .00
..23
France azijn van Homan een aem met oncosten van’t vat beslaen etc f
37.14 .00
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24....25
53....54
36....52

..55

..56

..58

..59

..60
..61

..62
..63
64....68

69....71

72....81
82....91

Messen van Pieter Root
12 cassen  met 1070 doz: gedrukt
2 dito               170 doz: dito
17 dito              1751 doz: ingelijde 2291 doz: 16 [.]
1 Pcto
6 vaten scheeden hoepen onc: etc
Root laken van Wilkens
1 cas       
No 2         69 el
                   
No 3
58
                   
No 4
58
                  
No 5
58
240 el a 3⅞ gl
1 Pcto
Linnen tolletten etc
Cramsloten van Hattenier
1 cas met 30 doz: a 74 St
1 Pcto
Schuijfspiegels van de wed: Du Pon
1 cas met 58⅓ dozijn no. 6 a 7 gl
1 Pcto
voor de cas
Rosados van Boneval
1 vat met 500 pond a 7¾ St
2 Pcto
voor ’t vat
Coren cleeden van d’Oostind: Comp:
1 cas met 100 Ps met d’agio a 5 Pcto
Coffiebonen van de wed: van Dalen
1 vat met 100 pond a 37 St
1 Pcto
Oncosten
Olij van Jan Maas
½ aem houd 64 mingelen met onc.
Copere staaffies van Daniel Metz
1 vat met 500 P a f 69¼ ’t Cto
2 Pcto
Arm ringen van idem
5 vaten in ieder 500 pond 2500 [.] 43¾ ‘tCto
2 Pcto
Onc:
Gedreven ankers van de Jong
3 vaten in ieder 500 P 1500 P a 60 gl ‘tCto
2 Pcto
Oncosten
Smalle perpetuanen van Simpson en Warijn van 14 [.]
10 cassen met 910 stux met verven. Parssen 4.10
Smalle blaeuwe van Ydem
10 cassen met 914 stux met verven. Parssen 4.10
Breede groene dito

f. 2392.16
23.19
f. 2368.15
19.07 f

2388.04 .00

f. 930.
9.06
f. 920.14
4.10

f

925.04 .00

f. 111.
1.02

f

109.18 .00

f. 408.07
4.02
f. 404.05
3.10

f

407.15 .00

f. 193.15
3.17
f. 189.18
2.02

f

192.00 .00

f

181.02 .00

f

184.02 .00

f

41.01 .00

f

339.07 .00

f. 1093.15
21.19
f. 1071.16
2.08 f

1074.04 .00

f. 185.
1.17
f. 183.03
0.19

f. 346.18
6.18

f. 900.
18.
f. 882.
1.10

f

883.10 .00

f

4095.00 .00

f

4113.00 .00
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92....93
94....95

96....103

104...111

2 casssen met 100 stux met verven. Parssen 4.16
Breede blaeuwe dito
2 cassen met 100 stux met verven. Parssen 4.16
Gedistelleerde wateren van Bols
20 kelders 9/vl 210 mingelen [.] 7½ St
20 dito 9/vl  210 mingelen  anijs 7½ St
kelders f 2:12 etc
Plattilles van de Wed: Voet en Zoon
8 cassen in ieder 50 schok 400 schok 12⅛ gl
1 Pcto
Sleepen
Idem van Pieter Graver & Zonen
8 cassen in ieder 368 schok 11¾ gl
1 Pcto
voor’t packen van cassen etc 36 St
Schapesmeer v: Boonen
150 vaties  33 pond
600 dito     16½ [.]
750           Netto 16072 [.] 19¼ ‘tCto
1 Pcto
750 vaties 8.10 St etc
Idem van Bardon
150 vaties   33 pond
600 vaties   16½ P
750            Netto 15644 P 19¼ ‘tCto
1 Pcto

112.113

f

480.00 .00

f

480.00 .00

f

261.10 .00

f. 4850.
48.10
f. 4801.10
1.10 f

4803.00 .00

f.

78.15
78.15
104.

f. 4324.
43.05

f
f

4280.15 .00
28.16 .00

f. 3093.17
30.19
f. 3062.18
319.04 f

3382.02 .00

f. 3011.09
36.02
f. 2981.07
318.
f

3299.07 .00

f

7430.00 .00

f

8.08 .00

f

400.00 .00

750 vaties 8.10 St Etc
Slaaplakens van Pieter Raket
100 kissies in ieder 100 stux 10000 stux 14¼ St
f. 7125.
Oncosten
5.
100 kissies 36 St
180.
voort besien 12 St
120.
Idem van de cust weerom gecomen en int pakhuis gestaan
7 kissies in ieder 100 stux 700 stux f 498:15 pr memorie voort besien
Genopte leijdze deeckens van Jacob Voorn
2 cassen in ieder 50 stux 100 Ps a 4 gl
Oncosten
kisten kassen vaeten etc
f. 400.
schuit lichter vracht etc
350.
Oncosten gevallen op gedist: wateren
Vant geen hiervoor staet pr memorie
Buscruijt     
Beckens         
Slaaplakens     

f
750.00 .00
f
12.07 .00
f 48648.06 .00

f. 2427.
1702.14
498.15
f. 4628.09

Als Bewindhebberen van de geoctr: Westind: Compagnie ter camer Amsterdam  voornt
Coijmans
       van Collem
de Jonge
Bron: NA,WIC 1303 Brieven en papieren van Guinea
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bijlage 15
Overzicht verkochte gevangenen reis 2
St. Eustatius Ao 1722
Cassa : a: DeWelEd: Heeren Bewindhebberen

f. 44433.--.--

a:soo veel ontfangen voor de onderstaende slaeven aen diverse vercogt voor reek: van de Generaele
Geoctroyeerde Westindische Compagnie ter kamer Amsterdam alhier op den 19 september
aengebragt per ’t schip Leusden Capt Pieter Ras teweeten  
a: den Commandeur Jacobus Stevensen
sep-25 6 mans
3 vrouwen{ samen 9 stux a f. 115.- ider
f.
1035.00 .00
1 jonge van 4 voet 5 duijm hoog
1 ditoo van 3 voet 9 duijm hoog {sn: 2 stux a f. 82½ ider
f.
165.00 .00
1 meijsie van 3 voet 9 duijm
f.
70.00 .00
26
a: Idem
1 vrouw
f.
115.00 .00
26
a: de Heer Spoiner van St. Christophel
3 jongens van 4 voet & 6 duijmen hoog
1 meijsie van  4 voet & 4 duijm { sn:4 stux f.100
f.
400.00 .00
28
a: Nicolaes Salomons
1 man
f.
115.00 .00
28
a: Jan Combes
2 jongens van 4 voet 5 duijm hoog
1 meijsie van 4 voet 3 duijm {sn: 3 stux a f.90
f.
270.00 .00
28
a: Joanz Doncker & Mathw. Bermingham
40 man
20 vrouwen {sn: 60 stux f. 111
f.
6660.00 .00
30
a: Joanz: Doncker
1 vrouw
f.
111.00 .00
30
a: de Heer Ateli Bleek van St. Christophel
7 mans
4 vrouwen {sn: 11 stux a f.125
f.
1375.00 .00
30
a: Pieree Soulegre van St. Christophel
2 mans [.] a f.110
f.
220.00 .00
2 jongensvan 4 voet & 9 duijm a f. 100
f.
200.00 .00
1 meijsie van 4 voet & 4 duijm
f.
80.00 .00
30
a: Nicolaes Gallencij van St. Christophel
2 mans
2 jongens 4 voet 6 duijm hoog
1 meijsie 4 voet 6 duijm { sn: 5 stux door malkander
f.
540.00 .00
30
a: Jacobus Poul van St. Christophel
1 man
1 vrouw
2 jongens 4 voet 6 duijm hoog {sn: 4 stux door malkander
f.
430.00 .00
30
a: John Gunthorpe van Antegua
6 mans
4 vrouwen {sn: 10 stuks a f.110
f.
1100.00 .00
okt-01 a: den Commandeur Jacob Stevensen
1 man
f.
115.00 .00
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1

a: Martin Frans van Monseratte
1 man
1 vrouw { 2 stux a f. 115
1 jonge 4 voet & 8 duijm hoog
a: Jan Ellis
1 vrouw
a: Theodorus Godet
1 jonge 4 voet 4 duijm hoog
a: Joanz: Doncker
1 jonge 3 voet 7 duijm hoog
1 meijsie 3 voet 7 duijm {sn: 2 stux a f. 72½
a: Chaerels Rolant van St. Christophel
1 jonge van 4 voet & 6 duijm hoog
a: Thomas Roeland van St. Christophel
1 jonge van 4 voet & 3 duijm hoog
a: den Commandeur Jacobus Stevensen
1 jonge van 3 voet 3 duijm hoog
a: Joanz: Doncker
1 meijsie van 4 voet 7 duijm
a: Jan Ellis
1 meijsie van 4 voet
a: Capt. Hubregt Grant van St. Christophel
1 vrouw
a: Maria Meijer van St. Martin
1 vrouw
a: Jan Esmaere van Guarduloepa
122 mans
50 vrouwe { sn: 172 stux a f. 105 ider
30 jongens van 4 voet 2 duijm door malkander f. 78
a: Francois Rousseau van Guarduloepa
20 mans
8 vrouwe { sn: 28 stux a f.100
3 jongens
3 meijsies {sn: 6 stux ijder 4 voet a f. 70
a: Joanz: Doncker
1 man met een accident aan zijn been
a: Joanz: Doncker het restant vercogt bestaende in
54 mans
14 vrouwe
7 jongens 4 voet 7 duijm hoog
12 jongens 4 voet
5 meijsies 4 voet & 2 duijm
zijnde te saeme 92 stux soo sieke, gesonde als met accident door
malkander ider f.70
461 stux slaeven
a: ½ Pcto provisie aen den Commandeur Jacobus Stevensen

1
1
2

3
3
5
5
5
5
5
5

5

6
9

f.
f.

230.00.00
115.00.00

f.

111.00.00

f.

80.00.00

f.

145.00.00

f.

105.00.00

f.

80.00.00

f.

50.00.00

f.

96.00.00

f.

65.00.00

f.

100.00.00

f.

95.00.00

f. 18060.00.00
f.
2340.00.00

f.

2800.00.00

f.

420.00.00

f.

100.00.00

f.
6440.00.00
f. 44433.00.00
f.
666.03.05
f. 43766.04.01

Bron: NA,WIC 1181 Brieven en papieren van Sint Eustatius en Saba 1717-1723, f.161vso-162-vso
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bijlage 16
Rekening voor de vertimmering - reis 3                

Reekeningh van de vertimmering en verdere uijtrusting van ’t schip Leusden                  
t Gemelde schip is lang over steeven 120 voet wijt 32 vt hol 13 vt ’t dek hoog aan boort 6 8/11 voet
in’t jaar 1720 núwt uijtgevaren zijnde op zijn derde rijs waardig circa soo het uijt see gekoomen
is f. 26000,Aan Pieter Slegt over ’t vertimmeren en diverse hout op de rijs               
Aan Axel Freederiks over 100 kluwen werk a 7 Sts
Aan Nicolaas van Schooten over divers loot en arbijdsloon etc
Aan Jacob Raketoven
5 riem best cardoespapier a f 7
f. 35.
18 boek patroonpapier a 4 St
3.12  
f. 38.12
Aff 1 Pcto
0.03  
Aan de Wedw Crook en Soon over
3600 P buscruijt vermaakt a f 7 d’100 P
f. 252.
voor [...] van 200 P fijn
2.
3 P salpeter 3 P Swavel 3 P coolen samen
2.02
voor vatjes en’t verstelle van diverse oude en schuijtvragt
35.15
Aan de Wedw Jacob van Hengelen en Soon over
96 mingelen lijnolij a 6 Sts mn.
f. 28.16
over diverse verfwaaren en verfquasten en vatjes dito verff
47.18
f. 76.14
Aff 1 Pcto
0.14   
Aan de Wedw Pieter Vermaten en Soon over cooperwerk voor de
combuijs
f. 93.04
Aff v Pcto
0.18
Aan Pieter Hink over verschot aan de onderstaande
Aan Jan Hartman over’t na Texel lootsen van ’t gem schip diep
gaande
13¾ voet
f. 36.
Aan Jan Hendrikse waterscheepsman voor over pampuijs sleepen
van
dito schip
100.
Aan Klaas Kikkert ligterman voor twee vragte na Texel gelost aan
dito
schip
66.
Aan Piet Sluijter over haaken, riemen, handspaake en brandhout
f. 374.16
Aff 1 Pcto
3.06
Aan Rijkman Rijkmans over divers handgeweere, snaphaane,
patroontassen, houwers etc
Aan Dirck Graauw over divers blokwerk ent verstelle van de
roopaarden
en pompen
Aan Pieter Hamakers over brood voor de sjouwers

f 1770.06 .00
f
35.00 .00
f
9.14 .00

f

38.00 .00

f

291.17 .00

f

76.00 .00

f

92.06 .00

f

202.00 .00

f

371.00 .00

f

55.00 .00

f
f

44.00 .00
11.00 .00
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Aan Pieter Calkberner over divers teer en pick soo in ’t vertimmeren
als in ’t toemaaken en voor de rijs, de pik en de teer a f8½ de ton
Aff 1 Pcto
Aan Pieter Pieterse van Beek over
30 rolle zijldoek a f 26¾
21 dito             a f 24¾
5 dito carll     a f 24¾

f. 240.14
2.14
f. 802.10
519.15
123.15
f. 1446.
15.
f. 305.18
3.18

Aff 1 Pcto
Aan Egbert Buijs over 890 elle vlaams linne van 6⅞ sts
Aff 1 Pcto
Aan jan Nieuwenhoff blikslager over diverse vuur en schutlantarens
en ander gereetschap
Aan van der Meulen en Schelten over divers speijkers, ijserwerk
harpuijs, koehaar etc soo in’t vertimmeren als voor de rijs
f. 1212.02
Aff 1 Pcto
12.02
Aan de Wedw Fredrik Onse over een nieuwe trommel  met vellen
voor de loots etc
Aan de Wedw Dirk Camerlingh over divers ijserwerk soo in’t
timmeren
als voor de rijs
Aan Wessel Bruger over boter, caas  & voor de sjouwers
Aan de Wedw Cornelis de Bree over compassen en uurglaase
f. 18.17
1 prinse vlag 12 kleet 15 el
45.
1 dito van 9 kleet 11 el a 5 St
25.
1 dito geus 6 kleet 7 el langh
10.10
1 dito wimpel 25 el
12.10
10 vleugels 3 stux vlaggedoek voor waarborg, voor dwijlen en
slijpsteene
55.
Aan Jan Pieters Blok over diverse greenen houtwaaren tot
verdubbeling van’t schip en voor de rijs
Aan Henderik Visser over diverse Noordse houtwaaren
Aan Joachem Rendorp over 19 ton f 3 bier voor de sjouwers in een post met
corting van 1 Pcto
Aan Jb: Apearius over handgranaat pijpe etc
Aan Pieter Hinke over verschot aan de onderstaande
aan Claas Kikkert over een vragt na Texel
f. 32.
aan Pieter Mach voor vragt van 7 vaten
1.01
aan Jan Pieterse Corf lootsman voor in see lootsen van’t schip en
vragt
27.10
voor 63 legdage op’t schip a f 2:126.
voor aan en van boort brengen
4.
aan Jb: Ran voor gedaane dienst met sijn schuijt in Texel
92.10
aan dito Ran voor hoenders, schaape, varkens voor de rijs
177.16
Aan Jan Klink over ’t reepareeren van de combuijs
Aan Gerrit de Moolenaar over ’t maaken van de nieuwen ent
verstelle van de oude seilen  en een waterslangh
f. 621.18
10: op slaage trossen 906 P a 2 Sts
90.12
2 rolle cannisas
50.
1 dito carlldoek
23.10
2 dito graauwdoek
31.10
90 elle vlaamse linne
31.10
voor naaij naalde plaate en seijlgare
23.
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f

238.00 .00

f 1431.00 .00
f

302.00 .00

f

23.00 .00

f 1200.00 .00
f

24.00 .00

f
f

120.00 .00
51.00 .00

f

166.00 .00

f
f

460.00 .00
86.00 .00

f
f

71.00 .00
7.10 .00

f
f

579.00 .00
3.16 .00

f

872.00 .00

Bijlagen

Aan Arent Woortman schilder overt schildere van ’t schip,boot en sloep
Aan Pieter Mason huijstimmerman over arbijtsloon en houtwaaren
Aan Jan Olij  over calk en steen tot de combuijs
Aan Jan van Schooten glaasemaker over stoppe van de glasen en losse ruijte
Aan Harmanus de Vries over 1 besaans roe 63 vt 9 palm dik
f. 27.
2 groote marsijls raas 53 vt 9 palm
40.
1 blinde ra en kluijse hout
28.
1 voor steng 48 vt 11 palm
42.
1 fokke mast 76 vt 18 palm
230.
aan saling wange en boejs
91.10
Aan Ellard de Weer de Witt & Comp over 20514 [..] touwerk a f.47
f. 3213.07
lijnen, huijsing, marling en lootleijnen
315.01
f. 3528.18
Aff 1 Pcto
35.08
Aan sjouloon in’t lossen en toe takelen, en laaden van ’t schip en
andere klijnigheeden etc
SOMMA                                                       
Aan de cassier Caarl van Dam [.] 2/m gagie op de hand bevoorschot aan’t schipvolk
vaarende met dito schip
f. 1849.11
2/m als booven aan de Hr. Gen. Pieter Valkenier, fiscaal en
commiesen twee adsistenten voor dito kust
945.
2/m als booven voor diverse ambagslieden voor de kust van
Guinea
48.18

f
f
f
f

94.00 .00
36.00 .00
2.00 .00
3.00 .00

f

458.10 .00

f 3493.10 .00
f 863.05 .00
f 13580.14 .00

f 2843.09 .00

Als Bewinthebberen van de opgemelde Comp:
M. Lestevenon
.. Hack
Bron: NA,WIC 1304 Brieven en papieren van Guinea 1723
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bijlage 17a
Handelsgoederen reis 3 (1)
Amsterdam 20 Augustus 1723

Factuur van de goederen en coopmanschappen gelaaden door de Heeren Bewinthebberen vande
Geoctrojeerde WestInd Comp: ter prezidiale kamer Amsterdam, int schip Leusden schipper
Pieter Ras, gedestineert na Ardra en St. Eustatius voor den slaavenhandel en geconsigneert aen
den Heer Directeur Generael op de kuste van Guinea
Plattiljes van Egbert Buijs
1a8
8 cassen 360 schok a 12½ gl
f. 4500.
1 Pcto
45.
Sleeploon
1.
f
4456.00 .00
Servetten met ruijtjes van Schmit
9 a 14 6 ditto   600 stux a 51 gl
f. 1530.
1 Pcto
15.6
f
1514.14 .00
Roode chitzen van d’OostInd Co
15 a 16 2 ditto   100 Ps a 10 gl
f. 1000.
agio 5 P
50.
f
1050.00 .00
Lemeniassen van idem
17 a 20 4 ditto   660 Ps a 9½ gl
f. 6270.
agio 5 pcto
311.
f
6584.00 .00
Caffaas van And: L: vander Vinne
21 a 29 9 ditto   405 Ps a 9 gl
f. 3645.
2 pcto
72.18
f
3572.02 .00
Graatjes van idem
30 a 34 5 ditto   360 Ps a 7 gl
f. 2540.
2 pcto
50.16
f
2489.04 .00
France brandewijn van Homan
A tot V 2o kelders 450 m: a 9 S
f.
202.10
20 kelders a 58 S
58.
bierd: ceelen etc
4.15
f
265.05 .00
Kooren brandewijn van Homoet
KB
25 ankers a f 19¾ ’t aam
f.
123.9
ankers a 18 S
22.10
oncosten
4.7
f
150.06 .00
Bloed coraal van Pesoa
..35
1 cas 6 m: a 32 . 13½ a 35 S de m
f. 919,12.8
1 Pcto
9.4.8
f
910.08 .00
Boesjes vand’OostInd Co
95 vaten 27268 . a 10¾ S
f. 14656.11
agio 5 P
733.
f 15389.11 .00
Atlassen van Pr. Verhammen
..36
1 cas 48 Ps  2041 @ a 11½ S
f. 1173,11.8
Aff 6 Pto
70.7.8
f
1103.04 .00
Sijde atlassen en dito bantje van And:Laur: vander Vinne
..37
1 cas 30 Ps ijde 1266 @ a 15½ S
f.
981.3
..38
1 ditto 52 Ps Atlas 2185@ a 11 S
1201.15
f. 2182.18
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6 Pcto
Verschot
Plattiljes van Ch: B: Schmit
39 a 40 2 cassen  100 schok a 12¼ gl
1 pcto
Verschot
Idem van Egbert Buijs
41 a 45 5 cassen 220 schok a 12⅝
1 pcto
Sleeploon
Oncosten voor cassen packen schuijtvragt sleeploon etc

130.18
f. 2052.
5.

f

2057.00 .00

f. 1225.
12.5
f. 1212.15
0.7

f

1213.02 .00

f
f
f

2750.11 .00
248.00 .00
43753.07 .00

f. 2777.10
27.15
f. 2749.15
0.16

Als Bewindhebberen van de Geoctrj: WestInd: Comp ter prezidiale kamer Amsterdam
De Famar                            M. Lestevenon
Bron: NA,WIC 1304 Brieven en papieren van Guinea 1723
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bijlage 17b
Handelsgoederen reis 3 (2)

Facture van de goederen en coopmanschappen gelaaden door D’Heeren Bewinthebberen van de
Geoctrojeerde WestInd Comp. ter presidiale kamer Amsterdam, int schip Leusden schipper
Pieter Ras voor de negotie op de kuste van Guinea en geconsigneert aen den Heer Directeur
Generaal aldaar
Riemen schrijff pampier v Hooven
AA tot DD 4 cassen  50 riem a 4½ gl en 50 riem a 4 gl
f
425.10 .00
Roode Chitzen van d’oostInd Comp
EE
1 cas 50 P van 25 el a f. 10:-f. 500.
FF
1 cas 80 P van 12½ el a f. 5:-400.
agio 5 P
45.
f
945.00 .00
Groote nepten van Slicher
10 vaaten 5000 P a f. 65¾ d’100 P
f. 3287.10
Spaanse dito [...] 16 dito   8000  P a dito.
5260.
f. 8547.10
2 Po.
170.19 f
8376.11 .00
Servetten met Ruijtjes van C: Smit
GG7HH8
2 cassen 200 Ps a 51 gl
f. 510.
1 Po.
50.2 f
504.18 .00
Graatjes van van der Vinne
II 9
1 cas 45 Ps a 7 gl
f. 315.
2 Po.
6.6 f
308.14 .00
Caffaas van idem
KK 10a20 11 do. 505 Ps a 1 gl
f. 4545.
2 Po.
90.18 f
4454.00 .00
France brandewijn van Homan
16 kelders 456 ming a 9 gl
f. 205.4
kelders a 68
54.8
oncosten
4.12 f
264.04 .00
LL 21
1 cas  20 halve Ps a 4¾ gl
f.
95.
MM 22
1 dito 20 heele a 9½ gl
190.
agio 5 P
14.5 f
299.05 .00
Smalle groene perpetuanen van Simpson, Eelbo Warinx
NN 23-41 19 cassen 1603 Ps van 14 @ met verwindparten a 4½ gl
f
7213.10 .00
TT 47-58
12 dito 966 Ps    dito
f
4347.00 .00
Vuursteenen van Wm Boneval
OO 42
1 vat 28000 a 36 gl d’1000    int vbat 1000 int vat
f
51.08 .00
Comptoir boeken van Dk Rank
PP 43
1 cas 3 st 2 grootboeken 2 mem: journ
f
63.09 .00
Lijtze deekens van Voorn & Knotter
QQ 44
1 dito 50 deeken ½ groen ½ wit a 4 gl en onc
f
202.12 .00
Spiegels met deuren van Le Normant
RR45SS46 2 cassen 100 dozijn No 6 a f 6:17 en onc
f
686.00 .00
Gedisteleerde wateren van Wed Bols
50 kelders anijs van 9 vl
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YY  61
ZZ  62

50 dito               van 6 vl  850 m: a 6½
Voor de kelders
oncosten
Fijne roode lingetten van Hinke
1000 stux carolijnen a 6 gl d’100
Groen en blauw laken van Wilkens
1 cas  2Ps  112 el 68 gl
P

f.

f.
f.

VV 59
WW 60

oncoste
Groote Baartjes Loot
1 cas 120
1 dito 130   1543   a 8¾ gl en onc
Oncosten van cassen, packen, schuijtvragt, sleeploon etc

296.
219.
19.15 f

534.15 .00

f

60.09 .00

380.16
6.04
374.12
2.13 f

377.05 .00

f
f
f

135.10 .00
415.03 .00
29665.05 .00

Als Bewinthebberen van de Geoctroj: WestInd Comp ter Prezid: kamer Amsterdam
De Famar
M. Lestevenon
Bron NA,WIC 1304 Brieven en papieren van Guinea 1723
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bijlage 18a
Levensmiddelen reis 3 (1)

Reekening van de vievres en madriaelen gelaaden in’t schip Leusden schipper Pieter Ras
voor Reek: van de Geoct: Westind: Comp: ter Prezidiaele caamer Amsterdam, ten behoeven van
de kust van Guinea geconsig: aan den directeur Gen: Pieter Valkenier aldaar den 20 augusto in
zee gesijlt
in de maand Aan Jacob Schuurman over
meij ingekogt 3101 P hard brood a f 4¼ d’100 P
Aan Marten Schutt over 2 ame soete olij
252 ming a 8⅞ Sts ’t ming.
Aff 1 Pcto

f. 111.15
1.02
f. 110.13
Sleeploon
0.07
Aan Abraham Bergh apotheker over een kist medicamenten
Aan Albertus van Soest over
16 vaten best roggemeel 4141 P a f.2:2:4 d’100 P
f. 120.01
4 vate witt tarrúwmeel 1120 P a f. 5:- d’100 P
f. 57.
3 vate best blom van tarrúwmeel 768 a f 7½ d’100 P
f. 57.12
voor 23 vaten tot het meel
f. 34.07
Aan Zeno Lambert Zatink over 2 oxh: asijn a f. 17:- ’t oxh:
Aan Henderik Hardenbergh 3600 P Jeverspek a f.14 d’100
P
f. 504.
Aff 1 Pcto
5.
Aan Jan Ys over
100 sak gord a f 4⅛ d’sak
f. 412.10
50 dito witte errette a 58 Sts
145.
60 dito boonen a 58 Sts
174.
aan oncoste en schuijtvragt
3.17
f. 735.07
Aff 1 Pcto
7.07
Aan Poulus Achtienhooven over
38000 geele klinkers a f 4:15 d’100 stux
f. 180.10
aan arbijdsloon van wal in de schuijt en scheepsette en
schuijtvragt
47.10
Aan Ellard de Weerde Witt over
3000 P Eijslandse leng a f 7:- d’100 P sijnde 782 stux
f. 210.
Aff 1 Pcto
2.2   
f. 207.18
bij kip en kruijloon
2.2    
Aan de caamer Amsterdam
18 vaten a 500 P vlees a f 60 ’t vat
f. 1080.
1 aam beste stukken voor de Hr Generaal
30.
voor 19 vate met beslag a f 5:
95.
12 aame tot spek
2 dito tot olij met out beslag a f 4:
f. 56.
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f

131.00 .00

f
f

111.00 .00
308.00 .00

f
f

269.00 .00
34.00 .00

f

499.00 .00

f

728.00 .00

f

228.00 .00

f

210.00 .00

f 1205.00 .00

Bijlagen

20/2 leggers met beslag van out stoff a f 5:
10 brandw stukke tot brood a f 3:5
31 viersaks  vate spijs a f 2:6
16 twee saks vate tot dito a f 1:8
Aan sjouloon en schuijtvragt
Aan sjouloon in’t afscheepen

f.

SOMMA
Als Bewinthebbren van de opgemelde Comp:
M.Lestevenon

100.
32.10
71.06
22.08

f

156.00 .00

f 126.04 .00
f
3.16 .00
f
12.00 .00
f 4021.00 .00

C. Hack

Bron: NA,WIC 1304 Brieven en papieren van Guinea 1723
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bijlage 18b
Levensmiddelen reis 3 (2)

Reekening van de vievres ten behoeve van ’t schip Leusden schipper Pieter Ras voor 60 coppen
15/m en 700 negros 3/m voor reekening van de geoctd Westind:Comp: ter prezid: caamer
Amsterdam gedestineert na Elmina, Fida en St. Eustatius in zee den 20 augusto Ao 1723
in de maant
Aan Thomas van Barnevelt
meij ingekogt 240 sak gord a f 4:2:8 d’sak
Aff 1 Pcto
Aan Jan Adams van der Markt
240 sak gord a f 4:2:8 d’sak
Aff 1 Pcto
Aan Henderick Seijsink
7561pond hard brood a f 4:5 d qt
85 pond fijn brood a f 15 d’100 P
voor 3 vatjes tot dito
Aff 1 Pcto
Aan Mathijas Hoff
7513 pond hard brood a f 4¼ d’100 P
74 pond fijn brood a f 15 d’100 P
voor 4 vatjes tot dito
Aff 1 Pcto
Aan Huijbert van Delden
over 67 sijde gerookt jever spek weegende
505 pond a f 14 d’100 pond
Aff 1 Pcto
Aan de Wedw Beurs & Soon
over 17½  el sis tot gordijne a 11 St el
45 elle wit dobbelsteen tot tafelgoed in de cajuit
Aan Marten Schut over
9/2 aame soete olij 9 m: afgetrokken blijft
567 mingele a 9 St ’t m:
200 pond pruijmen 100 pond coerente en diverse
andere cruijdeniers waaren
Aff 1 Pcto
Aan Jeronimo ten Bosch apotheker over een kist
met medicamente
Aan Otto Schut over
3 vate tabak 1511 pond a 4¾ St ’t pond
Af 1 Pcto
2 gros peijpen a 6¾ St ’t gros
bij voor stapelregt en sleepen
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f. 990.
10.

f

980.00 .00

f. 990.
10.

f

980.00 .00

f. 321.06
12.15
2.14
f. 336.15
3.17

f

333.00 .00

f. 319.06
11.02
2.16
f. 333.04
3.04

f

330.00 .00

f. 707.08
7.08

f

700.00 .00

9.12.08
17.08.08 f

27.00 .00

f.

f. 256.04
f. 101.15
f. 357.19
3.19

f. 358.17
3.12
f. 355.05
7.01
0.14

f

354.00 .00

f

308.00 .00

f

363.00 .00
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Aan Arend Homoet over 16 aamen Coornbrandw
a f 19¾ d’aam
Aan Pieter Hinke overt volgende verschott
24 wijnkelken, 12 bierglaasen a 2 St ’t stuk
67 pond geneverbessen tot rooking
voor’t schoonmaaken van de medicamenten
kist, schuure  van’t tinnaijen en wassen van
t tafelgoet
Aan Jan Tiggelaar over op en af dragen van
errete, boonen, gord etc
Aan Willem Hardenberh over divers cuijpers en
andere timmermans
gereedschappen
over een kelder met fijne gedisteleerde
wateren voor de cajuijt
Aan Jacob Vermersch & Comp over 14 sak sout a f 2
d’sak
Aan Gerrit Alberse van Oosten over 2/8 lijseboter
met overwigt
Aan Zeno Lambert Zatink over
8 oxh: asijn a f 17 ’t oxh:
½ aam dito voor ’t afseijlen
8/2 aame berg: wijn a f 23
6/2 aame dito met franse wijn f 23
1 anker spaanse wijn met vat
½ anker wijn tint met vat
voor 14/2 aam tot dito
aan bierdragers en sleeploon
Aan Warnar Stolten over hoepels, biesen en krijt etc
Aan Jan en Jacob over eijsere bande
1530 stux halve leggers band wegende     8082 pond
560 dito tot hele leggers                                     4843 pond
                                                                                       12925 pond
6⅛ de 100 pond
schuijtvragt

ingekogt in
augusto

Af 2 Pcto
Aan Hendk Hardenbergh over een casjen caarsen
a 36 pond a 4 St ’t pond met casjen
35 pond dito voor”t afsijlen a 4 St
6 hamme weegen 73 pond a 5 St
Aan Jan Ys over
276 sak gedroogde boone a f 2:8 sak
52 sak boone a f 2:18
72 sak witte errette a f 2:18
50 sak gord a f 4⅛ d’sak
4 sak graauw errette a f 4½
1 sak witte boone
1 dito groen errette
61 . tarruwmeel a 2½ St
56 . grutte meel a 1½  St
1 schepel mostert saat
voor vatjes, sakke en schuijtevrt

f.

f

316.00 .00

f

33.00 .00

f

103.00 .00

f

28.00 .00

f

25.00 .00

f
f

573.00 .00
22.00 .00

f

873.00 .00

f

33.00 .00

3.12
7.

12.08
10.

f.

69.10
33.10

f. 136.
5.14
184.
138.
25.04
18.
53.04
12.18

f. 888.12
2.04
f. 890.16
17.16
f.

7.12
7.
18.08

f. 662.08
150.16
208.16
206.05
18.
6.
6.
7.12
4.14
4.
13.18
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Af 1 Pcto
Aan Joachem Rendorp over
47/2 leggers scheepsbier 94 ton a 2½ d’ton
20 oxh: nagesonde 30 ton
4 aame a f 6
2 aame dito a f 4
½ vat a f 6
Af 1 Pcto
voor 20 leege oxh: a 22 St ½ vat impost en 1/10
verhooging

f. 1287.19
12.17

1275.00 .00

f
f

431.00 .00
33.09 .00

f

365.00 .00

f

248.00 .00

f

387.00 .00

f
f

53.00 .00
28.10 .00

f
f

7.10 .00
8.00 .00

f
f

68.00 .00
2.19 .00

f. 235.
75.
24.
8.
3.
f. 345.
20.14
f. 324.06
f. 111.19
f. 436.05
5.05

Af voor 7 oxh: weerom ontfange
Aan G. Rijnvis over tinwerk
Aan Jacob Perrisonius over
9/2 tonne boter a f 40. en 442 pond overwigt a 2½ st f. 235.05
5/2 dito consumtie in Texel a f 40 en 232 pond
overwigt a 2½ St
129.
f. 364.05
Af 1 Pcto
3.12
f. 360.13
Bij ½ waag en onkoste
4.07
Aan Cornelis van Oosten over Caas
230 caasen voor de rijs 1610 pond a 10¾ d’100 pond f. 173.01
2 dito consumtie 66 pond a 2 St
6.12
1 dito stockse voor d”Hn G
4.13
1 present caas
0.18
aan sleepen kruijloon
0.18
f. 250.12
Af 1 Pcto
2.12
Aan Ellard de Weer de Witt
5500 pond stokvis ijslandse leng a f 7 d’100 pond
daaronder 1000 pond consumtie in Texel
f. 385.
Af 1 Pcto
3.17
f. 381.03
Kuijper en kruijloon
5.17
Aan Pieter Hamacher over
210 roggenbrooden op diverse rijsen
Aan Anna Mulder over diverse groente
Aan Arent Bon over slijpen en verstelle van  
cuijpersgereetschap
Aan P. van Hoorn over een vatje haring
Aan Jan Ys over de volgende consumtie in Texel
8 sak gord a f 4⅛ d’sak
f. 33.
5 dito witte errette a f. 2:18:14.10
5 dito boonen a f 2:8:12.
39 leege sakke a 5 St
9.15
f. 69.05
Af 1 Pcto
1.05
Aan 12 [...] mense over een gesptafel
Aan de caamer Amsterdam
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21 vaten vlees a 500 pond waaronder 6 in Texel
geconsumeert
a f 60 p vat
21 vaten tot dito met eijser beslag a f6’tstux
18 aame met eijsere band tot spek a f 3½
11/2 aame tot olij raapolij met beslagh a f 3
27 viersaks vate tot witte errette  a 46 Sts
6 dito 2 saks a 28 Sts
10 smal tonne tot sout
40 nieuwe leggers tot water met beslag a f.18.
60 dito schooven a f 7½
92/2 leggers tot water uts van 2 comp:
hout met beslag teere &a a f 3
190 halve leggers schoove a f 3:15.12 stukke rookvlees 42 pond a 5 St
1 dito patetstuk 15 pond a 6 Sts
24 tongen a 12 Sts
Extra ten behoeve van de Heer Gen: Pieter Valkenier
en andere Heeren etc
Aan Sacharias Thieleman over specerijen etc
Aaan Roelof van Staphorst over 8 hammen
87 pond a 4½ St ’t pond
Aan Jacob van den Bergh over een theeketel
1 dito coffij can
Aan Pieter Hinke & verschot aan de onderstaanden
Aan Michiel Dijl 12 tafelmessen 12 stale
vorken een casje tot dito
Aan Anthonij Henkelman over 12 blikken stolpe
over
schotels
Aan Grietje Niekerk overt najen  en merken
van’t tafelgoed
Aan Trijntje Veedermans 12 poselijne
copjes en bakjes coffij en theegoed a 7 St ’t paar
1 dito trekpot en spoelkom

f. 1260.
126.
f. 63.
33.
f. 62.02
8.08
13.10
f. 720.
450.
276.
712.10
f. 21.
4.10
14.08

f.

f.

f

96.00 .00

f

84.00 .00

f

2158.10 .00

f

39.18 .00

30.

3.

2.
3.05
f.

f.
f.

Aan Elias Lombart over
1 oxh: pontak roowijn
260 flessen cas en onkoste

138.06 .00

20.
4.14
4.06

f.
Aan Jan Freederik Zeebolt
½ aam moeselwijn a 38 R het aam
90 leege flessen a 2 St seele cas

f

4.04
2.11
6.15
47.10
13.10
61.

f. 180.
41.
f. 221.

Aan Pieter Ras over verschot aan de volgende
vers vlees en verschijde ander kleijnigheden
tot verversingh
f. 122.18
Aan Zeno Lambert Zating over
30 botteljes beste witte wijn 14 dito roo graafse wijn
14.
44 leege botteljes en kurken
5.02
Aan Albertus van Soest over 102 pond fijn brood
15.10
Aan Gerrit van Oort over 2/8 lijse boter met
overwigt weege en thuijs brengen etc
26.

325

het slavenschip leusden

Aan de Wedw Beurs en Soon over 50 el
servet en tafelgoed a 10½ Sts el
7½ el wit smaldoek tot handdoeken a 5 sts ’t el
Aan Pieter Muijs over een vat wormer beschuijt
Aan Gerrit Pijl over divers saaij saat
Over sjouwloon op de vievres
Aan Pieter Jacobs over schuijtvragt

26.03
1.17
9.04
10.13

SOMMA
Als Bewinthebberen van de opgemelde Comp:
Bron: NA,WIC 1304 Brieven en papieren van Guinea 1723
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f
f
f
f

587.07 .00
198.09 .00
7.10 .00
13846.02 .00
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bijlage 19
Leveringscontract voor 250 tot 300 gevangenen aan de
Sociëteit van Berbice
De minute is geschreven op een zegel van twaalf stuivers no 183
Op den 15n en 17n junij respective Ao: 1723 compareerden voor mij Leonard Noblet, Notaris Publicq
bij den Hove van Holland geadmitteert, te Amsterdam resideerende in presentie van de nabeschrevene getuigen de Edele Heeren Philip Hack, commissaris dezer stad, en Arend van der Waeijen, als
Bewindhebberen van de Geoctroijeerde West Indische Compagnie ter presidiale kamer alhier, voor
wie en in den name van dezelve compagnie ter eenre,
En de Edele Heeren Pieter Schuurman, en George Bruijn als directeuren der Colonie de Berbiçe zoo
voor hun Edelens zelve en als instaande ende rato caverende voor hunne mede participanten, ter
andere zijde:
De welke verklaarden bij dezen, met den anderen te hebbe geconvenieert en gearresteert, deze navolgende pointen en articulen namentlijk
Art: 1
Dat de Heeren eerste comparanten ten verzoeke van de Heeren tweede comparanten, ten eersten, na
Ardra zullen esquiperen een bequaam schip tot inhandelingen van twee honderd en vijftig , a dreihonderd koppen Negros of swarte slaven: tweederde parten mans, en een derde part vrouwen Pieças
de Indias, en deselve slaven te doen brengen aan de Colonie de Berbiçe, des zullen de Heeren tweede
comparanten met zoo veel minder getal als daar uit ter oorsake van sterfte, of maccaron werden van
eenige van dien zullen werden gelevert, tevreden zijn.
2.
Dat, als wanneer het voorn: schip met zijn slaven aan de Berbiçe zal wezen gekomen,alle de gemelde
slaven bij de gevolmagtigde van de Heeren tweede comparanten, ten eersten na de separatie zullen
werden ontfangen en dat de separatie van de voorsz slaven zal geschieden na agt dagen, en sulx op
den negende dag dat het gemelde schip aldaar zal wezen gearriveert en zulx den gevolmagtigde van
de Heeren tweede comparanten geobligeert wezen te nomineren drie personen omme, nevens drie
personen van de Heeren eerste comparanten de separatie toe doen van de leverbare Pieças de Indias
en zulx op de volgende wijze.
3.
Dat alle die geene dewelke geene considerabel gebrek hebben en gezond zijn en zulx niet blind, lam
of gebroken zijn, en ook die dewelke geene besmettelijke ziekte hebben voor leverbare slaven zullen
werden gerekent.
4.
Dat, ten respecte van de ouderdom der voorn slaven, de rekening zal werden gemaakt in dezer
voegen als namentlijk, dat die geenen de welke van vijftien tot sesendertig jaren beide incluijs oud
zijn gerekent zullen werden voor leverbare slaven, stukken van Indiën en zullen van die geenen de
welke veertien jaren en daar beneden oud zijnde tot acht jaren toe, drie koppen voor twee stukken
van Indiën gerekent werden, en van zeven jaren en daar beneden tot het zuijgeling toe, twee koppen
voor een stuk van Indiën en zal het zuijgeling de moeder volgen.
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5.
Dat wijders bij den ontfangst der slaven dewelke ingevolge het twede articul op den negenden dag
of eerder zullen werden gesepareert, een nette en pertinente notitie en rekeninge zal werden gehouden van het getal der slaven met de signatie van de Pieças de Indias: welke notitie en rekeninge door
wedersijds gevolmagtigde, behoorlijk getekent en daarvan drie eensluidende rekeninge gemaakt
sullen moeten werden.
6.
Aanbelangende de prijzen der slaven, werd bij dezen vastgesteld dat de Heeren tweede comparanten
zullen betalen, voor ieder Pieças de Indias negerslaaf , twee honderd en vijftig guldens grof zilver
geld.
7.
Eijndelijk is mede expresselijk gestipuleert, dat de betalinge der aangebrachte slaven, volgens de
getekende rekeningen in het vorige sesde articul vermeld door de Heeren tweede comparanten aan
de Heeren eerste comparanten zal werden gedaan na veertien dage – dat de eerste der voorsz. rekeningen alhier overgebracht en in handen van de respective Heeren comparanten gekomen zal wezen.
Tot nakominge van ’t geene hier boven staat, verbinden de Heeren eerste comparanten, alle de middelen en effecten van welgemelde West Indische Compagnie en de Heeren tweede comparanten, alle
de middelen en effecten der Colonie de Berbiçe.
Aldus gedaan binnen Amsterdam,
Ter presentie van Jan de Gojer en Gerrit van Staphorst als getuigen.

Bron: NA, Sociëteit van Berbice 1720-1795, nummer toegang 1.05.05 invnr 31, f. 136-143
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bijlage 20
Overzicht verkochte gevangenen - reis 3
St. Eustatius Ao 1724

Cassa a: De Weled. Heeren Bewinthebberen f. 20504:4:--

a: zoveel ontf.angen voor de onderstaende slaeven aan diverse verkogt voor rek: van de
generaele geoctrojeerde Westindischecompagnie ter camer Amsterdam alhier op den
26 maij aangebragt per ’t schip Leusden Capt: Pieter Ras te weten
Lucas Doekegroebe van St. Eustatius
maij ..29 1 man
1 meijsje 1 voet 6 duijm hoog
Henry Schemping van St. Eustatius
maij ...29 1 jonge 4 voet 4 duijm
1 meijsje 3 voet 3 duijm
Wiljam Roo van St. Christophel
junij . 2 1 man
1 vrouw
1 meijsje 3 voet 6 duijm
Samuel Reijner van Barmoides
junij . 2 1 vrouw
2 jongens 4 voet 6 duijm, 1 dito 4 voet 3 duijm
Jasper Ellis van Curacao
junij . 3 1 jonge 4 voet 8 duijm; 1 dito 4 voet 2 duijm
Joannis Markoe van St. Eustatius
junij . 6 1 jonge 4 voet 3 duijm
Lucas Doekegroebe
junij . 6 1 vrouw
Judith Groeneveld van St. Eustatius
junij . 7 1 meijsje
David Ulloa van Curacao
junij .. 12 8 jongens 4 voet 4 duijm hoog
1 dito 4 voet 10 duijm; 7 meijsjes 4 voet
Wiljam Queen van St. Christoffel
junij .. 13 1 vrouw
Thomas [.] van Curacao
junij .. 13 3 mans; 3 vrouwe
11 jongens 4 voet 8 duijm hoog; 2 dito 4 voet
2 meijsjes 4 voet
1 meijsje 4 voet
Piere Matieu van Martinque
junij .. 16 1 man
Henrique Griard van Martinique
junij .. 16 2 mans a f. 116:
Joseph Lewiqui van Guardaloupa
40 mans; 12 vrouwe

f.
f.

115.00 .00
100.00 .00

f.
f.

75.00 .00
75.00 .00

f.
f.
f.

120.00 .00
104.00 .00
64.00 .00

3 stux a f. 94:

f.
f.

110.00 .00
282.00 .00

2 stux a f. 85:

f.

170.00 .00

f.

82.00 .00

f.

110.00 .00

f.

75.00 .00

f.

1152.00 .00

f.

115.00 .00

f.

555.00 .00

15 stux a 92½ Ps f.
f.

1387.04 .00
80.00 .00

f.

115.00 .00

f.

232.00 .00

52 stux a f. 107: f.

5564.00 .00

16 stux a f. 72:

6 stux a 92½ Ps
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Casalie & Iseris van Guardaloupa
103 stux a 92½
junij .. 27 71 mans; 25 vrouwe; 7 jongens 4 voet 3 duijm
Ps
Den Provisiorie Comand: Joannis Lindesaij
junij .. 27 1 mans
Paslagna van Martinique
junij .. 27 1 jonge 3 voet 8 duijm
Op vendutie vercogt
aug. 15
Jasper Ellis
1 jonge
Raphael Lodirgus
1 dito siekelijk
217 stux
4 doode zijnde ’t same 221 stux
1½ Pcto provisie aen den Provisionele Comand.
Joannis Lindesaij
f. 307.04
½ Pcto provisie a: d’commies Pieter Carel Spieringf. 102.04Bron: NA, WIC 619 Brieven en papieren van Sint Eustatius 1722-1730 NA film # 3189 f.212
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f.

9527.04 .00

f.

92.04 .00

f.

70.00 .00

f.

81.00 .00

f.
f.

51.00 .00
20504.04 .00

f.
f.

410.00 .00
20094.00 .00
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bijlage 21
Dodenlijst reis 4

Lijst van doode slaaven op ’t Edle Comp schip Leusden van den beginne af.
Eer wij van Elmina geseijlt zijn sturven de slaaven aan de loop.
Begint den 22 Octob
1725
Datum
M V ⅔ j ½ j ⅓ j ¼ j ⅔m ½m ⅓m ¼m
Oct 22
1
Aan een uijt teering gestorven
Nov. 02
1
Aan de loop gestorven
4 dto
1
1
Aan de loop gestorven
5 dto
1
Aan de loop gestorven
9 dto
1
Aan de loop gestorven
11 dto
1 1
Aan de loop gestorven & vrouw overval
12 dto
1
Aan de koorse gestorven
16 dto
1
Aan de koorse & de loop gestorven
19 dto
1
Aan de loop gestorven
20 dto
2
Aan de loop gestorven
21 dto
2
Aan de loop gestorven
22 dto
2
Aan de loop gestorven
23 dto
2
Aan de loop & natuurlijke siektens
24 dto
3
Aan de loop gestorven
25 dto
1
Aan de loop gestorven
27 dto
1 1
Aan de loop gestorven
28 dto
2
Een aan de loop & een aan ooverval
29 dto
1
Aan de loop gestorven
30 dto
1
Aan de loop gestorven
DecPrimo 1
Aan de loop gestorven
4 dto
1
Aan de loop gestorven
5 dto
2
Aan de loop gestorven
7 dto
1
Aan de loop gestorven
9 dto
2
Aan de loop gestorven
10 dto
1
Aan de loop gestorven
12 dto
2
Een aan lammensiekte, een verstikt
14 dto
1
Aan de loop gestorven
15 dto
1
Aan de loop gestorven
17 dto
1
Aan gecke siekte gestorven
19 dto
1
Aan de loop gestorven
20 dto
1
Aan de loop gestorven
21 dto
3
Aan de loop gestorven
22 dto
1
1
Aan de loop gestorven
25 dto
1
Aan de loop gestorven
26 dto
1
Aan de loop gestorven
dto
1
Aan gecke siekte & de loop gestorven
27 dto
1
Aan een ooverval gestorven
28 dto
1
Aan gecke siekte & de loop gestorven
30 dto
1
Aan een ooverval gestorven
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31 dto
1726 jan05
6 dto
8 dto
9 dto
10 dto
11 dto
12 dto
dto
16 dto
18 dto
19 dto

1

Aan een langduurige ziekte
Aan gecke siekte gestorven
Aan de loop gestorven
Aan de loop gestorven
Aan een ooverval gestorven
Aan de loop gestorven
Aan een gecke siekte gestorven
Doot gevonden tussendecks
Aan een lankduurige siekte
Aan de loop gestorven
Aan de loop gestorven
Een aan een ooverval d’andre aan gecke siekte

1
1
1
1
1

1

1
1
1
2

1
1

2
52 12 5

1

1

Waren ondertekent
Jan Schamp   Bruijn Harmensz   Juriaan Weelouw
Verclaeren wij ondergeschreve Jan Schamp comanderende het Ed Compagnie schip Leusden,
Bruijn Harmensz opperstuurman, Juriaan Weelouw oppermeester vaerende op het gemelte
schip, ons wel bewust is dat alle de voorschreve slaeven gestorven en over boort geset zijn.
Soo waarlijk moet ons deposanten God almagtig helpen.
Desen bovenstaanden eedt afgelegd in handen van den Ed: Gestrengen Heer Joannis Lindesaij
Comandeur & Pieter Carel Spieringh Raad
Actum St. Eustatius den 19 april 1726       Waaren onderteijkent   Quod attestor
Pieter Carel Spieringh Secretaris
Accordeert met
origineel
P C Spieringh Secretaris
Bron: NA, WIC 1619 Ingekomen brieven van St Eustatius, NA Film #3189 f.311
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bijlage 22
Overzicht verkochte gevangenen reis 4
St. Eustatius  Ao 1726

Cassa a de WelEd: Heeren Bewinthebberen f 66253:4:-A zooveel ontfangen voor d’onderstaende slaeven aen diverse verkogt voor reek: van de
generale geoctroijeerde Westindische  compagnie ter camer Amsterdam alhier op den
20 jan: aengebraght per het schip Leusden capt: Jan Schamp te weeten
jan: . 26 Den Commandeur Joannis Lindesaij
6 mans a f 120:6 vrouwe a f 111
1 jonge 4 voet 8 duijm
1 dito 4 voet 7 duijm
2 meijsjes 4 voet 7 duijm a f 100
Lauren Isnaer van St. Eustatius
jan: . 26 10 vrouwe a f 108
2 jongens 4 voet 8 duijm; 2 dito 4 voet 76 duijm
Olivier Linch van St. Eustatius
jan: . 26 1 jongen 4 voet 7 duijm
Simon de Graaff van St. Eustatius
jan: . 26 1 meijsje 4 voet 9 duijm
Joseph Louiqui van Guardaloupe
jan: . 28 37 mans a f 115
38 dito a f 102
12 vrouwen a f 111
12 dito a f 103
1 dito a
John Combes van St. Eustatius
jan: . 28 12 mans
a f 113
12 dito a f 109
14 dito a f 105
6 vrouwen a f 109
6 dito a f 102
Pieter Iseries van Guardaloupa
jan: . 28 12 mans
a f 113
12 dito a f 109
14 dito a f 105
6 vrouwen a f 109
6 dito a f 102
Pierre Salinger  van Guardaloupe
jan: . 31 12 mans
a f 113
12 dito a f 109
14 dito a f 105
6 vrouwen a f 109
6 dito a f 102
Pierre  Sicaz van Martinique

f
f
f
f
f

720.00 .00
666.00 .00
100.00 .00
100.00 .00
200.00 .00

f
samen 4 stux a f 100 f

1080.00 .00
400.00 .00

f

100.00 .00

f

100.00 .00

f
f
f
f
f

4255.00 .00
3876.00 .00
1332.00 .00
1236.00 .00
101.00 .00

f
f
f
f
f

1356.00 .00
1308.00 .00
1470.00 .00
654.00 .00
612.00 .00

f
f
f
f
f

1356.00 .00
1308.00 .00
1470.00 .00
654.00 .00
612.00 .00

f
f
f
f
f

1356.00 .00
1308.00 .00
1470.00 .00
654.00 .00
612.00 .00
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jan: . 31 12 mans
a f 113
12 dito a f 109
14 dito a f 105
6 vrouwen a f 109
6 dito a f 102
Laurens Isnaer van St. Eustatius
jan: . 31 98 mans a f 105
75 dito a f 101
20 vrouwen a f 103
12 dito a f 100
18 jongens 3 voet 10 duijm;8 dito 4 voet 5 duijm
26 stux a 82
Laurens Isnaer
jan: . 31 5 jongens 4 voet 2 duijm
4 dito 4 voet
samen 9 stux a 76
1 dito 3 voet 10 duijm
5 meijsjes 4 voet 8 duijm; 2 dito 4 voet 6 duijm
samen 7 stux a 80
3 dito 3 voet 7
2 dito 3voet 9 duijm;
duijm
samen 5 stux a 75
jan: . 31 Idem 30 mans; 15 vrouwen
12 jongens 4 voet 2 duijm; 13 dito 3 voet 6 duijm
2 meijsjes 3 voet 5 duijm
samen  72 stux a 71
Op vendutie verkogt die siek en gek waeren:
Joseph Lindesaij
1 man
idem
1 dito
idem
1 dito
Kremabon
1 vrouw
Joan D: Donker
1 jonge
idem
1 dito
Jan Ellis
1 man
maert
..11
Pierre Duverge van Martinique
7 mans die siek en met accidenten waeren
671
71
dooden tot hier op de reede
   5
dooden alhier op de reede
747
stux
1½ Pcto provisie voor den commandeur
Joannis Lindesaij
f. 993.06.02
½ Pcto  aen den commis Pieter Carel Spiering
f. 331.02.01

Bron:NA, WIC 619 Brieven en papieren van Sint Eustatius 1722-1730 NA Film # 3189  

334

f
f
f
f
f

1356.00 .00
1308.00 .00
1470.00 .00
654.00 .00
612.00 .00

f
f
f
f
f

10290.00 .00
7575.00 .00
2060.00 .00
1200.00 .00
2132.00 .00

f
f
f

684.00 .00
73.04 .00
560.00 .00

f

375.00 .00

f

5112.00 .00

f
f
f
f
f
f
f

28.00 .00
10.04 .00
13.02 .00
40.00 .00
20.00 .00
6.01 .00
8.01 .00

f
f

200.00 .00
66253.04 .00

f
f

1325.00 .03
64928.03 .03
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bijlage 23
Verklaring over de aanval door de Portugezen – reis 5

Wij ondergeschrevene officieren vant Ed: Comp: schip Leusden verklaren ten versoeken van Jan
Schamp, schipper op het bovengemelde schip hoe dat waar ende waaragtig is dat wij op den 17e maart
1727 zijn door schraale winden & stilte ten anker gekomen in’t WZW van ’t hoogeland van Bottewa
op de Greijnkust op 34 vadem water. Hebben daar den heele nagt gelegen, ‘sanderdaags zijnde den
18 maart hebben wij twee scheepen gesien in zee omtrent in ’t ZW: van ons, kregen kort daarop een
luggie uijt de wal, probeerden om onder zeijl te gaan maar moesten door stilte weder ten anker
komen. Tegens de middag kreegen een zeebries, ligten alle beijde ons ankers en gingen onder zeijl
leijdent bij de wind over om de zuijd om t’zee te geraken. Verder verklaren wij waar en waaragtig
te zijn doen wij omtrent in’t vaarwater van gemelde twe scheepen waren dat het schip ‘sGraveland
zijn zeijlen op geijlden en zijn bramzeijls innam, heb doen aanstonds naar hem toe gehouden, bij
hem komende hebben malkaar toegeroepen wat wij doen souden , is daarop geresolveert om liever
bij dag te sien, wat scheepen dat het waren als bij nagte alsoo den eene digt bij ons was, en zij hadden
alle beijde een Engelse vlagge getoont, en die het naast ons was die hadde een Engelse wimpel bij,
kort daarnaar heben wij onse vlaggen opgeheijst, doen ging bij haar eeen Portugees Koningsvlag en
wimpel op, en hij schoot een schoot.
Nog verklaren wij waaragtig te zijn, zoo gaauw wij de Portugeese Konings vlagge zagen dat wij malkander toeriepen om zeijl te maken, gelijk wij alle beijde deeden, toen heeft den Portugees die aan
stuurboord omtrent een snaphaans schoot van mij was, op ons beginnen te schieten, dog meest op
‘sGraveland alsoo hij op mijn agterschip was en ‘sGraveland meer op zije. Nog verklaaren wij waar
en waaragtig te zijn dat het schip ‘sGraveland omtrent naar onse gedagten naar de Portugees op sijn
meest vijfthien a sesthien schooten gedaan hadde streek, dat ons een groot verwonderen en verslagenheijt gaff; sonder dat hij een enkele schoot daar voor schoot, verders verklaren wij nogmaals dat
wij en onsen Capt: Jan Schamp alle devoir daar soo veel doenlijk was gevraagt naar het strijken van
‘sGraveland of hem niemand niet ons geschut kon begaan, geantwoord wierd van neen. Hij schipper aanstonds ordre heeft gegeven om het schut in de constabels camer agter uijt te haalen om hem
daar meede te beschieten alsoo hij alte veel agter uijt was dat wij hem met ons geschut op zije niet
konden begaan. Verders verklaren wij dat eer dat wij klaar waren in de camer dat den Portugees voor
de wind afdraaijde, ende wij voor een gedeelte met hem mee, om te sien of het schip ‘sGraveland
naar sijn strijken eenige defensie van tegenweer soude doen, maar te vergeefs, is soo blijven leggen
sonder zeijl te maken of sonder enige de minste tegenweer te doen, konden toen niet resolveren om
de Portugeesen nader te komen of afte wagten, alsoo het onmogelijk voor mij alleen was, terwijl dat
het schip ‘sGraveland gestreeken hadde; tegens sulke twee schepen te ageeren, alsoo zij naar dat
wij sien konden diep in de veertig a vijftig stukken canon op hadden, en alsoo alle beijde capitale
scheepen onder het gewelt van de Portugeezen te laten komen, hebben toen soo veel zeijl gemaakt
de geheele nagt als ’t mogelijk was om van haer vrij te komen, raakten snagts uijt ’t gesigt van malkander; maar ‘sanderdaags ‘smorgens lagen alle drie de scheepen agteruijt en joegen braaf op ons tot
‘sanderen daags daar aan volgende, hebben malkaar toen vermist. Dit alles verklaren wij in waar en
waaragtigheijt alsoo gepasseert te zijn, ten allen tijden bereijt als sulks verreijscht word met solemnelen eede te bevestigen.
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Actum in ’s Ed Comp: schip Leusden den 20 maart 1727 zeijlende langs de boven cust op zije van
Druwijn . Was getek: Gerrit van Deijk opperstuurm: Jacob de Rhee onderstuurm: Louis Denijs derdestuurm: Godefried Schepske vierde stuurm: Jonas van den Bergh bootsman, Christoffel Teschner
constabel.
Deeze gecollationeerd en met het origineele accoord bevonden.
T’welk ik getuijgen Jan de Winter Prov: eerste clerq der secretarij
Bron: NA, WIC 107f.529-530 Brieven en papieren van Guinea
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bijlage 24
Verklaring van ontvangst voor 748 gevangenen – reis 5

Ik ondergesz: Jan Schamp schipper naast God van ’t Ed: Comp: schip Leusden, althans gereet leggende om te zeijlen van hier naar Surinamen in Amerika , bekenne onder den overloop van mijn
voorn: schip ontfangen te hebben uijt handen van den Ed: Groot Agtbaaren Heer Directeur Generaal
Robbert Norre een nomber van seven hondert agt en veertig pesos slaven bestaande in vijffhondert
seven en twintig mans, hondert vijff tien vrouwen, agtenveertig jongens a twee derde, agtien jongens a een halff, vier jongens a een derde, ses jongens a een quart, veertien meijsjes a twee derde, seven
meijsjes a een halff, een meijsje a een derde, agt meijsjes a een quart & twee zuijgelingen, van welke
voorn: slaven bereijts op dieverse tijden volgens attestatie aan boort vant voorn: schip ter rheede van
Elmina zijn overleeden, vijff en twintigh slaven bestaande in vijfftien mans, vier vrouwen, een jonge
a twee derde, vijff meijsjes a twee derde, dien volgende resteert een nomber van seven honderd drie &
twintig pesos slaven & twee zuijgelingen, bestaande in vijff hondert & twaalff mans , hondert & elff
vrouwen, seeven en veeertig jongens a twee derde, agtien jongens a een halff, vir jongens a een derde,
ses jongens a een quart, negens meijsjes a twee derde, seeven meijsjes a een halff, een meijsje a een
derde, agt meijsjes a een quart & twee zuijgelinghen maekende te saamen ses hondert agten seventig
pesos d’Indios, alle gesont en wel geconditioneerd.
Alle welke voorsz: slaven koomen over te gaan, voor reek: & risico van de Ed: Generaele geoct: Nederl:
Westind: Comp: die ik beloove & aanneeme te zullen leveren tot Surinamen voornt:, soo mij God een
behoude reijse zal coomen te verleeden, in handen van de Heeren Nicolaas van Beek & Blij, commissarisen wegens de slaven handel aldaar omme door haar Ed: ten mijnen overstaan te werden vercogt
& daar van op mijn arrivement int patria aan de Edele Groot Agtbaaren Heeren Bewindhebberen van
welgemelte compagnie bewijs & reek: te doen.
Ter naarkoominge & prestatie deeses, soo verbinde mijn persoon & alle mijne goederen, actien en
crediten & geregtigheeden geene van dien uijtgesondert & wel prinsipaal mijn reets verdiende & nog
verdiende gagie & maandgelden stellende denselven ten bedwang & submissie alles naar regten.
T oirconde der waarheit hier van gemaakt, vier all eensluijdende cognossementen, ’t eene voldaan
zijnde, d’ander van geene waarde.
Actum int hooft casteel St George Elmina deesen 22 aug 1727
Jan Schamp
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bijlage 25
Verslagen over de opstand – reis 7

(14 augustus 1731)
Den twaalfden is van de kust van Guinee alhier gearriveert, en voor Paramaribo ten anker gekomen,
het Ed: West Ind: Compagnie schip Leusden, Captn. Bruijn Harmense, mede brengende vijff hondert
en drie en vijftig koppen, welke dien selven en den volgenden dag uijt gemelde schip sijn gelost. En
alsoo hier een grugt was, dat deselve slaven op het schip oproer gemaekt hadden, waer inne sij den
oppermeester, de bootsmans maet en een matroos vermoord hadden, en de derde waak, alsmede de
koksmaet soodanig gekwest dat die twee daer na mede van die wonden waren overleden en dat den
neger die de derde waak gekwest hadde, nog onder het armasoen en in ’t leven was, hebbe ik met den
Raed fiscaal deser colonie over die sake gesproken waer na wij de commijsen alsmede de Captn: en
opperstuurman bij ons ontbooden en deselve na de waerheijt vroegen, dewelke in het geheel scheenen te willen ontkennen, off bedekken, dat gemelde neger nog in ’t leven soude sijn , dog alsoo ik
merken konde dat sij wel wisten welke neger dat het was, daer ik van spreeken wilde oordeelde ik
dat het seker was dat er ten minsten eenige mompeling over die neger aan boord heeft moeten sijn,
waeromme ik denselven uijt het pakhuijs heb laten uijthalen en in de fortresse detineeren en nu sal
ik die sake soo ras mogelijk verder laten examineeren.
Ik hebbe geoordeeld, dat ik verpligt was, daer inne soo te handelen, eendeels omdat het seer dangereus soude sijn voor deese colonie, dat sulke quaadaardige slaven alhier souden werden verkogt, en
moeten blijven en aen de andere kant om voot te komen, dat het gemeen niet seggen soude dat men
met voordagt en voorweetens soodanige slaven hier bragt en verkogt. (...)
Bron: NA 1.05.03 Sociëteit van Suriname 258f.855vso Brieven en papieren van Suriname 14 augustus 1731

(14 augustus 1731)
Ik hebbe niet willen manqueren UEd:Gr:Agtb: hiermede kennisse te geven dat op den 12 deser maand
augustus van Guinea alhier gearriveert is het schip Leusden, capt: Bruijn Harmensz. (...)
Na dat gem: schip alhier was gearriveerrt, is mij ter ooren gekoomen, dat er op hetselve oproer of
tumult door de slaven veroorsaakt was geweest, en dat daarinne door de negeres vermoord waren
de oppermeester, de bootsmans maat en een matroos, als mede de derde waak en de kocksmaat,
soodanig gekwest, dat deselve mede aan de wonden waren overleden en dat den neger, die de derde
waak gekwest hadde nog in ’t leven, en onder het armasoen was. Waaromme ik de commiesen van
UEd:Agtb: alhier, alsmede de capt: en opperstuurman van het schip bij mij hebben laten komen, en
deselve na de waarhijt gevraaght, en off sij schoon wel wilden ontkennen, dat de neger de handtdadig was geweest aan het kwetsen van de derde waak, niet meer in leven of op het schip was, bleek
het uijt haar discours evenwel, dat sij wel wisten, welke neger dat ik meende, en daaromme heb ik
mijn plight geoordeelt dien neger uijt het pakhuijs te laten uijthalen, en in de fortresse Zeelandia
detineren, als sijnde van te veel gevolg en al te dangereus voor de colonie, dat een neger, die bereijts
al, terwijl hij in het schip was, de stouthijt hadde gehad van de blanken aen te tasten, om die te vermoorden, alhier soude werden verkoght, sijnde het getal der blanken in deese colonie seer weenig, en
de nomber der slaven considerabel grooter op de plantagies.
De mompeling gaat nog wel verder, en daar wordt gesegt, dat er van alle tumult maakers, niet meerder als eene op het schip met de dood soude sijn gestraft; maar alsoo dat nog maer een mompeling is,
kan ik daar omtrent UEd niets met seekerhijt schrijven, maar eerstdaegs sal ik mij nader informeren.
Ondertussen hoope ik door het doen arresteren der bovengem: neger,ten minsten voor een gedeelte
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getremt te hebben, het gerught dat er reets geweest is, van de quadardigheijt der slaven, het welke
de prijs derselver mogelijk wel gedeclineert soude hebben gehad, sullende UEd meerder voordeel
hebben met te missen een ouden en quadaerdigen neger, sood deselve schuldig bevonden word, als
dat er gedagt soude worden dat er veele aen schuldig waeren.
Bron: NA, WIC 1140 f.188 Brieven en papieren van Suriname 14 augustus 1731

(28 augustus 1731)
De neger waarvan wij UEd bij onse vorige missive heben kennisse gegeven, dat uijt de magasijne was
gehaald en in de fortresse gebraght, is weederom vrij gelaaten, na dat deselve door sweepslaagen als
andersints tot bekentenis is soeken te brengen, dogh daar is niet uijt te krijgen geweest, wij hebben
hem bewaart tot de laaste dagh, en toen verkoght met een makaron voor een nomber van 1000 P
suijker.
Bron: NA, WIC 1140f.189 Brieven en papieren van Suriname 28 augustus 1731

(21 november 1731)
Den heer Raed fiscael Adriaen Wiltens , heeft getragt gehad, de benoodigde informatien in te winnen
tegen den neger, met hetselve schip hier aengebragt, die geaccuseer wirden als hansdadig te sijn
geweest aan het vermoorden der blanken in een tumult dat op gemeld schip was voorgevallen, maer
alsoo niemand van de officieren van gemelde schip, seggen konde , dat hij die neger in het tumult
hadde gesien, oft uijt de anderen uijtgekend, hebbe ik geoordeeld dat het een praetje is geweest, dat
mogelijk eerst van de slaven en daer na van de matroosen voort is gekomen ende is den gemelden
neger daer op weder ontslagen en aen de commijsen van de Ed:West Ind: Comp: overgeleverd.
Bron: NA 1.05.03 Sociëteit van Suriname 258f.887 Brieven en papieren van Suriname 21 november 1731
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bijlage 26a
Aanstelling Jochem Outjes als kapitein op de Leusden –
reis 10
Is ter vergadering van den presenten Raad, door den Heer Directeur Generaal ter lecture gebragt eene
attestatie belegt door de officieren en ’t gemeene boots volk navigeerende op het ED: Comp: slavenschip Leusden, vervattende diverse klagten, over en ter saake van de onmenselijke bejegeninge, en
onverdragelijke harde commando van den thans op dien bodem bescheijden opper stuurman Dirck
Winja. Ende wijders door sijn WelEd: aan haar E:E: gededuceert zijnde , dat voor so verre zijn WelEd:
en de twee bij sig hebbende Raaden op de voijagie naar Accra, van na bij en oculair hadden konnen
reflecteeren, het geattesteerde geene verdichtsels maar de opregte waarheid behelsde.
Dat zijn Weled: dikmaals niet sonder verontwaardiging had konnen aansien de vilaine en ongemeen hard gebied van voorsz: opperstuurman verseld met alle verfoeijelijke vloeken en ongehoorde
scheldwoorden, die bij hem sodanig scheenen ingeworteld en in gewoonte gebragt te sijn, dat men
ter nauwer nood een ordentlijke woord , wanneer hij iets het sij aan de onder officieren of gemeene
matroosen te bevelen had, uijt sijn mond quam te hooren, waar door de gemoederen dier arme menschen sodanig verbitterd en verhard wierden, dat se niet onduijdelijk te kennen gaven dat bij overleijden of langer indispositie van hunnen schipper Lodewijk Lodewijkse zij gesamentlijk genoegsaam wenschten van dien bodem afgeset te werden, om dus verlost te sijn uijt de banden van een
ongehoord wreed gebied des voorsz: opper stuurmans.
Weshalven sijn Weled: aan haar E:E: in serieuse overweging gaf dat nademaal Lodewijk Lodewijkse,
schipper op voorn: comp: schip Leusden, was komen te overleijden en men noodsakelijk een ander
bequaam op dito bodem requireerde, wien men tot voortkoming van alle disordre en ’t houden van
een goede en ordentelijke commando over het scheeps volk daar toe best sou verkiesen?
Waarop gedelibereert sijnde en in agting genomen dat de voorn: officieren en matroosen op meergem: bodem Leusden na demonstratie van so groote verbitterdheit, tegens den meergen: Dirck
Winija, dezelve niet kon gelaten werden in emploij op het schip voorn:, zonder des Ed: Comp: welvaren ten uijterste te doen pericliteeren door een apparente tweedragt en confusie, die in sulken cas op
dito bodem zouden staan te bevreesen, is dierhalven tot verhoeding van dien verstaan en geresolveert,
dat den persoon van Joachim Outjes, opper stuurman van het hier ter rheede leggende s:EdComp:
scheepje de Juffrouw Helena, tot schipper soude aangesteld werden op het schip Leusden, als sijnde
hij een persoon begaaft met veel bequaamheid en volgens rapporten van sijn geweesen schipper
Christiaan Velts een nugteren en ervaren zeeman.
(...)
En wijders tot opperstuurman op het schip Leusden surrogeeren den eersten onderstuurman Klaas
Non omme dus alle onverhoopte ongevalle die somwijlen ten hoogste nadeele van d’Ed:Comp:
soude hebben konnen geschieden, so veel doenlijk was te praevenieeren, en af te weeren.
Eijndelijk dat men ten deesen selven dagen den schipper Joachim Outjes met een commissie sou
munieëren, en vervolgens den Raad en boekhouder generaal met den equipagemeester, als commissarissen afsenden na boord van het meergen: schip Leusden ten eijnde , geaccompagneert met den
eersten klercq volgens gebruijk, den geeligeerden schipper aan alle officieren en ’t gemeene scheeps
volk in die qualitijt te representeere als ook den voorgedagten eersten onderstuurman Klaas Non als
opperstuurman in functie te stellen.
(...)
Aldus geresolveerd (...) in ’t hooft casteel St George d’Emina (...)
Bron: NA, WIC 502 Resoluties van directeur-generaal en raden 16 september 1737
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bijlage 26b
Verklaring van de bemanning over het vergaan van de
Leusden
COPIA
Op heden den 11 en 27 Jann: 1738 compareerde voor mij Ephraim Comans Scherping Secretaris deeser
colonie Surinaeme Rievieren en districten van dien, en in presentie der nagenoemde getuijgen, de
eersame Claas Non, opperstuurman Claas Jonse onderstuurman Jochem Sander derde waak, Dirk
Dirkse boosman Jacobus Lammerse Constapels maet en verdere mindere officieren en matroosen die
met haere naemteekeninge hier onder staen gespecificeert en uijtgedrukt alle in hunne booven
gemelde qualiteijte gevaeren hebbende op het schip Leusden gecommandeert geweest door capteijn
Jochem Outjes, dewelke verklaerde ter requisitie van haaren gem: Capt: Jochem Outjes ende die het
verdere soude moogen aangaen waer ende waaragtig te zijn dat sij deposanten met het voorsch: schip
op den 19 novemb: 1737 van voort de fortresse genaemt d’Elmina sijn zeijl gegaen naer aldaer op de
kust van Guinea te hebben ingenoomen een armazoen van 700 coppen negros slaaven omme deselve
te transporteeren en voeren na de colonie van Surinaemen welke reijse seer voorspoedig voort settende soodanig dat sij op den 29 december daer aen volgende gront hebben gego[.] op drie graad en
negenendertig minuten noorderbreete, en drie hondert seevenentwintig graden een en veertig
minute lengte geduurende welke tijdt sij deposanten van d’Elmina sijn geweest altijdt het schoonste
en gewenste weer hebben gehadt die van een zeeman gewenst soude kunne werden en verders ook
met de slaaven en alle andere saeken door de goede voorsorge van hunne voorn: capt: die de gemelde
slaven vermits tot de dus verre gedaen voorspoedige reise van alles wel en dubbelt leet versorgen
alles binnen boord soo gelukkig en voorspoedig is toegegaen mitsgaders de slaeven in soodanige
gesonde gesteltheijt sijn geweest als sij deposanten gelooven op soo een reijs in een schip onder soo
een armazoen soude kunnen sijn sij deposanten daer op verder hunne reijse vervolgden op den 30
december de duijvelseijlanden int gesigt gekreegen hebben als wanneer het weer seer begon te varieeren en verandere anders soo met swaere travaten als met mist en swaere continuele reegens waer
door geheelijk het gesigt vant land verlooren en onmoogelijk eenig land sien of beoogen en door den
capt: geoordeelt wierd onder t werpen vant loot wat nader na de wal gehouden en naer hun vertrouwen op sestien vadem waeter, dat sij deposanten daer op des anderen daegs den 31 ditto door een
klijn opheldering die niet lang duurde een wijnig gesigt vant land kreegen, soo verre dat sij vermeende een Rivier te sien , dewelke sij voor de Rivier Marwijne aensaegen vermits de donkerheijt endaer
op volgende een continueerende mist en reegen die sij nog al geduurig kreegen sij des anderen daegs
sijnde den 1 Jann: 1738 een hoek vant land int gesigt kreegen dewelke bij hun deposanten gepresumeert wierd Bramspunt off de hoek van Rio Surinaemen te weesen dog geen seekerheijt hebbende
vermits de continueerende reegen en mist ende Capt: op geen losse voet willende te werk gaen uijt
vreese van misleijt te kunne sijn ende rivier van Surinaeme voor bij te seijlen de boot met de derde
stuurman Jochem Sanders na de wal te zenden omme kondschap vant land te krijgen en hadden
doen ses vaem water met modder grond heelen nader aen de wal tot 4½ vadem kreegen kord daer na
een travaet met swaere reegens , en sagen daaer na met een blik off klijn opheldering de rivier oopen
int zuijd zuijd westen, waer op hun capitn en sij deposanten siende verkeert en door de stroom misleyt te weesen alsoo t selve de coers van de rivier Marwijne is immediaet oploeffde om van de wal te
koomen stuurende noord noord west op geduurende welke coers nog al niet dieper water kreegen
waer op geresolveert wierd te ankeren leggende als doen op vier vadem water om de derde stuurman
met uijtgesondene boot aff te wagten, waar na t weer bedaerde ende lugt ophelderde klaere luegt
kreegen sagen wij de boot niet maar dat wij voor de rivier Marwijne laegen en sterk door de vloet daer
na toe geset waeren werdende daer op geresolveert om aldaer nog te blijve leggen tot de ebbe kwam
omme met deselve weeder vandaen te koomen, waer na desnamiddags om 4 uuren soo als de slaven

341

het slavenschip leusden

soude beginnen te schaffen de Opperstuurman Claas Non peijlde en sijde ruijm twintig voeten water
te hebben raakende immidiatelijk ’t roer aende grond, werdende daer op de slaaven gelast na beneeden te gaene omt anker te ligten sijnde de wint als doen aen de noordelijk kant omme wast doenelijk
soo om de oost weeder te zeijlen en ruijm water te krijgen stootende onder het anker ligten het schip
nog twee a 3 maelen aende grond, verders ’t anker gelegt ent schip onder seijl sijnde, kreegen dood
stilte en wierde met de ebbe na de bank geset en konde om door ons eijge anker niet inde grond
gestooten te werden; kort daer na t roer die met een paerde en een sorgleijn wel was voorsien van t
agterste vant schip weggestooten en weg dreeff en kreegen als doen eenige swaere seen van agteren
in dog egter niet hard stootende werdende de cajuyt en constapels camer door de seen vol water
gespoelt waeromme immidiaetelijk t gat vant schip met pressingen en leijzijl wierd gestopt om de
zeen aff te stuijten dog sulks konde niet helpen door dien t schip weeders verscheijde stooten kreeg
en lek raakte ja soodanig dat met bijde pompen onmogelijk lens gehouden kon worden ent schip al
gaende weg begon te sinken soo dat sij deposanten inde grooste nood des werelds sijnde om voor
eerst door de zeen overweldigt en weggespoelt te werden en ten andere door haer slaven die begonnen op te staen om sig meester te maeken niet vermoort te werden gesamentlijk resolveerde de luijken te besorgen om te beletten dat de slaaven niet op koomen soude om haer te vermoorden dat daer
na het schip door t stooten die egter niet heel sterk waeren ent veel water dat er van tijd tot tijd
indeselve is gekoomen op zij begon kantener en sij deposanten geen hulp off uijtkomst meer voor
ooge saegen omt schip te behouden door dien t selve al gaende weg zinkte en op zij kanterde om hun
leeven te salveeren gesamentlijk resolveerde de masten te kappen om alsoo t geheel op zij vallen van t
schip was ’t doenlijk te beletten en anders geen hulp meer overig sijnde als met vrak vant schip elk een
goed heen koomen te soeken om sijn leeven te salveeren, en ook hun meeste tijd en grooste gedeelte
aant volk genoeg te doen had om de luijken digt te houden dat de slaven niet meester wirde die als
rasende en vermoijde menschen aengingen om van beneeden te koomen waerna sulks gedaen sijnde
sij deposanten dien heele nagt opt vrak vant schip sijn gebleeven en veele swaere stortinge van zeen
hebben uijtgestaen die het schip al meer en meer instukken stooten tot des anderen daegs smorgens
den 2 Jann: als wanneer sij de boot saegen aenkoomen die soo digt bij ’t vrak vant schip aenkwam als
konde dog moest vermits de branding die omtrent het schip was daer buijte blijve leggen binnen
welke tijd sij deposanten de sloep hadden uijt geset en gesamentleijk hadden geresolveert , vermits ’t
schip t eenemael aen stukken gestooten en gans geen hulp en redding voor ‘tselve schip nog slaven
alsoo die alle except 14 stuk en 2 jongens die den Ed: Heer Generael de Bordes aende Capt: waere
meede gegeeven, en welke sig altijd booven op ’t schip om meede te helpen als andersins waeren
boovengebleeven snagts te vooren gesmoort waeren, meer over was om met de boot en de sloep hun
leeven te sien salveeren, met dewelke dan in verscheijde reijse de Capt: die de laaste opt vrak is
geweest ent volk in de boot sijn gebragt en alsoo met haar [.] beneevens de Heer Raad en Commies
Campen ende sestien slaven bestaende in elff mans drie vrouwens en 2 booven gem jongens die sij met
groote moeiten en gevaer van hun leeven daer meede en hadden gekreegen met gem: boot en sloep
sonder bij haer deposanten weeten [...] van de lading off scheeps toebehooren te kunnen off sijn
geborgen als allenelijk een bahoe met kleeren en linnen soo van de gem: Ed: Heere Campen, de Capt:
en eenige plunje van hun deposanten en seekere kist met goud gelaaden geweest door den Wel:Ed:
Groot Agtb: Heer Martinus Francois de Bordes Directeur Generael over de Noord en Zuijd kust van
Africa voor Reek: en risico van de Deense koninklijke Geoctroijeerde West ind: Comp: ingevolge connessement door den Capt: van haer deposanten vertoond, aen land in de rivier Marwijne sijn gekoomen sonder hij door de subietheijt vant gevaer van hun leeven te verliesen, dat haer stond over te
koomen van eenige leevensmiddelen te kunnen voorsien en daer meede niets te eeten off te drinken
vindende niet teegenstaende de sloep de Rivier de Marwijne opgesonden wierd om vers water te
soeken dat niet vonde resolveerde sij niet teegenstaende ’t perykel de zeen om daer van verslonden te
worden groot was alle gesamentlijk om van geen honger en dorst te sterven de Rivier Surinamen op
te soeken alwaer sij deposanten naar veel honger te hebben uijtgsteaen gesamentlijk met met de gem:
Ed: Heer Campen ende sestien stuks slaaven door de hulpe godes op den 4. deeser des smorgens der
klokke drie a vier uuren aen Parmaribo sijn aengekomen
Verders niets getuijgende geevende voor reeden van weetenschap als inden text bereijt sijnde deese
des noods ten allen tijden met solemneele eden te bevestigen.
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Dat aldus passeerende alhier aen Paramaribo op datum voornt: ter presentie van de heer Anthonij
Hendrk: Meinershagen vaendrig ten dienste van Haer Ed: Groot Agtb: de Heeren Directeuren
deeser colonie en Daniel Pastor Gonnet prov: adsistent ten dienste van Haer Ed: Groot Agtb: Heeren
Bewindhebberen vande Gener: Geoct: Westindise Comp: als getuijgen = was geteekent Claas Nonn,
Claas Jansen Jochem Sander, Oppermeester Michael Heijdrik, onderdl Coenrardus Vegnerus, Dirk
Dirkse Bootsman Jacobus Lammerse constapels maet dit ist X merkvan Andreas Hanssens Teunis
Cornelissen, Jan Krohn, dit ist X merk van Godfried Swen, dit ist X merk van Piter Hollen Jan Drayer
dit ist merk X van Theunis Raphardt , dit is t merk X van Hans Jansen, dit ist merk X van Jurgen
Evertsen, dit ist merk X Cornelis Hindrikse , dit ist merk X van Pieter Hanse Donker Robbert Clerck
Micheel Petersen Arne Muller Pieter Rod, dit ist merk X van Jan Rephard Andreas Petersen, Mercus
Andriese Mauriese Sapte derde meester Andries Cornelisen Moorm dit ist merk X van Pieter Jansen
dit ist merk X van Claas Jacobse , Joos Jansen Jacob Swerse koksmn. dit ist merk X van Ab Jacobse dit
ist merk X van Hendk Dirkse de Boer van Embden, dit ist merk X Jacobus de Buijs Theunis Magnus
tersijde stond testes en geteekent A:H: Meijnertzhaagen D:P:Gonnet = onder stond quod attestor =
en geteekent = E: Comans Scherping Secret: 1738
Volgt Recollement -------Compareerende voor mij Albertus Lippert Raad inden Ed: Hoove van Politie en Crimineele Justitie
der Colonie Surnaemen[ .][ .] de persoonen in voorenstaende attestatie onderteekent dewelke verklaerde , nadat deselve aen hun leeden nog maels wel en deugdelijk was voorgeleesen hun gedeposeerde alsoo te weesen de opregte waarheijt en daer bij te blijven persisteeren hebben tot meerder
bekragting van dien den eedt daerop in mijn hand afgelegt seggende met opgestookene vingeren Soo
waerlijk moet ons God Almagtig helpen.
Actum Paramaribo den 27 Jann 1738
Was geteekent A: Lippert ==== onderstondt ============ mij present === ongeteekent E.Comans
Scherpingh ============= secretaris 1738 ======= nog lager stond =======
Accordeert naar collatie met sijn origineel dat ik getuige
E. Comans Scherpingh Secr: 1738
Bron: NA, WIC 1141 Brieven en papieren uit Suriname f.172
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bijlage 26c
Bericht van de commiezen Hoevenaer en De Rayneval
aan de Heren Tien
Origineel		
Gelesen Den 28 april 1738
Wel Edele Groot Agtbaere
Weijse Voorsienige en Seer discreete Heeren
Mijne Heeren
(...)
Aen de Illustere Vergadering van Tienen
(...)
Wij moeten ook uwel Ed: Groot Agtb: tot ons groot leetweesen melden dat den schipper Jochem
Outies sijn schip genaemt Leusden op de banken voor de Rivier de Marwijne is koomen in stukken
te stooten, sonder dat daer iets van geborgen is geworden als alleen een kisie waer in gemelde schipper segt dertig marken en eenige once Stoff Goudt te weesen als meede veertien stuks slaven van de
Ed: Westindise Comp. en twee klijne jongens aen koomende den Generael van de kust van Guinea
en ook het volk die alhier op den 4 pass: sijn aengekoomen met de boot en sloep, hebben haer als
dan aen ons geadresseert, en om assistentie versogt die wij ook haer hebben beweesen met ind magazijn te logieeren, en eenig eeten te geeven, wijders hebben wij ons vervoegt bij den Ed: Gest: Heere
Gouverneur en sijn Ed: versogt, om de schippers der particuliere coopvaerdij scheepen te persuadeeren om eenige manschap van dit volck op haer scheepen over te neemen, dewelke het grooste getal
ook vande selve hebbe overgenoomen, so dat nog maer wijnige sijn hier gebleeven, gemelde bootgeselle sijn ons ook sterk aengeweest om berg loon van opgem: kisie met stoffgout te hebben. Dog wij
hebben gesegt daer niet in te sullen treeden, waer op sij haer bij Request geadresseert hebben aen
den Ed: Hove van Policie die ons daer op versogten in haere vergadering te koomen en ons de gem:
Request in hande stelde om berigt daer op te geeven, welk berigt copielijk hier neevens gaet ondet
Lett: C:. Dog wat verder de Resolutie van den Raadt hier over is, kunnen wij niet seekers melden alsoo
het appointement ons niet is overgeleevert dog hebben vernoomen dat haer soude weesen toegelegt
ider twee maenden gagie, dat door ons soude moeten werden verstrekt en verders haer regres bijd Ed:
West Ind: Comp: soeken.
De sestien stuks slaven hier voorgenoomen hebben wij in publique vendutie verkogt voor een
somme van f. 4140.- sijnde die twee klijne jongens, daer meede onder begreepen, de boot en sloep
aenbelangende sullen wij meede met d’eerste geleegentheijt aen de man soeken te helpen.
Nog bekoome uwel Ed: Groot Agtb: hier ingeslooten onder Lett: D: een verklaring weegens het verongelukken van het schip , hoe hetselve is toegegaaen, dog alsoo de matroosen geen berg loon kreegen, hebben sij de verklaring niet willen teekenen, dog hebbe evenwel volmondig gesegt in onse presentie daer bij sijnde den secretaris en Een Raed van Policie deese verklaring de opregte waerheijt te
weesen enten allen tijde die ook soude teekenen en met Ede bevestigen als sij berg loon kregen. Het
verder passeerende werd uwel Ed: Groot Agtb: per naaste geadviseert.
Waermeede de vrijheijt neemen deese te bekorten biddende den Almoogende Godt dat hij sijnen
milden reijken Zeegen over Uwel Ed: Groot Agtb: dierbaere Persoonen en Gehonoreerde Familien
gelieve uijt te storten in dit nieuwe beginne en nog veele volgende Jaeren, sullen wij altoos met de
uijterste vigilantie tragten te sijn.
Wel Edele Groot Agtbare
Wijse, Voorsienige en seer discrete Heeren
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Suriname den 27 Jan.: 1738
Uwel Edele Groot Agtb: Ootmoedige en Getrouwe Dienaeren
Jacob Leon: Hoevenaer
F. C. Raijneval
Commisen
PS.
Soo aanstonds hebben wij bekoomen de beedigde verklaring
Bron: WIC 1141 f.168 Brieven en papieren van Suriname
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bijlage 26d
Gouverneur Van de Schepper aan de Heren Tien

Lecta 30 april 1738
Edele Groot Agtbaare Heeren,
(.....)
Den 4e dato quam hier aan den Capt: Jochem Outjes met 73 matroosen van het E: Westindiscehe
Compagnie Schip Leusden, dat van de kust van Guinee gaand met omtrent 680 stukx Negros slaven,
en het ongeluk heeft gehad van op den eersten desen voor de rivier de Marawine te verongelucken
uijtgenomen veertien van de selve die geborgen, en met den Captijn op heden hier aangecomen sijn
neffens de hr. Camper ‘geweesen’ Oppercommis en Raad aldaar, met haar mede brengende nogh een
geborghe kissie met 101 Marck 4 oncen en 8 engels goud.
Door den directeur generaal d’heer de Bordes afgeladen voor rekening den Deense Coninclijcke
Westindische Guineese Compagnie, en geaddresseert aan de Edele Groot Agtbaare Heeren
Bewindhebberen ter cameren Stad en Landen; de matroosen heb ick ten eersten voor het grootste
gedeelte op de scheepen verdeeld, om deselve wederom ten eersten voort te helpen, en alle disordres
daar door te prevenieeren;
(...)
En heden de vercooping begonnen van de slaaven gearriveert met het E:Westindische Compagnieschip
de Jonge Willem,capt. Jacob Tromp, ten getaale van 435 stukx en de 14 stukx geborgen uijt het verongelukte schip Leusden, tesaamen 449 stukx.
Edele Groot Agtbaare
Onderdanigen & Gehoorsame Dienaer
G. VandeSchepper
Paramaribo 28e Januarij 1738
Bron: NA, Sociëteit van Suriname, 1.05.03 invnr 265 Brieven en papieren van Suriname
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bijlage 26e
Reactie Hoevenaer en De Rayneval op het rekest van de
bemanning
COPIE
Berigt gedaen maeken en den Ed:Agtbaere Hooven van Policie en Crimineele Justitie overgegeeven
door Jacob Leonard Hoevenaer en F:Cs: de Rayneval Commisen van Haer Ed: Groot Agtbaere de
Heeren Bewindhebberen vand Gener:Geoct: Westind Comp:
Op en jeegens
Seeker request aen deesen Ed: Agtb: Hoove gepresenteert door ’t scheepsvolk vant schip Leusden
schipper Jochem Outjes gestrand in de Rivier Marwijne.
Ter obidientie van deesen Ed: Agtb: Hoove seggende ondergeschreeven egter met behoorlijk respect
deesen Ed: Agtb: Hoove [....] naer het request geexamineert te hebben, niet te kunnen treeden in het
minste, in het gedaen versoek vermeenende het selve sijn teegens het 18 art: van den Artiekel Brieff
van de Generaele geoctroyeerde Westindische Comp: daer en booven de onbillijkheyt des versoeks,
blijkt uijt de slotreeden des requets, alwaer de suppn. versoeken appointement waer bij aen eijgenaer
der geborgene goederen werd gelast en geordineert en doen ingevolge de middelen des requets werd
door de suppten. geadvoceert het geborgene kisie te behooren aan sijn Majesteijt den koning van
Denemarken, vervolgens de suppten haer recoers moeten neemen off verders ingevolge het 18 art:
vermelt tot Haer Ed: Groot Agtb: de heeren Bewindhebberen vervolgens ons in het selve niet kunnen
inlaeten, maer ons refereeren aen UEd: Agtbaerheedens decisie.
Waermede de ondergesz. vertrouwen aen de intentie van deesen Ed: Agtb: Hoove te hebben voldaen.
Was getekend
Jacob Leonard Hoevenaer
Francois Cornelis de Rayneval
Commiesen
Bron : NA, WIC 1141 f.171 Brieven en papieren van Suriname

347

het slavenschip leusden

bijlage 26f
Verzoek van Jochem Outjes om uitbetaling van het
bergloon
(...)
Is geleesen de requeste van Jochem Outjes, aen deese vergadering gepresenteert, houdende dat hij
Supp: als schipper in dienst van deese Comp: op den 19 November 1737 met het schip Leusden zijn vertrokken van het hooft Casteel dÉlmina, om een armasoen van 700 koppen slaeven te transporteeren
na de Colonie van Suriname en door hem Suppliand, mitsgaders de verdere officieren en scheepsvolk,
alle deligentien zijn aengewent, om het selve schip met sijn inhebbend armasoen, en verdere ladinge
in behoorlijke staet ter gedestineerde plaatse te brengen, hij Suppl: egter het ongeluk heeft gehad, het
gemelde schip bij de rivier de Marrewijne te verliesen, met seer wijnig apparentie om selfs het leeven
veel min iets van de ladinge te salveeren. Soo als bij overgeleeverde verklaring nader konde werden
gesien, dat hij suppliand egter in die akelige omstandigheeden, met de verdere officieren en scheepsvolk (zijnde de laestgemelte door hem Suppl: ende andere officiers, door belofte van een ordentelijke
belooning aengemoedigt) met het uijterste leevens gevaer, uijt het wrak van het schip hebben geborgen zeker kasje met een hondert en een mark, vier oncen en agt Engels goud, in het meergem: schip
geladen voor reekening en risico van de Deense koninglijke geoctroijeerde westind: Compagnie en
zijnde thans onder deese vergadering berustende, zonder dat er met mogelijkhijt iets anders als een
bahoe, met een wijnig plunje daarin, heeft kunnen werden geborgen, in voege hij Suppliant: en
de verdere officieren en volk met verlies van alles buijten dien wijnig plunje en genoegsaem naekt
en blood, na een goed heen komen hebben moeten omsien tot dat sij na veel sukkelens, mitsgaders
honger en kommer te hebben uijtgestaen, met de boot tot Paramaribo sijn aengekomen, alwaer sij het
voorsz: kasje met goud onder de commiesen van deese Compag: behoorlijk hebben bestelt.
Dat hij Suppli: onder reverentie vermeijnt dat hij regt en de uijterste billijkhijt komen te vereijsen
dat die geenen, die afsiende van haar eijgene goederen, als van mindere importantie, een anders goederen op gevaer van haar leeven komen te bergen, ook volgens costume van de See, voor hare vigilantie en gevaer behooren te genieten een behoorlijk bergloon, gelijk hij suppl: ook door het hier sijnde
scheeps volk om sulks bij deese vergadering te effectueeren continueel word aengemaend en lastig
gevallen, mitsgaders gesommeert op sijn officiers woord en belofte waar door het tot die berging
met te rugstelling en braveering van het grooste leevensgevaar is aengemoedigt, en zonder welke
beloften en aenmoediging de voorsz: berging nae alle apparentie niet zoude hebben gereuseert , versoekende zoo uijt zijne eijgene hoofden, als wegens zijne geweese meede officieren en scheepsvolk,
ten eijnde deese vergadering haare goede offissen gelieve aen te wenden, dat hij Suppliand benevens
de gem: meede officieren en volk idem pro rata en na desselfs qualiteijt, uit het montant der voorsz:
geborge en getrouwelijk te regt gebragte kist met goud, na costume van de Zee, hun behoorlijk en
wel verdiend bergloon mogen erlangen, zoo tot soulaes van haer eijge verlies en schade, mitsgaders
recompens van betoonde vigilantie en uijt gestaene leevens gevaer, als tot aenmoediging van zeevarende lieden in diergelijke akelige en gevaerlijke omstandigheeden. Waarop gedelibereert zijnde is
goedgevonden en verstaen dat copie van de voorsz: requeste, beneevens extract uijt de verklaring
door de officieren en scheeps volk gevaren hebbende op het schip Leusden, gegeeven, voor zoo verre
deselve het salveeren van de voorsz: goud kist is concerneerende, zal werden gestelt in handen van de
Wedw: van Jan Mor de Jonge, als Commissionaris van de Koninglijke Deense Westind: Compag: ten
eijnde het versoek in de voorsz: Requeste vervat te examineeren ende hare belangen en consideratien,
deswegens aen deeze vergadering te communiceeren.
Bron: NA, WIC 393 Notulen kamer Amsterdam 8 juli 1738 f.148vso-149
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bijlage 26g
Restitutie betaling van twee jongens aan Florentinus
Camper
Is ter vergadering binnen gestaen Florentinus Camper, geweesene commies en Raed, in dienst van
deese comp: ter kuste van Guinea, ende na bekome demissie van den Direct: Generael en Raden, over
Suriname gerepatrieert, versoekende sijn tegoed hebbende emolumenten mitsgaders de gagien,
ingevolge van zijne afrekening te mogen ontfangen, ende wijders te kennen geevende, dat hij op
versoek van den directeur Generael Martinus Francois de Bordes, per het schip Leusden met sig
hadden genomen, twee negros jongens, den voorsz: directeur Generael toebehoorende omme deselve alhier te landen aen sijn broeder de overleedene capteijn de Bordes ter handen te stellen, ten eijnde
de voorsz: Negros Jongens alhier souden werden onderweesen, ende vervolgens aen hem te rugge
gesonden; dat deselve uijt het verongelukte schip Leusden waren gesalveert, ende door de commiesen in Suriname bij publique opvijlinge vercogt, dat hij om aen de Intentie van de voorsz: directeur
Genrael te voldoen , deselve voor een somma van f. 870,- hadde ingekogt, ende alhier aengebragt,
ende dat hij aen de voorsz: commiesen in betaelinge hadde gegeeven een wisselbrief ter voorseijde
somma , ten behoeve van deese comp: door hem getrokken, ten lasten van zijn vader Jacobus Camper
versoekende om boven gemelde redenen van de voldoeninge van de voorseijde wisselbrief te mogen
werden ontheeven.
Waarop gedelibereert zijnde is goedgevonden en verstaen de emolumenten, mistgaders de gagien
van de voorsz: commies Camper in gevolgen van zijne meedegebragte afreekening te voldoen ende
de boekhouders Brit en Leever tot de afschrijvinge bij deese te qualificeeren, ende wijders de bovengem: twee negros jongens te laten ter dispositie van voorsz: Camper, ten eijnde daer meede te kunnen
handelen, zoo als hij oordeele zal te behooren, zonder voldoeninge van de prijse waarvoor deselve
door hem in Suriname zijn ingekogt, ende dienvolgende hem van de betalinge van de voorsz: wisselbrief van f. 870,- bij deese te ontheffen, ende te bevrijden, zullende copie van deese resolutie aen de
cassier Carel van Dam werden ter handen gestelt, omme te strekken tot zijne narigtinge.
Bron: NA, WIC 393 Notulen kamer Amsterdam 15 juli 1738 f.156vso-157
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bijlage 26h
Besluit tot betaling van het bergloon

(...)
Is ter vergadering binnen gestaen de boekhouder van de Wedw: van Jan Mor de Jonge Commissionaris
van de Deensche Coninglijke Westind: Compag: geadsisteert met den solliciteur Heijmans, communiceerende ingevolge ende ter voldoeninge van de Resolutie van deese vergaderingh in dato 8 juli
laestleeden haar belangen en consideratien op de requesten door Jochem Outjes, geweese schipper
op het verongelukte schip Leusden, aen deese vergadering gepresenteert, ten eijnde voor het gesalveerde goud voor reekeningh en risico van de Deensche Westind: Comp: in het voorsz: schip geladen
geweest, zoo voor zig zelve, als zijne meede officieren en scheepsvolk, een behoorlijk bergloon te
mogen erlangen, onder de notulen van de voorsz: datum, in het breede vermelt, met bijvoeginge
dat de assuradeurs niet waren te disponeeren, omme aen de voorsz: officieren en scheeps volk voor
bergloon meerder toe te leggen als 10 pCto van het montand van het voorsz: gesalveerde goud, met
welke presentatie door den voorsz: schipper en eenige officieren zoo voor hun zelve als in de name
van de verdere officieren en scheepsvolk genoegen zijnde genomen zoo is na voorgaende deliberatie
goedgevonden en verstaen, dat het montant van de voorsz: 10 pCto zal werden gebragt in handen
van den Cassier Karel van Dam, ende dat vervolgens door den voorsz: schipper zal werden ontslagen, het arrest , onder dese Compagnie op het voorsz: goud gelegt, dat wijders nae betaelinge van
de bedongen vragt gelden, het bovengem: goud, aen de voorsz: Wedw: van Jan Mor de Jongen , als
ten dien eijnde door de Koninglijke Deensche Compagnie zijnde gequalificeert, onder hare behoorlijke quitantie zal werden afgegeeven, ende laestelijk dat van het montant van de meergem: 10 pCto
door deese Compag: zal werden ingehouden een somma van 1850,,-,,- zijnde zooveel als door de
commiesen van deese Comp: in Suriname op appoinctement van den Gouverneur en Raden over de
voorsz: Colonie, aen de voorsz: officieren en scheepsvolk op reekening van bergloon voor het meer
gem: goud bereijts is betaelt, ende dat het restand van het beloop van de voorseijde 10pCto aen de
meergem: officieren en scheepsvolk ider pro rata van hare qualiteijt en gagie zal werden uijtgekeert
en voldaen.
Bron: NA, WIC 393 Notulen kamer Amsterdam 26 augustus 1738 f.168vso-169vso
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Samenvatting

Het slavenschip Leusden was een van de laatste slavenschepen van de West-Indische
Compagnie (WIC) dat voor een slaventocht werd uitgereed. Het schip verging op 1
januari 1738 voor de monding van de Marowijnerivier in Suriname. De ondergang van
dit schip, waarbij 680 Afrikaanse gevangenen door de bemanning de dood in werden
gedreven, was de grootste scheepsramp tijdens de periode van de Nederlandse slavenhandel. Desondanks maakt deze gebeurtenis geen deel uit van de Nederlandse
historische canon. De belangrijkste reden hiervoor is de geringe belangstelling voor
deze periode uit de Nederlandse geschiedenis. Dit ondanks het feit dat Nederland
ruim 240 jaren betrokken was bij de trans-Atlantische slavenhandel.
De Leusden maakte vanaf de eerste reis in 1719 tot aan haar ondergang in 1738 in
totaal tien slaventochten. Tijdens deze tien reizen werden 6564 gevangenen ingescheept, waarvan er 1639 de overtocht niet overleefden. Voor de verkoop stierven ook
nog 102 gevangenen in de slavenmagazijnen, wat het totale aantal sterfgevallen op
1741 bracht. Dit was 26.5% van het aantal in Afrika ingescheepte gevangenen, een
onvoorstelbare verspilling van mensenlevens.
De geschiedenis van de Leusden is onderdeel van de slavenhandelgeschiedenis van
de WIC. Op 3 juni 1621 verleenden de Staten-Generaal een octrooi aan de WIC, waardoor deze organisatie het monopolie binnen de Republiek verkreeg voor handel in
het Atlantisch gebied. Hoewel de compagnie niet werd opgericht met als doel het
bedrijven van slavenhandel, werd dit binnen een paar jaar een belangrijke activiteit.
Dat had alles te maken met de verovering van delen van Brazilië op de Portugezen en
het kortstondige bezit hiervan in de periode 1624-1654. Brazilië voerde al vanaf het
midden van de zestiende eeuw Afrikaanse gevangenen in, die als slaven op de suikerplantages tewerk werden gesteld. Met de gedeeltelijke verovering van Brazilië werden
de Nederlanders gedwongen de plantages van Afrikaanse slaven te voorzien. Een van
de belangrijkste forten van de Portugezen in West-Afrika van waaruit de slavenhandel naar Brazilië werd bedreven, São Jorge da Mina (Elmina), werd in 1637 door de
Nederlanders veroverd. Hierdoor werd de WIC een van de belangrijkste deelnemers
aan de slavenhandel in West-Afrika. Na het verlies van Brazilië in 1654 bleef de WIC
zich met deze handel bezighouden. De compagnie leverde via het eiland Curaçao,
dat als slavendepot functioneerde, Afrikaanse gevangenen aan de Spaanse koloniën
in Amerika. De Spanjaarden hadden geen handelsposten in Afrika omdat het hen
door het Verdrag van Tordesillas (1494)verboden was. Om toch hun koloniën van
Afrikaanse slaven te kunnen voorzien, werden leveringscontracten (asientos) gesloten
met landen die wel toegang hadden tot de slavenhandel in West-Afrika. De WIC heeft
ook in het kader van het asiento, Afrikaanse gevangenen geleverd aan de Spaanse
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gebieden in Amerika. Meestal gebeurde dit als onderaannemer van diegenen die het
contract in handen hadden, de asentistas. De leveringen van Afrikaanse gevangenen
aan de asentistas en via omwegen ook rechtstreeks aan de Spaanse koloniën, was voor
de WIC een winstgevende handel. Hier kwam een einde aan, toen de Engelsen na het
einde van de Spaanse Successieoorlog (1702-1713), het asiento van de Spanjaarden verkregen. Ook de functie van Curaçao als slavendepot werd hierdoor overbodig.
Over slavenschepen, die onmisbaar waren in het vervoer van Afrikaanse gevangenen
naar de gebieden in Amerika, is niet veel onderzoek gedaan. Dit is opmerkelijk omdat
de behandeling van de gevangenen op de slavenschepen inzicht kan verschaffen over
de manier waarop dit gedwongen vervoer van mensen was georganiseerd. Over de
situatie op Engelse slavenschepen zijn enkele getuigenissen voorhanden van mensen
die zelf werkzaam zijn geweest op dergelijke schepen. Het gaat dan vooral om verslagen van abolitionisten, die door middel van hun verhalen de publieke opinie probeerden te mobiliseren tegen slavenhandel en slavernij. Deze verslagen wekken de
indruk, dat er op de slavenschepen sprake was van een permanente onderdrukking
en uitzonderlijke wreedheid tegenover de gevangenen. Over de Nederlandse slavenhandel zijn dergelijke verslagen niet aanwezig. Of de Nederlanders op even meedogenloze manier tegen de gevangenen optraden als de Engelsen valt niet vast te stellen. Op de slavenschepen waren twee groepen opvarenden aanwezig die, ondanks het
feit dat zij samen de overtocht van Afrika naar Amerika moesten maken, in totaal verschillende omstandigheden verkeerden. Voor de bemanning van de schepen, meestal
blanke Europeanen, was de overtocht van Afrika naar Amerika een onderdeel van een
veel langere driehoeksreis die in Europa begonnen was en via Afrika en Amerika weer
in Europa moest eindigen. Voor de gevangenen was het een enkele reis die onder
dwang plaatsvond. De blanke bemanning had het toezicht over de Afrikaanse gevangenen, waarbij hardhandig optreden tegen hen niet werd geschuwd. Er was altijd de
angst en het gevaar dat de gevangenen zouden proberen hun vrijheid te herwinnen.
Hoe de Nederlandse slavenschepen ingericht werden om de Afrikaanse gevangenen
te kunnen vervoeren, is niet met zekerheid vast te stellen. De afbeelding van het
slavenschip Brooks werd door de Engelse abolitionisten gebruikt om aan te tonen
hoe het vervoer van de gevangenen werd georganiseerd. De mensen hadden zeer
weinig ruimte en werden zo dicht mogelijk op elkaar in het slavenruim van het schip
gepropt. Van de Brooks is bekend dat het schip speciaal werd ontworpen en gebouwd
als slavenschip. Ook het Deense slavenschip Fredensborg werd speciaal gebouwd voor
het vervoer van Afrikaanse gevangenen. Over de vraag of er door Europese slavenhandelaren speciale slavenschepen werden gebouwd, is geen eenduidig antwoord
mogelijk. Wat de Nederlandse slavenhandel betreft is de heersende opvatting, dat
er geen speciale slavenschepen werden gebouwd. Een belangrijk argument daarbij
is, dat normale koopvaardijschepen met geringe aanpassingen geschikt gemaakt
konden worden om als slavenschip dienst te doen. Uit het onderzoek naar de Leusden
is echter gebleken, dat in elk geval vanaf het tweede decennium van de achttiende
eeuw (1718) door de WIC specifieke opdrachten werden gegeven voor de bouw van
slavenschepen. Bij de bouwopdrachten voor schepen werd onderscheid gemaakt
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in verschillende soorten schepen, afhankelijk van de voorgenomen inzet. Er werd
expliciet opdracht gegeven tot het bouwen van slaven-, kruis- of retourschepen. De
Leusden werd speciaal als slavenschip gebouwd en heeft ook alleen als zodanig dienst
gedaan. Slavenschepen werden echter ook gebruikt als kruisschip of als schepen voor
de retourvaart naar Afrika. Dit neemt niet weg, dat bij de constructie en bouw van
een slavenschip al de nodige voorzieningen werden getroffen, waardoor het schip
in Afrika gemakkelijk kon worden aangepast voor vervoer van de gevangenen. Dat
normale koopvaardijschepen met geringe aanpassingen geschikt gemaakt konden
worden voor het vervoer van Afrikaanse gevangenen is minder vanzelfsprekend dan
tot nu toe werd aangenomen.
Een belangrijk aspect bij het vervoer van Afrikaanse gevangenen op Nederlandse
slavenschepen was de aanwezigheid van Afrikaanse toezichthouders tijdens de overtocht. Hier is in de verschillende onderzoeken over de Nederlandse slavenhandel niet
eerder aandacht aan besteed. Op Nederlandse slavenschepen werden speciale toezichthouders (bomba’s) aangesteld om de gevangenen te instrueren tijdens de overtocht. Deze toezichthouders waren vrije Afrikanen, die soms in dienst waren van de
WIC (althans op de loonlijsten vermeld werden) maar waarschijnlijk ook als zelfstandige ondernemers hun diensten aan de compagnie aanboden. Deze bomba’s gingen
met de slavenschepen mee naar Amerika en van daar naar Nederland, waar zij soms
gedurende een lange periode verbleven voordat zij weer naar Afrika teruggingen.
De twee belangrijkste zorgen van kapiteins van slavenschepen tijdens de overtocht naar Amerika waren het uitbreken van besmettelijke ziekten en verzetsdaden
(opstanden) onder de gevangenen. Beide situaties hebben zich op de Leusden voorgedaan. Tijdens de zevende reis brak er een opstand uit onder de gevangenen, waarbij vijf blanken werden gedood. De manier waarop deze opstand plaatsvond en wie
hierbij de leiding had, is nooit opgehelderd. De WIC heeft slechts een bericht naar de
directeur generaal in Afrika doen uitgaan, waarbij gesuggereerd werd dat de opstand
op de Leusden door de bomba’s op dat schip was geleid. De kapiteins van de slavenschepen kregen het advies de bomba’s niet al te veel te vertrouwen. Niettemin bleef
de WIC gebruik maken van deze Afrikaanse toezichthouders op de slavenschepen.
De negende reis van de Leusden was zonder meer desastreus te noemen. Door een
besmettelijke ziekte aan boord, voor en tijdens de overtocht, overleefden maar 226
van de 687 ingescheepte gevangenen.
Na de overgang van het asiento naar de Engelsen in 1713, waren de mogelijkheden
voor de WIC in de slavenhandel niet ten einde. Vooral Suriname en Berbice hadden
grote behoefte aan arbeidskrachten op de suikerplantages. De Surinaamse planters
waren echter niet kapitaalkrachtig, waardoor de WIC niet bereid was grote aantallen
gevangenen aan die kolonie te leveren. Men zocht liever naar andere mogelijkheden
om de slavenhandel weer winstgevend voort te kunnen zetten. In 1719 besloot het
hoofdbestuur van de WIC, de Heren Tien, om als compensatie voor het verlies van de
levering van Afrikaanse gevangenen via het Spaanse asiento, Sint Eustatius als open
slavenmarkt voor de omliggende eilanden in te stellen. De Heren Tien hadden van de
bestuurders op Sint Eustatius bericht gekregen, dat er mogelijkheden waren om via
dit eiland de slavenhandel naar de omliggende eilanden winstgevend te organiseren.
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De Leusden was het eerste schip dat als gevolg van dit besluit in januari 1721 een lading
gevangenen op dit eiland afleverde.
De eerste vier reizen van de Leusden hadden als bestemming het eiland Sint Eustatius.
Tijdens de derde reis werden ook gevangenen afgeleverd in Berbice.Uit de gegevens
van deze reizen blijkt dat de handel naar dit eiland voor de WIC inderdaad winstgevend was. Ook wordt duidelijk hoe de verkoop van de gevangenen werd georganiseerd en naar welke omliggende eilanden de mensen verkocht werden. Deze leveringen aan Sint Eustatius hielden even abrupt op als zij begonnen waren. De laatste
levering van gevangenen door de Leusden op dit eiland was in 1726. In 1727 hield de
WIC op met de slavenhandel naar Sint Eustatius. Deze abrupte beëindiging van de
handel op Sint Eustatius had te maken met de aanwezigheid van Engelsen die ook
gevangenen aan dit eiland leverden. De WIC kon de concurrentie met de Engelsen
niet aan en besloot dan toch maar de leveringen aan Suriname te intensiveren.
De overige zes reizen van de Leusden hadden Suriname als bestemming. De ondergang van de WIC als slavenhandelsorganisatie was echter niet meer te stoppen.
De WIC was niet in staat de concurrentie met andere slavenhandelaren, vooral de
Engelsen en de Fransen, aan te gaan. Hiervoor zijn twee redenen te noemen. In de
eerste plaats de inferieure kwaliteit van de handelsgoederen die door de WIC naar
Afrika werden verscheept. Daarnaast was de WIC niet bereid en ook niet in staat om
de prijzen te betalen die de Afrikaanse slavenhandelaren vroegen voor de gevangenen. De Engelsen en Fransen die wel hogere prijzen voor de gevangenen betaalden
en bovendien handelsgoederen van betere kwaliteit meebrachten, werden door de
Afrikanen met voorrang behandeld. Dat betekende dat schepen van de WIC zoals de
Leusden, vele maanden aan de Afrikaanse kust verbleven voordat zij hun gewenste
lading gevangenen aan boord hadden. Door de beëindiging van het handelsmonopolie van de WIC op Afrika in 1730, werd de toch al weinig florissante positie van deze
onderneming nog verder verzwakt. Vrije (Nederlandse) handelaren mochten nu, met
uitzondering van een strook van zestig mijlen, ook handel drijven op de westkust
van Afrika. In 1734 werd ook deze beperking door de Staten-Generaal opgeheven en
was daarmee het handelsmonopolie van de WIC in West-Afrika ten einde. Alleen de
slavenhandel op Suriname en Berbice was aan de compagnie voorbehouden. De WIC
kwam in 1738 echter tot de conclusie, dat zij niet in staat was de in het octrooi van
1730 verplicht gestelde aantallen gevangenen aan Suriname te leveren. In dat jaar
besloot men dan ook het monopolie op de slavenhandel op te geven.
In het jaar waarin de WIC besloot geen actieve rol meer in de handel in Afrikaanse
gevangenen te spelen, vond de Leusden haar einde aan de monding van de
Marowijnerivier. De WIC heeft aan de ramp en het feit dat er zoveel mensen daarbij
de dood vonden, weinig aandacht besteed. De ondergang van dit schip en het feit
dat op geen enkele manier getracht werd de gevangenen het leven te redden, maakt
duidelijk dat de vervoerde gevangenen als goederen werden beschouwd die bij calamiteiten verloren konden gaan. De beslissing van de bestuurders van de WIC werd
in april 1738 genomen. Of de rampzalige ondergang van de Leusden van invloed is
geweest op deze beslissing, is niet bekend.
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The slave ship Leusden was one of the last slave ships of the Dutch West India Company
(WIC) to embark on a slave-trading voyage. On 1 January 1738 the ship foundered in
front of the Maroni River estuary in Suriname and 680 African captives were sent to
their deaths by the crew, which made it the largest shipping disaster in the history
of the Dutch slave trade. Even so, this event is not part of the Dutch history canon.
The most important reason for that is the low interest in this period in Dutch history,
even though the Netherlands was involved in the transatlantic slave trade for over
240 years.
From her maiden voyage in 1719 until her sinking in 1738, the Leusden made 10 slavetrading voyages. During these 10 voyages, 6,564 captives were embarked, 1,639 of
whom did not survive the passage. Before sale, another 102 captives died in the slave
warehouses, bringing the total number of deaths to 1,741, which represents 26.5% of
the number of captives embarked in Africa, an inconceivable waste of human life.
The history of the Leusden is part of the slave trade history of the WIC. On 3 June
1621, the Dutch Republic’s States General granted a charter to the WIC for a trade
monopoly within the Republic for the Atlantic region. Even though the company
was not founded for the purpose of trading slaves, this became an important activity
within a few years, due to the conquest of parts of Brazil from the Portuguese and the
short-lived control of these in the period 1624-1654. From the middle of the sixteenth
century, Brazil had been importing African captives, who were forced to work as slaves
on the sugar plantations. The partial conquest of Brazil forced the Dutch to supply
African slaves to the plantations. It is not known whether the WIC ever considered
engaging white labourers from the Netherlands to work on the sugar plantations.
In 1637 the Dutch captured one of the most important Portuguese forts in West Africa
from which the slave trade to Brazil was carried on, São Jorge da Mina (Elmina).
As a result of this conquest, the WIC became the most powerful participant in the
slave trade in West Africa for some decades. After the loss of Brazil in 1654, the WIC
continued to be involved in the slave trade. Via the island of Curaçao, which served
as a slave depot, the company supplied African captives to the Spanish colonies in
the Americas. The Spaniards did not have any trading posts in Africa because this
was prohibited under the Treaty of Tordesillas (1494). To supply African slaves to
their colonies, Spain entered into supply contracts (asientos) with countries that
did have access to the slave trade in West Africa. Under the asiento system, the WIC
also supplied African captives to the Spanish territories in the Americas. Usually it
acted as subcontractor of those who owned the contract, the asentistas. For the WIC,
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supplying African captives to the asentistas and, by circuitous routes, also direct to the
Spanish colonies, was a profitable trade. This came to a halt when after the end of the
War of the Spanish Succession (1702-1713), the British acquired the asiento from the
Spaniards, which meant that Curaçao was no longer needed as a slave depot.
Not much research has been done on slave ships, which were indispensable for the
transport of African captives to the territories in the Americas. This is remarkable
because the treatment of captives on the slave ships may give us a clearer picture
of how this forced transport of people was organized. There are some eyewitness
accounts from people who worked on English slave ships. This concerns mainly
accounts by abolitionists, who tried to mobilize public opinion against slavery and
the slave trade by means of their stories. The impression conveyed by these accounts
is that the captives on these slave ships were permanently oppressed and treated with
exceptional cruelty. Similar accounts describing the Dutch slave trade do not exist.
We have no way of knowing whether the Dutch treated their captives in the same
ruthless manner, as described by the English abolitionists. On board of slave ships
there were two groups of people, who were in totally different circumstances, even
though they had to make the passage from Africa to the Americas together. For the
crew of the ships, usually white Europeans, the passage from Africa to the Americas
was part of a much longer triangular voyage, which had started in Europe and which
brought them, via Africa and the Americas, back to Europe. For the captives, it was
a single voyage, made involuntarily. The white crew had to supervise the African
captives, in a heavy-handed manner if necessary. There was always the fear and the
risk that the captives would try to regain their liberty.
We cannot be sure how the Dutch fitted out the slave ships for the purpose of
transporting African captives. The English abolitionists used the picture of the slave
ship Brooks to show how the transport of captives was organized. The captives had
very little room to move and were packed together as closely as possible in the hold
of the ship used for this purpose. The Brooks is known to have been specially designed
and built as a slave ship. The Danish slave ship Fredensborg, too, was specially built
for transporting African captives. There is no unequivocal answer to the question
whether European slave traders built any other special slave ships. As far as the Dutch
slave trade is concerned, the prevailing view is that special slave ships were not built.
An important argument in this context is that with a few adjustments, ordinary
merchant ships could be made suitable for the transport of slaves. Nevertheless,
research into the Leusden has revealed that from the second decade of the eighteenth
century (1718) in any case, the WIC signed special contracts for the building of slave
ships. As for shipbuilding contracts, a distinction was made between various types
of ships, depending on the intended use of the ship. Special contracts were made for
slave ships, cruisers or retourschepen (homeward-bounders). Cruisers were heavily
armed ships that permanently sailed off the coast of West Africa for the purpose of
fighting illegal trade and protecting the ships of the WIC against enemy attacks.
Retourschepen were used for carrying goods from the Republic to West Africa and
back again. The Leusden was specially built as a slave ship and was used only for that
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purpose. Slave ships were also used as cruisers, however, or as ships for the return
voyage to Africa. Even so, all the necessary facilities were fitted out at the time of the
construction of a slave ship, which meant that the ship could be easily adjusted in
Africa for the transport of captives. The notion that ordinary merchant ships could be
made suitable for the transport of African captives, with only minor modifications, is
less self-evident than we have assumed until now.
The presence of African overseers during the passage was an important aspect in
the transport of African captives on Dutch slave ships. Earlier studies on the Dutch
slave trade did not pay attention to this subject. The Dutch slave ships carried special
overseers (bombas) who were engaged to instruct the captives during the passage.
These overseers were free Africans, who were sometimes employed by the WIC
(who were on the payroll, at least), but also offered their services to the company as
self-employed persons. These bombas were aboard the slave ships that went to the
Americas and from there to the Netherlands, where they sometimes stayed for a
long period before returning to Africa. Based on the documents studied, it can be
established with certainty that bombas were aboard of the Leusden during the seventh,
ninth and tenth voyages in any case.
During the passage to the Americas, the two main worries of the captains of slave
ships were the outbreak of infections and acts of resistance (revolts) among the
captives. Both situations occurred aboard the Leusden. During the seventh passage a
revolt broke out among the captives, as a result of which five whites were killed. It
was never clarified how this revolt took place and who was in charge of it. The WIC
just sent a message to the Director General in Africa suggesting that the revolt on
the Leusden had been led by the bombas aboard that ship. After the revolt during the
seventh voyage, the slave ship captains were advised not to put too much trust in
the bombas. Nevertheless, the WIC continued to use these African overseers on their
slave ships. The ninth voyage of the Leusden could well be called disastrous. Due to an
infection aboard, before and during the passage, only 226 of the 689 captives reached
Paramaribo alive.
After the British had acquired the asiento in 1713, the slave trade still offered
opportunities for the WIC. Particularly in Suriname and Berbice, there was great
demand for workers at sugar plantations. Surinam planters were not wealthy,
however, for which reason the WIC was not prepared to supply large numbers of
captives to this colony. The WIC preferred to find other opportunities to continue
the slave trade in a profitable manner again. In 1719, the Board of Directors of the
WIC, the Heren Tien, decided to organize the island of Saint Eustatius into an open
slave market for the surrounding islands to compensate for the loss of the supply
of African captives through the Spanish asiento system. The Heren Tien had been
informed by the administrators at Saint Eustatius that there were opportunities to
organize the slave trade for the surrounding islands in a profitable manner. The first
voyage of the Leusden was for Saint Eustatius, where, pursuant to the decision made
by the Heren Tien in 1719, the first load of captives was delivered.
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The first four voyages of the Leusden were to the island of Saint Eustatius. The data
of these voyages show that trade to this island was indeed profitable for the WIC.
They also show how the sale of the captives was organized and which surrounding
islands they were sold to. These supplies to Saint Eustatius stopped just as abruptly
as they had started. The Leusden delivered her last load of captives for this island in
1726. In 1727 the WIC discontinued the slave trade to Saint Eustatius. This sudden
cessation of the trade for Saint Eustatius was due to the presence of the British, who
delivered captives to this island as well. The WIC could not compete with the British
and decided to intensify their supplies to Suriname.
Consequently, the destination of the other six voyages made by the Leusden was
Suriname, but the decline of the WIC as a slave trade organization was inevitable.
The WIC could not compete with other slave traders, especially the English and the
French. There were two reasons for that: first, the inferior quality of the trade goods
the WIC shipped to Africa. Second, the WIC was not able and willing to pay the prices
African slave traders asked for the captives. The British and the French who actually
paid higher prices for the captives and brought along trade goods of higher quality
received preferential treatment from the Africans. This meant that ships owned by
the WIC, such as the Leusden, stayed near the African coast for many months before
they had their desired load of captives aboard. Due to the termination of the WIC’s
trade monopoly for Africa in 1730, the company’s weak position deteriorated even
further. Free – Dutch – traders were now allowed to trade on Africa’s west coast as
well, with the exception of a strip of sixty miles. In 1734, the States General lifted this
restriction as well, which ended the WIC’s trade monopoly for West Africa. Only the
slave trade in Suriname and Berbice were reserved to the company. In 1738, however,
the WIC reached the conclusion that it was no longer able to supply to Suriname the
numbers of captives prescribed in the charter. Accordingly, in this year, it decided to
give up its monopoly on the slave trade.
In the year in which the WIC decided that it would no longer play an active role in the
trade of African captives, the Leusden perished at the Maroni River estuary. The WIC
paid hardly any attention to this disaster and the many lives it claimed. The sinking
of this ship and the fact that no attempts were made to save the captives’ lives make
it clear that the captives transported were considered goods that could be lost due
to calamities. The WIC’s directors took the decision in April 1738. It is unknown
whether the disastrous sinking of the Leusden in January 1738 affected this decision.
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Vrede van Utrecht 43
Vrijheid 2 92
Vrouw Johanna Cores 117
Waartwijk 92
Waveren, Bors van 48, 126
Webster, Jane 82
Wennekes 31
Witte Leeuw 31
Wolbers, J. 39
Yperen, van 34
zelfmoord 72
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het slavenschip leusden

Curriculum Vitae

Leo Balai werd op 1 oktober 1946 geboren in Paramaribo (Suriname). Hij bezocht daar
de muloschool, werkte als landbouwkundig medewerker op een suikerplantage en
enkele jaren als douaneambtenaar. In 1969 vertrok hij naar Nederland. In Amsterdam
volgde hij het avondgymnasium en ging vervolgens na het afleggen van een colloquium doctum aan de juridische faculteit van de universiteit van Amsterdam studeren.
In 1981 studeerde hij af in de bestuurswetenschappelijke studierichting. Hij is na zijn
afstuderen op verschillende terreinen werkzaam geweest en was gedurende enkele
jaren gemeenteraadslid in Amsterdam.
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