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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	sla-
venschepen	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	slaven-
tochten	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	archiefon-
derzoek	 noodzakelijk.	 De	 bedoeling	 was	 om	 met	 dit	 onderzoek	 gegevens	 te	 verza-
melen	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	beper-
king	dat	er	geen	bouwtekeningen	of	modellen	van	dergelijke	schepen	bewaard	zijn	
gebleven.	Ook	zijn	er	geen	beschrijvingen	van	de	materiële	cultuur	van	slavensche-
pen	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	functi-
oneerden,	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	beman-
ning	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	uitge-
reed	(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	gevon-
den.	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	laat-
ste	 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	gevan-
gengenomen	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	ver-
voer	 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	 West-
Afrika	waar	mensen	door	oorlogen	of	anderszins	ten	prooi	vielen	aan	mensenhan-
delaren.	De	Europese	slavenhandelaren	speelden	hierbij	geen	enkele	rol.	Het	aanle-
veren	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	geschie-
denis	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	opge-
richt	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	sla-
ventochten	biedt	vooral	 inzicht	in	het	functioneren	van	de	WIC	als	slavenhandels-
organisatie	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	opge-
heven,	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	 mid-
delen	en	de	concurrentie	door	andere	slavenhandelaren	waren	daar	ook	debet	aan.

Inleiding
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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	sla-
venhouder.	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	orga-
nisatie	die	Nederland	op	de	wereldhandelskaart	zette.	In	2006,	tijdens	de	Algemene	
Beschouwingen	in	de	Tweede	Kamer,	roemde	de	minister-president	zelfs	de	‘VOC-
mentaliteit’,	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-Atlanti-
sche	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	extraordi-
nary	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	slavenhandela-
ren,	 die	 blijkbaar	 ook	 niet	 door	 morele	 overwegingen	 werden	 belemmerd.	 Daarbij	
dient	bedacht	te	worden	dat	Afrikanen	zichzelf	niet	als	één	volk	zagen.	Zij	verschil-
den	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	arbei-
ders	 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	 poli-
tieke,	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	there-
fore	tend	to	view	the	slave	trade	as	something	peripheral	to	their	own	social	and	poli-
tical	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	verontwaardi-
ging	over	de	slavenhandel	in	Pernambuco	blijkt	echter	later	in	het	stuk	nogal	selec-
tief	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	ver-
oordeelde	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	ver-
wachten:	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	aange-
kocht.21	 Hier	 waren	 aparte	 plaatsen	 bestemd	 voor	 ‘onwaardige	 personen’:	 slaven,	
zwarten	en	mulatten,	onbesneden	Joden,	vrouwen	en	mannen	die	niet	 in	het	ritu-
ele	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	overge-
gaan	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	moes-
ten	 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	perso-
nen	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	perso-
neel	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	aanwe-
zigheid	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	berei-
ken,	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	 plak-
kaat	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	vrij-
heid	hadden	verkregen.	Zij	werden,	zolang	zij	in	Nederland	verbleven,	als	vrije	per-
sonen	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	pro-
bleem	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	ver-
kregen	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	 weiger-
den	 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	verte-
genwoordiger)	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	geheu-
gen	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	slaven-
handel	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	slavernij-
verleden.	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	 slavernij	verleden	 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	vor-
ming	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	rege-
ring	excuses	moeten	worden	aangeboden	voor	het	leed	dat	Afrikaanse	slaven	is	aan-
gedaan,	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	materi-
aal	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	wan-
neer	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	corresponden-
tie	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	aan-
tallen	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	ove-
rige	 zes	 reizen	 hadden	 als	 eindbestemming	 Suriname.	 Behalve	 uit	 archiefmateri-
aal	 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	sla-
venhandel	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	gevan-
genen.	 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	sla-
venhandel	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	gees-
telijk	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	 slavensche-
pen.	 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	alge-
mene	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	sche-
pen	 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.

Inleiding




