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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	derge-
lijke	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.




