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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	automa-
tisch	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	zoutvoor-
raden	 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	gevangen-
schap	 had	 hij	 uitgevonden	 dat	 er	 een	 omvangrijke	 en	 lucratieve	 handel	 met	 West-
Afrika	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	 spora-
disch	 berichten	 van	 Nederlandse	 betrokkenheid	 bij	 de	 slavenhandel.	 Van	 een	 seri-
euze	 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	toe-
stemming	 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	
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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	geschiede-
nis.	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	geconcen-
treerd	 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	vier-
honderd	 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	onder-
havige	studie	zal	blijken	dat	ook	het	vraagstuk	van	de	behandeling	van	gevangenge-
nomen	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	sla-
venhandel.	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	sla-
venhandel.	Die	begon	pas	goed	in	1635,	toen	de	WIC	besloot	in	Afrika	mensen	te	gaan	
kopen	voor	de	plantages	in	Brazilië.	

DEEL	1 Nederland	en	de	transatlantische	slavenhandel
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1.3	 De	West	Indische	Compagnie	

Op	3	juni	1621	werd	de	West-Indische	Compagnie	(WIC)	opgericht.	Met	deze	oprich-
ting	 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	 West-
Afrika	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	handelsonderne-
ming	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	vereni-
ging	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	 name-
lijk	van	mening	dat	er	meer	moest	gebeuren	dan	louter	handel	drijven.	Verovering	
van	Spaanse	en	Portugese	bezittingen	werd	beschouwd	als	een	legitiem	en	belang-
rijk	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	voor-
zitterschap	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	toe-
gebracht.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	ver-
trok	 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	stag-
natie	 in	de	aanvoer	van	slaven	zou	desastreuze	gevolgen	hebben	voor	deze	planta-
ges.	 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	slavenhan-
del.	In	een	officieel	schrijven	werd	gouverneur	Van	Yperen	van	de	Nederlandse	bezit-
ting	 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	 inade-
quaat	bestuur	van	de	Nederlanders	lukte	het	niet	het	gebied	onder	controle	te	krij-
gen.	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	belang-
rijkste	 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	onge-
veer	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	uitein-
delijk	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	 dach-
ten	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	mil-
joen	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	verlen-
ging	 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	hoofdbe-
stuur	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	samen-
stelling	 van	 het	 bestuur	 en	 het	 beheer	 werd	 ook	 opnieuw	 de	 negensleutel	 gehan-
teerd.	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	han-
delsmonopolie	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	poten-
tiële	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	dui-
delijk.	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	besmette-
lijke	ziekte	hebben’.	Wat	de	leeftijden	en	de	omrekening	naar	Piezas	de	Indias	betreft	
werd	als	volgt	overeengekomen:	‘leverbare	slaven,	stukken	van	Indiën’	waren	diege-
nen	in	de	leeftijd	van	15	tot	36	jaar;	personen	in	de	leeftijd	van	8	tot	14	jaar	werden

DEEL	1 Nederland	en	de	transatlantische	slavenhandel



38

HET SLAVENSCHIP LEUSDEN

Tabel	1.1		Lichamelijke	gebreken	en	toegepaste	kortingen	per	pieza

Gebrek	of	aandoening 	 	 Korting

Grijs	haar 	1/3

Teen	eraf 	1/6

Eén	oog 	2/4

Ringworm	over	het	hele	lichaam 	1/4

Ringworm	over	een	deel	van	het	lichaam 	1/6

Ouderdom	(te	oud) 	1/4

Vlekken	op	het	lichaam 	3/4

Slechtziend 	1/3

Wonden	op	de	handen 	1/6

Wonden	op	de	voeten 	1/8

Hernia 	1/4

Scheurbuik 	 	 	 	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	 seksera-
tio	 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	
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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	aan-
gemerkt.	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	zuigelin-
gen	 meegenomen.	 Hoogzwangere	 vrouwen	 waren	 niet	 gewild	 door	 de	 slavenhan-
delaren.	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	

DEEL	1 Nederland	en	de	transatlantische	slavenhandel
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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	 gebrand-
merkte	 slaven	 als	 zijn	 eigendom	 kon	 herkennen.’100	Als	 de	 slaven	 werden	 doorver-
kocht	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	rech-
terwang	gebrandmerkt,	en	de	nieuwe	meester	liet	deze	met	een	scherp	mes	wegsnij-
den.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	brandmer-
ken	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	brand-
merk	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	ingewre-
ven.	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	 kinde-
ren	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	 gevan-
genen	 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	



41

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	proble-
men	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	aantrekke-
lijk.	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	gevan-
genen	 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	over-
heid	een	asiento	gekregen	voor	24000	gevangenen	over	een	periode	van	zeven	jaar.	

DEEL	1 Nederland	en	de	transatlantische	slavenhandel
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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	aller-
lei	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.

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.)
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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	ver-
worven	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	onderhandelin-
gen	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	uitge-
speeld.	De	Engelsen	verzochten	de	WIC	om	gebruik	te	mogen	maken	van	hun	slaven-
depots	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	 	Herkomstgebieden:	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	

DEEL	1 Nederland	en	de	transatlantische	slavenhandel



44

HET SLAVENSCHIP LEUSDEN

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	
Goud	kust.

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	fede-
raties	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	plantage-
economieën	 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	fac-
torij	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	kustge-
bied.	De	machthebbers	in	dit	gebied	streefden	ernaar	zoveel	mogelijk	profijt	te	trek-
ken	 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	margi-
nale	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	sche-
pen	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	drij-
ven.	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	aanvan-
kelijk	sterk,	maar	door	de	groeiende	concurrentie	met	andere	Europese	handelsor-
ganisaties	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	ver-
scheept.	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	voorkeursbe-
handeling	van	de	Nederlanders.	Net	als	de	koningen	ontvingen	zij	giften	van	de	kapi-
teins	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	 zeventiende-
eeuwse	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	 Loango-
Angolakust	 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	Loango-
Angolakust	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	beslo-
ten	de	handel	in	dit	gebied	voortaan	direct	vanaf	de	schepen	te	drijven.	De	Loango-
Angolakust	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	peri-
ode	 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	 kolonis-
ten.	 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	weg-
loopgedrag	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	ver-
scheept	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	ver-
minderde,	terwijl	dat	van	de	Goudkust	toenam.	Deze	verschuiving	had	ook	gevolgen	
voor	de	goudopbrengsten.133	In	een	missive	gedateerd	14	juli	1720	meldde	directeur-
generaal	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	aan-
duiding	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	 compag-
nie	 niet	 bij	 machte	 was	 inbreuk	 hierop	 goed	 aan	 te	 pakken.	 Bovendien	 waren	 de	
Nederlandse	smokkelaars	(‘lorrendraaiers’)	nauwelijks	te	bestrijden	en	was	de	con-
currentiepositie	 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	 mono-
polie	effectief	te	bestrijden.	Natuurlijk	waren	de	bestuurders	van	de	WIC	zich	hier-
van	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	slavenhan-
del	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	aan-
tallen	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	posi-
tie	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	 ver-
dwijnen	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	belangheb-
benden	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	situ-
atie	als	‘De	haggelyke	constitutie	van	de	Geoctroyeerde	West-Indische	Compagnie’.	
Volgens	Bors	van	Waveren	waren	er	maar	twee	mogelijkheden	om	de	WIC	van	de	ver-
dere	 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	ver-
andering	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	ophef-
fen	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	toer-
beurt	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	reac-
tie,	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	voor-
stel	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	slaven-
handel	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	stel-
den	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	 kust-
strook	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	 zestig-
mijlszone	 voor	 een	 periode	 van	 twintig	 jaar	 werd	 vrijgegeven	 voor	 derden.	 Het	
monopolie	 van	 de	 WIC	 voor	 de	 handel	 op	 Afrika	 was	 hiermee,	 ondanks	 de	 beper-
king	 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.	

DEEL	1 Nederland	en	de	transatlantische	slavenhandel
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Tabel	1.2			Levering	van	meer	dan	3000	gevangenen	in	de	periode	1714-1740

Jaar Curaçao Suriname St.	Eustatius Berbice Essequibo Totaal

1723 	 782 2294 3076

1726 225 1412 2185 3822

1727 1899 1152 3051

1729 798 1616 	 602 3016

1736 	 2869 	 325 	 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	sla-
venhandel	 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	uiteenge-
zet,	niet	in	staat	te	concurreren	met	andere	landen	die	actief	waren	in	de	slavenhan-
del.	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	oppercom-
mies	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	 	De	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,	 tij-
dens	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	mil-
joen	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.

DEEL	1 Nederland	en	de	transatlantische	slavenhandel
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Tabel	1.3	Aantallen	ingescheepte	gevangenen	1501-1866

	

Sp
an

je

Portu
gal	

E
n

gelan
d

N
ed

erlan
d

V
S

F
ran

k
rijk

D
en

em
ark

en

T
otalen

1501-1525 6.363 7.000 0 0 0 0 0 13.363
1526-1550 25.375 25.387 0 0 0 0 0 50.762
1551-1575 28.167 31.089 1.685 0 0 66 0 61.007
1576-1600 60.056 90.715 237 1.365 0 0 0 152.373
1601-1625 83.496 267.519 0 1.829 0 0 0 352.844
1626-1650 44.313 201.609 33.695 31.729 824 1.827 1.053 315.050
1651-1675 12.601 244.793 122.367 100.526 0 7.125 653 488.065
1676-1700 5.860 297.272 272.200 85.847 3.327 29.484 25.685 719.675
1701-1725 0 474.447 410.597 73.816 3.277 120.939 5.833 1.088.909
1726-1750 0 536.696 554.042 83.095 34.004 259.095 4.793 1.471.725
1751-1775 4.239 528.693 832.047 132.330 84.580 325.918 17.508 1.925.315
1776-1800 6.415 673.167 748.612 40.773 67.443 433.061 39.199 2.008.670
1801-1825 168.087 1.160.601 283.959 2.669 109.545 135.815 16.316 1.876.992
1826-1850 400.728 1.299.969 0 357 1.850 68.074 0 1.770.978
1851-1866 215.824 9.309 0 0 476 0 0 225.609

Totalen 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						
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1501-1525 4.462 4.914 0 0 0 0 0 9.376
1526-1550 17.763 17.771 0 0 0 0 0 35.534
1551-1575 19.720 22.174 1.188 0 0 50 0 43.132
1576-1600 42.037 67.879 168 1.160 0 0 0 111.244
1601-1625 58.445 214.808 0 1.577 0 0 0 274.830
1626-1650 31.422 166.017 26.315 26.106 702 1.479 836 252.877
1651-1675 9.464 209.690 93.209 81.918 0 5.456 544 400.281
1676-1700 4.670 261.523 208.431 74.878 2.548 22.265 20.374 594.689
1701-1725 0 421.232 339.007 62.477 2.612 95.357 3.882 924.567
1726-1750 0 470.236 455.284 71.268 27.500 216.213 3.820 1.244.321
1751-1775 3.634 476.596 682.454 117.855 70.624 278.479 14.711 1.644.353
1776-1800 5.601 623.298 673.590 35.202 56.601 369.121 33.215 1.796.628
1801-1825 151.367 1.037.342 253.678 2.475 89.990 117.969 14.351 1.667.172
1826-1850 354.813 1.099.018 0 324 1.662 58.579 0 1.514.396
1851-1866 181.526 7.318 0 0 413 0 0 189.257

Totalen 884.924 5.099.816 2.733.324 475.240 252.652 1.164.968 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	




