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Het	slavenschip	Leusden

In	dit	deel	worden	de	eerste	negen	slaventochten	van	de	Leusden	besproken.	Daarbij	
is	gekozen	voor	een	thematische	benadering.	Eerst	wordt	aandacht	besteed	aan	het	
besluit	om	de	Leusden	te	bouwen	en	wordt	een	beeld	geschetst	van	de	kenmerken	van	
dit	schip.	Vervolgens	wordt	aan	de	hand	van	gegevens	van	de	eerste	reis	inzicht	gege-
ven	in	de	levensmiddelen	en	de	handelsgoederen	die	slavenschepen	zoal	meenamen	
op	een	slaventocht.	

De	 Leusden	 heeft	 in	 drie	 gebieden	 gevangenen	 afgeleverd.	 De	 eerste	 tot	 en	 met	 de	
vierde	reis	 gingen	naar	Sint	Eustatius,	waarbij	een	deel	van	de	gevangenen	tijdens	
de	derde	reis	in	Berbice	werden	afgeleverd.	De	vijfde	tot	en	met	de	tiende	reis	gingen	
naar	 Suriname.	 Bij	 behandeling	 van	 de	 verschillende	 reizen	 wordt	 eerst	 kort	 inge-
gaan	op	het	betreffende	leveringsgebied,	omdat	daardoor	ook	inzicht	ontstaat	in	de	
reden	waarom	de	WIC	de	Leusden	naar	dat	gebied	uitreedde	en	in	de	problemen	die	
de	organisatie	had	bij	het	voldoen	aan	haar	verplichtingen.	Ten	slotte	zal	een	aantal	
specifieke	onderwerpen	die	tijdens	bepaalde	reizen	plaatsvonden	worden	belicht.	

4.1	 De	bouw	van	de	Leusden

In	de	vergadering	van	de	Heren	Tien	van	25	oktober	1718	werd	besloten	tot	de	bouw	
van	 de	 Leusden.	 Het	 ging	 om	 een	 besluit	 waarbij	 onder	 andere	 de	 toerbeurten	 voor	
de	slavenhandel	voor	1719	werden	vastgesteld.382	De	kamer	Amsterdam	kreeg	daarbij	
de	derde	en	de	vijfde	toerbeurt	van	dat	jaar	toegewezen.	De	derde	toerbeurt	had	als	
bestemmingen	Ardra	of	Angola	en	Suriname	in	mei	1719.	Ook	werd	besloten	dat	‘tot	
welke	 deese	 equipagie	 een	 bequaem	 schip	 ingecogt	 off	 getimmerd	 zal	 werden’.	 De	
derde	toerbeurt	was	gepland	voor	mei	1719	en	besloten	werd	dat	hiervoor	een	nieuw	
schip	gekocht	of	gebouwd	zou	worden.383

Hoewel	de	naam	van	het	schip	niet	werd	genoemd,	kan	uit	latere	besluiten	worden	
opgemaakt	 dat	 de	 Leusden	 werd	 gebouwd	 voor	 de	 derde	 toerbeurt	 van	 de	 kamer	
Amsterdam.	De	notulen	van	de	kamer	Amsterdam	van	14	maart	1719	maken	melding	
van	 de	 aanbesteding	 van	 het	 schip.384	 De	 bouw	 van	 het	 schip	 werd	 gegund	 aan	 de	
laagste	inschrijver,	de	scheepstimmerman	Jan	Gerbrandse	Slegt.	Slegt	werkte	sinds	
november	1692	in	de	nieuwbouw-	en	reparatiewerf	De	Eendracht	op	Kattenburg.385	
Deze	 was	 gehuurd	 van	 de	 gemeente	 Amsterdam	 en	 staat	 in	 het	 Verhuringsboek	
genoemd	 als	 “Scheepstimmerwerf	 No.	 1	 op	 Kattenburg”,386	 een	 van	 de	 Oostelijke	
Eilanden	 in	 Amsterdam.	 De	 Verenigde	 Oost-Indische	 Compagnie	 (VOC)	 had	 haar	
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werven	op	Oostenburg,	de	Admiraliteit	van	Amsterdam	was	gevestigd	op	Kattenburg.	
Op	de	Oostelijke	Eilanden	waren	tientallen	particuliere	werven	gevestigd.387	

De	naam	van	het	schip	is	waarschijnlijk	gegeven	door	Cornelis	Bors	van	Waveren,	die	
namens	de	WIC	opdrachtgever	was	voor	de	bouw	van	de	Leusden.388	Hij	was	schepen	
van	Amsterdam	en	vanaf	1693	bewindhebber	van	de	kamer	Amsterdam.389	Bors	van	
Waveren	was	heer	van	Leusden,	een	heerlijkheid	in	Eemland.	De	aanbesteding	van	de	
Leusden	werd	door	hem	gedaan	‘en	verdere	commissarisse	tot	de	saken	van	de	equi-
pagie”.390	 De	 equipage	 (bouw-	 en	 uitrustingskosten)	 van	 de	 Leusden	 heeft	 in	 totaal		
f.	53094,-	gekost.391	De	betaling	aan	Slegt	vond	in	drie	termijnen	plaats.	Uit	de	reke-
ning	kan	worden	opgemaakt	dat	de	WIC	de	materiaalkosten	betaalde.	De	lonen	van	
de	 werklieden	 werden	 naar	 mag	 worden	 aangenomen	 door	 Slegt	 betaald	 en	 niet	
door	 de	 WIC.	 Deze	 kosten	 zijn	 in	 elk	 geval	 niet	 opgevoerd	 op	 de	 rekening	 van	 de	
bouw	 en	 uitrusting	 van	 het	 schip.	 Uit	 de	 rekening	 blijkt	 verder	 dat	 de	 met	 Slegt	
overeengekomen	prijs	de	bouw	van	het	“kale”	schip	betrof.	Voor	het	“verdubbelen	

Besluit	van	14	maart	1719	van	de	kamer	Amsterdam	voor	de	aanbesteding	van	een	schip;	uit	latere	
besluiten	blijkt	dat	het	hier	om	de	Leusden	ging.	
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en	natimmeren”	werd	apart	betaald;	een	kostenpost	van	f.	1379,-.	Ook	de	materialen	
die	 daarvoor	 werden	 gebruikt	 werden	 door	 de	 WIC	 apart	 betaald.	 Een	 bedrag	 van	
f.	2392,-	werd	berekend	voor	onder	andere	‘harpuijs,	swaavel,	traan	[....]	int	verdub-
belen	en	timmeren	gebruikt’.392	Ten	slotte	nog	een	post	“houtwaren	int	verdubbe-
len	 gebruijckt”	 van	 f.	 794,-.	 Dit	 laatste	 bedrag	 was	 inclusief	 ‘gort,	 brood	 en	 boone	
kamers’.393	 Het	 verdubbelen	 en	 natimmeren	 van	 de	 Leusden	 heeft	 in	 totaal	 f.	 4565,-	
gekost.	Het	verdubbelen	van	de	(huid	van	de	)	schepen	was	noodzakelijk	omdat	ze	
enorm	te	lijden	hadden	van	het	langdurige	verblijf	in	tropische	wateren.	De	huid	van	
de	schepen	werd	aangevreten	door	de	teredoworm	(een	weekdier).	Door	een	dubbele	
huid	aan	te	brengen	werd	dit	probleem	deels	ondervangen.394	

Voor	het	slepen	van	de	Leusden	over	Pampus	werd	een	bedrag	van	f.	100,	-	betaald.	
Het	over	Pampus	slepen	van	schepen	was	in	die	tijd	noodzakelijk	omdat	de	schepen	
niet	op	eigen	kracht	vanaf	de	scheepswerven	in	Amsterdam	naar	zee	konden	varen.	
Pampus	was	een	ondiepte	voor	Amsterdam	in	de	Zuiderzee	 (nu:	het	IJsselmeer)	en	
zeer	moeilijk	te	bevaren.	Dit	probleem	werd	vanaf	ongeveer	1690	opgelost	door	het	
gebruik	 van	 scheepskamelen.	 Hierbij	 werden	 aan	 weerszijden	 van	 het	 schip	 twee	
lichters	geplaatst	die	met	elkaar	verbonden	waren.	Door	het	water	uit	de	lichters	te	
pompen	werd	het	schip	opgetild	en	vervolgens	door	kleinere	schepen	(waterschepen)	
over	 Pampus	 getrokken.395	Alle	 schepen	 vertrokken	 van	 de	 rede	 van	 Texel,	 die	 het	
hele	gebied	van	Den	Helder	tot	het	zuidwesten	van	Terschelling	besloeg.396	

De	bouw	van	de	Leusden	heeft	(vanaf	de	datum	van	de	aanbesteding	in	maart	gere-
kend)	ongeveer	acht	maanden	in	beslag	genomen.	In	vergelijking	met	bijvoorbeeld	
de	bouwtijd	van	slechts	zes	maanden	van	het	oorlogsschip	De	Zeven	Provinciën	(1665)	
met	een	lengte	van	163	voet	(Leusden	 120	voet)	was	dat	relatief	lang.	Waar	dit	aan	te	
wijten	was	is	niet	bekend.

4.2		 Een	reconstructie	van	het	schip

Voor	 de	 slavenhandel	 van	 de	 WIC	 werden	 verschillende	 soorten	 schepen	 gebruikt,	
onder	andere	fluiten,	pinassen,	fregatten,	hekboten.	In	besluiten	van	de	Heren	Tien	
en	de	bewindhebbers	van	de	verschillende	kamers	werd	dit	niet	altijd	vermeld.	Soms	
werd	 door	 de	 WIC	 alleen	 de	 aanduiding	 schip	 of	 scheepje	 gebruikt,	 maar	 in	 som-
mige	gevallen	werd	een	precisering	gegeven.397	De	aanduiding	‘schip’	voor	een	vaar-
tuig	slaat	op	een	type:	een	vaartuig	met	een	standaard	driemast-tuig.	De	toevoeging	
fregat,	pinas,	fluit	of	hekboot	is	een	nadere	precisering,	die	meer	vertelt	over	de	vorm	
van	de	romp.398

De	Leusden	was	een	fregatschip.	Dit	kan	worden	afgeleid	uit	de	besluitvorming	van	
de	 Heren	 Tien	 van	 30	 augustus	 1720.	 Daarbij	 werd	 besloten	 tot	 de	 bouw	 van	 ‘nog	
neegen	fregatten	tot	slaeffscheepen	na	de	charter	van	het	schip	Leusden’.399	

De	 afmetingen	 van	 de	 Leusden	 waren:	 ‘lang	 over	 steeven	 120	 voet,	 wijt	 32	 vt,	 hol	
13	vt,	 ’t	dek	hoog	aan	boort	6	8/11	voet’,400	omgerekend	een	lengte	van	33,98	meter,	
een	breedte	van	9,06	meter,	een	hoogte	van	3,68	meter	en	het	tussendek	hoog	1,90	
meter.	 Om	 een	 indruk	 te	 krijgen	 van	 het	 ontwerp	 van	 de	 Leusden	 en	 hoe	 het	 schip	
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waarschijnlijk	 was	 ingedeeld	 wordt	 hier	 gebruikgemaakt	 van	 twee	 bronnen.	 De	
bouwtekening	van	een	fregatschip	van	120	voet	(zie	afbeelding	)	toont	hoe	een	der-
gelijk	schip	was	geconstrueerd.	Een	andere	bron	is	de	informatie	over	afmetingen	en	
indeling	van	de	 Fredensborg.	Hieruit	kan	vooral	een	indruk	worden	gegeven	van	de	
huisvesting	en	het	vervoer	van	de	gevangenen.	De	toepassing	van	luchtkokers	op	de	
Fredensborg	was,	zoals	in	deel	2	besproken	is,	niet	van	toepassing	op	de	Leusden,	maar	
verder	hadden	beide	schepen	waarschijnlijk	veel	overeenkomsten.	

Met	 een	 lengte	 van	 31,4	 meter,	 was	 de	 Fredensborg	 iets	 kleiner	 dan	 de	 Leusden.	 De	
breedte	was	8,80	meter,	de	hoogte	van	het	tussendek	1,88	meter.401	Zie	voor	een	ver-
dere	beschrijving	van	de	Fredensborg	deel	2.	Het	schip	was	speciaal	voor	de	driehoeks-
handel	gebouwd	en	ingericht.	De	Fredensborg	had	een	bemanning	van	veertig	koppen.	
Op	het	bovendek	stonden	tien	vierponders,	aan	elke	kant	van	het	schip	vijf.	Daarnaast	
waren	er	nog	vier	halfponders,	zogenoemde	‘swivel	guns’	aan	boord.	Op	het	boven-
dek	 waren	 drie	 luiken	 die	 naar	 het	 tussendek	 leidden.	 Onder	 het	 middelste	 luik	
waren	de	verblijven	van	de	matrozen;	hier	hadden	zij	hun	scheepskisten	en	sliepen	
zij	 in	hangmatten.	De	grote	ruimte	ervoor	was	bestemd	voor	opslaan	van	handels-
goederen;	nadat	deze	goederen	in	Afrika	waren	uitgeladen	en	verkocht	werden	daar	
de	 mannelijke	 gevangenen	 in	 gehuisvest.	 De	 bootsman	 en	 de	 timmerman	 deelden	
een	hut	helemaal	aan	de	voorkant.	Hier	werden	ook	de	reservevoorraden	aan	zeilen,	
touwen	 en	 dergelijke	 opgeborgen.	 Helemaal	 achterin	 waren	 de	 verblijven	 voor	 de	
andere	 bemanningsleden	 en	 eventuele	 passagiers.	 Hier	 waren	 ook	 de	 zeilmakerij,	
de	provisiekasten	en	de	broodkasten.	In	dit	deel	van	het	schip	verbleven	de	vrouwe-
lijke	gevangenen	en	de	kinderen.	Dicht	bij	de	achtersteven	was	de	opslagplaats	voor	
wapens	en	munitie.402	

Ook	werden	met	de	Fredensborg	300	voetboeien	met	150	sloten	en	30	armboeien	met	
15	sloten	meegenomen	en	een	speciale	‘slave	stove’	(fornuis),	om	het	voedsel	voor	de	
gevangenen	klaar	te	maken.	De	beschrijving	door	Svalesen	geeft	een	goed	beeld	van	

Fregatschip.
Afmetingen:	Lang	120	vt	(33.98m);	wijt	33	6/11	vt	(9.50	m);	hol	in	’t	ruim	15	7/11	vt	(4.42	m);	hol	
tussendeks	6	1/11	vt	(1.86	m);	hol	onder	’t	halfdek	7	vt	(1.98	m);	hol	onder	de	bak	6	1/11	vt	(1.86	m)
(Tekening:	A.J.	Hoving	en	A.A.	Lemmers)
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de	 organisatie	 en	 de	 materialen	 die	 nodig	 waren	 om	 de	 maaltijden	 voor	 de	 gevan-
genen	te	kunnen	bereiden.	Het	voedsel	voor	de	gevangenen	werd	op	het	dek	klaar-
gemaakt.	 Er	 werden	 stenen	 meegenomen	 om	 het	 fornuis	 op	 vast	 te	 metselen.	 Het	
fornuis	was	van	ijzer	met	een	ijzeren	deur.	403	Voor	de	bereiding	van	het	voedsel	werd	
een	 grote	 ijzeren	 ketel	 meegenomen.	 Hoe	 de	 constructie	 voor	 het	 klaarmaken	 van	
de	maaltijden	voor	de	gevangenen	op	de	Leusden	was,	is	niet	bekend.	Uit	de	rekening	
voor	de	bouw	van	het	schip	blijkt	wel	dat	er	stenen	werden	meegenomen	en	koperen	
ketels.404	In	de	Instructie	voor	schippers	naar	Elmina	en	Angola	wordt	erop	gewezen	
dat	de	koperen	ketels	elke	dag	goed	schoongemaakt	moesten	worden.405	

De	holte	van	de	Leusden	was	hoog	genoeg	om	er	een	tussendek	(koebrugdek)	in	aan	
te	brengen.	Of	dit	tussendek	al	bij	de	bouw	van	de	Leusden	werd	gemaakt	valt	uit	de	
onderzochte	documenten	niet	op	te	maken.	Als	wordt	uitgegaan	van	de	hoogte	zoals	
op	de	bouwtekening	van	het	fregatschip	is	weergegeven,	dan	gaat	het	om	1.86	meter.	
Dit	komt	vrijwel	overeen	met	de	afmeting	van	het	tussendek	van	de	Fredensborg	(1,88	
meter)	en	de	Leusden	(1,90	meter).	De	gevangenen	aan	boord	van	de	Fredensborg	hadden	een	
ruimte	van	180	x	40	x	70	centimeter	per	persoon	ter	beschikking.	Svalesen	omschrijft	
deze	ruimte	als	‘slightly	less	than	the	space	in	a	coffin’.	Daarbij	werd	uitgegaan	van	
driehonderd	gevangenen.406	Het	slavenruim	in	het	tussendek	werd	over	de	lengte	in	
tweeën	 gedeeld.	 Hierdoor	 werd	 de	 capaciteit	 verdubbeld	 en	 kon	 een	 groter	 aantal	
gevangenen	worden	verscheept.	De	Leusden	en	de	Fredensborg	verschilden	wat	afmetin-
gen	betreft	niet	veel	van	elkaar.	Het	opmerkelijkste	verschil	tussen	beide	schepen	was	
echter	het	aantal	gevangenen	dat	vervoerd	werd.	In	de	Leusden	werden	per	reis	gemid-
deld	658	gevangenen	ingescheept.	Dat	betekent	dus	meer	dan	een	verdubbeling	van	
het	aantal	mensen	waar	een	schip	als	de	Fredensborg	voor	was	ingericht.	Hoewel	niet	
bekend	is	hoe	de	gevangenen	op	de	Leusden	waren	gehuisvest,	kan	worden	geconsta-
teerd	dat	 in	vergelijking	met	de	 Fredensborg	zij	veel	minder	ruimte	ter	beschikking	
hadden.	Gallandat	merkt	over	de	aantallen	gevangenen	die	vervoerd	konden	worden	
in	zijn	‘Noodige	onderrichtingen’	het	volgende	op:	

‘Het	tusschendeks,	geschikt	tot	de	legginge	der	mans-slaven,	is	een	plaats	welke	
de	breedte	en	lengte	van	24.	en	de	diepte	van	5.	voeten	heeft.	In	deze	vierkante	
ruimte,	worden	beddingen	van	greine	planken	gemaakt,	om	ook	tot	slaap-plaat-
sen	te	dienen,	zonder	de	welke	het	volstrekt	onmogelyk	zoude	zyn,	in	zoo	een	
naauw	vertrek	200.	slaven	te	bergen’.	

In	 het	 voorbeeld	 van	 Gallandat	 gaat	 het	 dus	 om	 een	 vierkante	 ruimte	 van	 6,80	
meter	(24	voet)	en	een	hoogte	van	1,42	meter	(5	voet).	Deze	ruimte	werd	doormidden	
gedeeld,	zodat	er	200	gevangenen	vervoerd	konden	worden.	Dat	betekent	dat	er	per	
oppervlakte	van	6.80	x	6.80	meter	honderd	gevangenen	werden	geplaatst.	Dit	was	
mogelijk	 door	 in	 de	 lengterichting	 vier	 rijen	 van	 170	 cm	 per	 persoon	 te	 maken;	 in	
de	breedte	25	rijen	van	27	centimeter.	Doordat	de	hoogte	van	142	cm	in	tweeën	werd	
gedeeld,	ontstond	er	een	ruimte	van	ongeveer	68	cm	hoog	(uitgaande	van	een	dikte	
van	ongeveer	6	cm	voor	de	planken	waarmee	de	ruimte	werd	gedeeld).407	Dit	leidde	

DEEL	4 Het	slavenschip	Leusden
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tot	een	ruimte	per	persoon	van	170	x	27	x	69	cm.	Dit	was	beduidend	minder	dan	op	
de	Fredensborg,	en	veel	minder	dan	op	de	Brooks,	waar	de	ruimte	voor	mannen	was	vast-
gesteld	op	182	x	41	x	72	cm.	Er	zijn	niet	genoeg	gegevens	van	de	afmetingen	van	de	
Leusden	bekend	om	precies	uit	te	kunnen	rekenen	hoeveel	ruimte	er	per	gevangene	
beschikbaar	was.	Deze	ruimte	zal	in	elk	geval	niet	meer	geweest	zijn	dan	in	het	voor-
beeld	van	Gallandat.

Op	 de	 rekeningen	 van	 de	 Leusden	 werd,	 anders	 dan	 op	 de	 voorraadlijsten	 van	 de	
Fredensborg,	geen	melding	gemaakt	van	voetboeien	en	armboeien	om	de	gevangenen	
aan	vast	te	maken.	Een	verschil	met	de	Fredensborg	was	verder	het	aantal	bemannings-
leden:	 op	 de	 Leusden	 waren	 er	 gemiddeld	 zestig	 koppen,	 tegenover	 veertig	 beman-
ningsleden	op	de	Fredensborg.	De	Leusden	had	twaalf	kanonnen	aan	boord:	twee	acht-
ponders,	 vier	 zesponders,	 twee	 vierponders	 en	 vier	 drieponders	 en	 voerde	 ook	 een	
boot	en	een	sloep	mee.	De	afmetingen	van	de	boot	waren:	‘lang	28	vt,	wijt	9	vt,	hol	29	
duijm’	(	lang	7.93	m,	breed	2.55	m	en	hoog	74.6	cm).	De	sloep	had	een	lengte	van	26	
voet	(7,36	m),	breedte	6,5	voet	(1.84	m)	en	een	holte	van	29	duim	(74,6	cm).	

Wat	 de	 Nederlandse	 slavenschepen	 betreft	 die	 in	 dezelfde	 periode	 als	 de	 Leusden	
hebben	 gevaren,	 blijken	 er	 opmerkelijke	 verschillen	 te	 zijn.	 Wat	 de	 bewapening	
betreft	verschilde	de	Leusden	sterk	van	slavenschepen	van	(ongeveer)	dezelfde	omvang	
die	 in	de	periode	vanaf	1720	slaventochten	hebben	uitgevoerd.	De	 Leusden	was	met	
een	geringer	aantal	kanonnen	bewapend.	

Tabel	4.1	Vergelijking	Leusden	met	andere	slavenschepen

Naam	schip Lang Breed Hol Bm Kn Bas SL Periode

Phenix	2 123 80 26 2 3 1722-1730

Leusden 120 32 13 60 12 10 1719-1738

Rusthof 120 80 24 2 5 1721-1734

Steenhuijsen 120 80 30 6 1723-1737

Beekesteijn 118 31 13 63 24 7 1721-1736

Goude	Put	2 110 	 	 73 22 2 6 1724-1737

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

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

4.3	 Levensmiddelen	en	overige	benodigdheden

Het	uitreden	van	een	schip	vergde	een	grote	organisatorische	inspanning.	Er	moest	
een	 prognose	 gemaakt	 worden	 van	 de	 reisduur:	 hoe	 lang	 was	 het	 schip	 onderweg	
voordat	het	weer	in	Texel	aankwam?	Voor	de	eerste	reis	van	de	Leusden	ging	men	uit	
van	een	reisduur	van	elf	maanden.	Er	moesten	levensmiddelen	worden	ingeslagen	
voor	een	bemanning	van	zestig	koppen	en,	na	vertrek	uit	Afrika,	vijfhonderd	gevan-
genen.	De	reis	van	Afrika	naar	Amerika	werd	geschat	op	drie	maanden.409

Vivers	(ook	wel	genoemd	‘viveres’	of	‘vivres’)	omvatten	niet	alleen	de	levensmiddelen	
voor	de	bemanning	maar	ook	allerhande	wapens	en	gereedschappen	en	materialen	
om	 de	 levensmiddelen	 in	 te	 vervoeren	 en	 te	 verpakken.410	 De	 rekeningen	 voor	 de	
vivers	bedroegen	in	totaal	f.	16176,-.	

In	 het	 Nationaal	 Archief	 zijn	 twee	 rekeningen	 gevonden	 voor	 de	 vivers.411	 Deze	
geven	een	beeld	van	wat	er	zoal	meegenomen	werd	voor	onderhoud	en	voeding.	De	
rekeningen	 van	 de	 vivers	 bevatten	 drie	 soorten	 goederen:	 voedingsmiddelen,	 ver-
pakkingsmiddelen	en	wapens.	Voor	een	dergelijke	reis	moesten	natuurlijk	enorme	
hoeveelheden	proviand	worden	meegenomen.	Het	voedsel	was	zonder	meer	eenzij-
dig	te	noemen.	In	Afrika	werd	de	voorraad	aangevuld	met	producten	die	Afrikanen	
in	het	gebied	waar	de	gevangenen	werden	gekocht	gewend	waren	te	eten.	De	maten	
en	gewichten	verschilden	nogal	van	de	huidige.	Er	werd	gemeten	in	sacken,	aamen,	
mingels	etc.412	Een	probleem	daarbij	was	dat	deze	eenheden	ook	nog	verschilden	per	
streek	of	plaats.	Hier	wordt	uitgegaan	van	de	Amsterdamse	maten	en	gewichten.	In	
tabel	4.2	is	een	samenvatting	opgenomen	van	de	levensmiddelen	die	op	de	eerste	reis	
van	de	Leusden	werden	meegenomen.	

Toelichting	op	de	levensmiddelen:
Gort	en	bonen	werden	in	grote	hoeveelheden	meegenomen.	Dit	was	het	belangrijk-
ste	voedsel	voor	de	gevangenen.413

Opvallend	is	het	verschil	in	hoeveelheden	ingekochte	witte	en	grauwe	erwten:	res-
pectievelijk	95	zakken	en	2	zakken.	Misschien	waren	de	grauwe	erwten	bestemd	voor	
de	scheepsofficieren	en	de	witte	voor	de	matrozen	en	lagere	bemanning.	Het	prijsver-
schil	kan	daarvoor	een	indicatie	zijn.	Witte	erwten	kostten	f.	4.10	per	zak	terwijl	voor	
grauwe	erwten	een	prijs	f.6.10	per	zak	werd	gerekend.	
Boomolij:	Poolse	of	Poulse	boomolij	was	een	olijfolie	afkomstig	uit	de	Zuiditaliaanse	
streek	Puglia	(Apulië).
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Tabel	4.2	Samenvatting	levensmiddelen	reis	1

Product Kwantiteit Eenheid Volume
Gort 611,5 sack 51060	liter

Erwten 95 sack	(wit) 7932	liter
Erwten 2 sack	(grau) 167	liter

Boom	olij 945 mingel 1134	liter
Hard	brood 14824 pond 14646	pond

Fijn	brood 168 pond 166	pond
Bonen 290 sack 24215	liter

Wormer	beschuit 1 vat	 1200	stuks
Tamarinde 208 pond 208	pond

Koren	brandewijn 16 aamen 2458	liter
Gerookt	spek 6120 pond 6046	pond

Fijne	wateren 1 fleskelder 31	liter
Tabak 1571 pond 1552	pond

Franse	wijn 12 halfamen 924	liter
Wijn	tint 1 ancker 39	liter

Brandewijn 6 halfamen 462	liter
Hammen 504 pond 498	pond

Noorse	lengh 4900 pond 4841	pond
Zout 25 sack 2300	liter

Mosterd	zaad 1 schepel 44	liter
Tarwemeel 50 pond 49	pond

Gruttemeel 0,5 sack 42	liter
Leidse	kaas 2 stuks 67	pond

Edamse	kaas 261 stuks 1632	pond
Roggebrood 472 stuks

Bier 93,5 ton 14511	liter
Gerookt	vlees 48 pond 47	pond

Tongen 12 stuks
Vlees 9500 pond 9386	pond

Boter 11 vaten 3478	pond

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

Hard	brood	was	een	scheepsbeschuit	gebakken	van	een	mengsel	van	tarwe-	en	rogge-
meel.	Daarvan	werd	ook	een	grote	voorraad	meegenomen.	Ook	hier	valt	het	verschil	
op	met	de	hoeveelheid	‘fijn	brood’	die	werd	meegenomen.	De	prijs	van	het	scheeps-
beschuit	werd	gerekend	per	100	pond	en	bedroeg	voor	hard	brood	f.6.-	en	voor	fijn	
brood	 f.18.-.	 Het	 grote	 prijsverschil	 zou	 er	 op	 kunnen	 duiden	 dat	 het	 fijn	 brood	
bestemd	was	voor	het	selecte	gezelschap	van	scheepsofficieren.

Bij	de	VOC	kreeg	elke	schepeling	drie	kwart	pond	spek	per	week.	Dit	komt	overeen	
met	de	hoeveelheid	spek	die	door	de	WIC	per	bemanningslid	per	week	werd	meege-
nomen	 tijdens	 de	 eerste	 reis	 van	 de	 Leusden.	 Uitgaande	 van	 44	 weken	 (11	 maanden)	
kan	voor	de	bemanning	aan	spek	begroot	worden	een	hoeveelheid	van	44x60x0,75	
=	1980	pond.	Voor	de	gevangenen	werd	een	hoeveelheid	begroot	uitgaande	van	een	
reisduur	van	3	maanden	(12	weken)	en	500	gevangenen:	12x500x0,75	=	4500	pond.	
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Totale	hoeveelheid	gerookt	spek	1980	pond	+	4500	pond	=	6180	pond.	Dit	is	vrijwel	
gelijk	aan	de	door	Mijndert	Rijnvis	geleverde	6120	pond.	
Noorse	lengh:	een	kabeljauwachtige	vis	die	werd	verwerkt	tot	stokvis,afkomstig	uit	
Bergen	in	Noorwegen.414

Bij	 de	 VOC	 kreeg	 ieder	 bemanningslid	 4	 kazen	 (Edammer)	 uitgereikt	 voor	 de	
reis.415	De	Leusden	had	een	voorraad	van	261	Edammer	kazen.	Als	uitgegaan	wordt	
van	 een	 identieke	 rantsoenering	 als	 bij	 de	 VOC	 dan	 waren	 er	 voor	 60	 man	 240	
kazen	nodig.	Waarschijnlijk	werden	de	overige	kazen	gebruikt	als	presenten	voor	
de	handelspartners	in	Afrika.	

Bier	werd	in	grote	hoeveelheden	meegenomen.	In	het	dagelijks	leven	werd	het	veel	
gedronken,	omdat	het	vaak	veiliger	was	dan	water.416	Er	werd	een	enorme	hoeveel-
heid	vlees	meegenomen,	namelijk	9500	pond	gezouten	rundvlees.	Bij	de	VOC	werd	
uitgegaan	van	een	dagelijkse	portie	van	drie	kwart	pond	vlees.	Als	de	reisduur	van	11	
maanden	gesteld	wordt	op	335	dagen	dan	zou	er	voor	een	bemanning	van	60	personen	
in	totaal	(335x60x0,75)	15075	pond	vlees	nodig	zijn.	De	Leusden	nam	echter	‘slechts’	
9500	pond	mee.	Het	is	dus	waarschijnlijk	dat	bij	de	WIC	een	kleiner	dagelijks	rant-
soen	 vlees	 aan	 de	 bemanning	 werd	 verstrekt	 (ongeveer	 0,47	 pond).	 Het	 vlees	 werd	
geleverd	door	de	kamer	Amsterdam.	Deze	kamer	had	waarschijnlijk	de	beschikking	
over	eigen	slachterijen,	net	als	de	VOC,	die	een	eigen	slachterij	op	Oostenburg	had.417	
Een	belangrijke	leverancier	van	vlees	aan	de	VOC	(in	1742)	was	Cornelia	Maria	Bors	
van	Waveren,	gevestigd	aan	de	Herengracht	in	Amsterdam.418	In	de	beschrijving	van	
levensmiddelen	die	door	de	VOC	werden	ingekocht	wordt	door	Gawronski	ook	mel-
ding	gemaakt	van	de	inkoop	van	verse	groente.	Dit	betrof	rode	kool,	uien	en	worte-
len.419	Bij	bestudering	van	de	facturen	van	de	levensmiddelen	voor	de	Leusden	valt	op	
dat	er	niet	veel	verse	groente	werd	ingeslagen.	In	de	factuur	van	vivers	van	de	derde	
reis	is	wel	een	post	“divers	groente”	genoteerd420,	maar	voor	het	geringe	bedrag	van	
f.	28.10.00.421	Voor	het	schoonmaken	van	de	verblijven	van	de	gevangenen	tijdens	de	
overtocht	 van	Afrika	 naar	Amerika	 werden	 13	 okshoofden	 en	 1	 halfaam	 (3072	 liter)	
azijn	meegenomen.	

4.4	 Handelsgoederen	(coopmanschappen)422

De	‘coopmanschappen’	waren	de	handelsgoederen	die	meegenomen	werden	om	in	
Afrika	handel	te	drijven.	De	hoeveelheid	en	de	soort	goederen	die	werden	meegeno-
men	waren	afhankelijk	van	de	vraag	in	Afrika.	De	Heren	Tien	werden	hiervan	op	de	
hoogte	gebracht	door	de	directeur-generaal	die	gevestigd	was	te	Elmina.

Textiel	was	het	meest	gevraagde	product	in	West-Afrika.	Van	de	totale	import	in	
de	periode	1700-1723	bestond	50,6%	uit	textiel.	Met	12,2%	bezetten	militaire	goede-
ren	(wapens,	buskruit,	enzovoort)	de	tweede	plaats.	Kauri’s	vormden	de	derde	groep	
van	belangrijke	goederen.	Deze	schelpen	maakten	11,2%	uit	van	de	totale	import	in	
deze	periode.423	Voor	de	WIC	was	het	belangrijk	steeds	een	grote	variëteit	aan	goede-
ren	in	voorraad	te	hebben.	De	compagnie	zorgde	er	daarom	voor	tussen	de	honderd	
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en	honderdvijftig	artikelen	in	voorraad	te	hebben.424	Tabel	4.3	biedt	een	samenvat-
ting	van	de	grote	verscheidenheid	aan	handelsgoederen	die	met	de	Leusden	tijdens	de	
eerste	reis	werden	meegenomen.	

Tabel	4.3	Handelsgoederen	reis	1.	Afgerond	op	hele	guldens 	 	

Textiel 	
Annebassen 22 cassen 5000 stuks f. 3685

Baftassen	 2 cassen 160 f. 1302
Broulissen		 1 cassen 200 f. 567

Guinees 6 cassen 120 f. 3213
Laken	(rood	en	blauw) 2 cassen f. 1388

Lemeniassen 12 cassen f. 5006
Linguetten 1 doos 36 snoeren f. 22

Perpetuanen 46 cassen 3673 stuks f. 19488
Saai	(Leijdze	saeijen) 14 cassen 280 f. 8148

Salempouris 5 cassen 200 f. 2284
Chits 3 cassen 120 f. 1560

Militaire	goederen
Buskruit 2975 vaten f. 9501

Geweren 16 cassen 400 stuks f. 1188
Houwers 1 cas 150 f. 163

Vuurstenen 1 vat 400 stuks f. 7
Overige	goederen

Kannen	(aarde	cannen) 6 vaten 914 mings f. 395
2 vaten 697 pints f. 136

Kannen	(tinne	cannen) 1 cas 229 stuks f. 126
1 cas 102 f. 61

Diversen* 1 cas f. 836
Kommen	en	schotels 1 cas f. 144

Koren	brandewijn 206 amen f. 4342
Koren	brandewijn 164 halfamen f. 549

Schuifspiegels 1 cas 400 stuks f. 173
Spaanse	beckens 16 vaten f. 5313

Swart	zuispel	coraal 2 vaten f. 289
Tafel	schellen 1 cas 130 stuks f. 88

Messen 15 kisten 1343 dozijn f. 1084
Messen 5 vaten 724 f. 574

	 	 	 	 Totaal f. 71632

Bron:	NA,WIC	1301	Brieven	en	papieren	van	Guinea.	Voor	beschrijving	van	de	soorten	textiel:	zie	Bijlage	7A

*	Diversen:	1	cas	met	glazen,gedistileerde	wateren,	franse	brandewijn	en	koren	brandewijn

De	 meeste	 textielsoorten	 waren	 afkomstig	 uit	 India	 en	 werden	 door	 de	 VOC	 naar	
Nederland	 vervoerd.	 In	 de	 periode	 1700-1723	 werden	 in	 totaal	 68.797	 vuurwapens	
naar	Afrika	verscheept	voor	verkoop	aan	Afrikanen.	De	vuurwapens	waren	vaak	van	
slechte	kwaliteit	en	een	opvallend	groot	percentage	(14,8%)	werd	door	de	directeur	
generaal	in	Afrika	naar	de	Republiek	teruggestuurd,	omdat	er	geen	afzet	voor	was.	
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Andere	slavenhandelaren	zoals	de	Engelsen	hadden	vaak	betere	vuurwapens	te	koop	
dan	de	Nederlanders.	Tussen	1727-1738	werd	zelfs	33,9	procent	van	de	geïmporteerde	
vuurwapens	 als	 onbruikbaar	 teruggezonden.	 De	 meeste	 vuurwapens	 die	 door	 de	
WIC	 naar	 Afrika	 werden	 verscheept	 waren	 snaphanen,	 geweren	 die	 golden	 als	 de	
opvolger	van	de	musket.	Ook	werd	een	geringe	hoeveelheid	karabijnen	en	pistolen	
naar	 Afrika	 verhandeld.425	 De	 Leusden	 nam	 tijdens	 de	 eerste	 reis	 400	 stuks	 ‘swaare	
snaphanen’	mee,	waarschijnlijk	een	kwalitatief	betere	soort.

Wat	de	export	van	buskruit	betreft	merkt	Den	Heijer	op	dat	in	de	door	hem	onder-
zochte	 perioden	 (1700-1723	 en	 1727-1730)	 de	 kwaliteit	 steeds	 slechter	 werd.	 In	 de	
periode	1700-1723	werd	van	de	1,5	miljoen	pond	buskruit	4,5%	geretourneerd,	terwijl	
dit	percentage	opliep	naar	8,5%	(1727-1730)	op	een	verscheept	gewicht	van	340.000	
pond.426	Het	buskruit	werd	geleverd	door	de	Wed.	Abraham	Crook	&	Zonen	en	Nic.	&	
Hendrik	van	Hoorn.	Beide	leveranciers	behoorden	(ook	jaren	later	in	1743)	tot	de	zes	
vaste	buskruitleveranciers	van	de	VOC	en	hadden	hun	kruitmolens	in	Ouderkerk	aan	
de	Amstel.427	Waarschijnlijk	waren	dit	ook	de	vaste	leveranciers	van	de	WIC.	Op	de	
facturen	van	de	WIC	voor	handelsgoederen	worden	deze	twee	bedrijven	genoemd	als	
leveranciers	van	buskruit.	De	Leusden	kreeg	een	lading	van	36000	pond	buskruit	mee	
in	plaats	van	de	oorspronkelijk	geplande	48000	pond.	De	reden	voor	de	verminde-
ring	van	de	hoeveelheid	met	12000	pond	is	niet	bekend.	Tijdens	de	vergadering	van	
de	kamer	Amsterdam	op	14	november	1719	werd	hiertoe	besloten.428	

Tijdens	de	tweede	reis	van	de	Leusden	werd	een	grote	hoeveelheid	‘schapesmeer’	mee-
genomen;	1500	vaten	met	een	totaalgewicht	van	31716	pond.	Waar	dit	product	voor	
gebruikt	 werd	 is	 uit	 de	 beschikbare	 informatie	 niet	 te	 achterhalen.	 Waarschijnlijk	
ging	het	om	braadvet.429	

Kauri	als	betaalmiddel430

Een	belangrijk	product	dat	tijdens	sommige	reizen	werd	meegenomen	was	de	kauri.	
Tijdens	de	tweede	reis	van	de	Leusden	werden	zestig	vaten	kauri’s	(17352	pond)	mee-
genomen.	De	kauri	was	tijdens	de	periode	van	de	slavenhandel	 in	West-Afrika	een	
belangrijk	betaalmiddel	in	het	gebied	dat	zich	ongeveer	uitstrekte	van	Fida	en	Ardra	
aan	de	Slavenkust	tot	aan	fort	Apam	aan	de	Goudkust.	In	Elmina,maar	ook	aan	het	
overgrote	deel	van	de	Greinkust	en	de	Ivoorkust	werd	de	kauri	niet	als	betaalmid-
del	geaccepteerd.	De	kauri	was	als	betaalmiddel	niet	uniek	voor	Afrika,	maar	werd	
op	meer	plaatsen	in	de	wereld	gebruikt	dan	welke	andere	muntsoort	ook.	De	kauri	
wordt	 door	 sommigen	 ‘primitief	 geld’	 genoemd	 maar	 was	 dit	 in	 werkelijkheid	
niet.431	 De	 schelp	 werd	 zowel	 voor	 zeer	 kleine	 alledaagse	 betalingen	 als	 voor	 heel	
grote	transacties	gebruikt.	De	kauri	werd	niet	als	betaalmiddel	geaccepteerd	door	de	
Europeanen,	die	deze	schelpen	zelf	gebruikten	om	goederen	en	gevangenen	van	de	
Afrikanen	te	kopen.432	In	die	gebieden	in	West-Afrika	waar	de	kauri	gebruikt	werd	
was	 de	 schelp	 vaak	 onderdeel	 van	 een	 meervoudig	 geldstelsel	 waarin	 ook	 goud	 en	
andere	producten	werden	gebruikt.	In	de	jaren	dertig	van	de	19e	eeuw	werd	de	kauri	
bijvoorbeeld	 gebruikt	 om	 palmolie	 en	 andere	 ‘normale’	 handelsgoederen	 mee	 te	

DEEL	4 Het	slavenschip	Leusden



136

HET SLAVENSCHIP LEUSDEN

kopen.	 De	 kauri	 raakte	 echter	 onlosmakelijk	 verbonden	 met	 de	 slavenhandel.	 Dit	
kwam	onder	andere	doordat	de	verkopers	van	gevangenen	in	grote	delen	van	West-
Afrika	 de	 kauri	 als	 betaalmiddel	 eisten.	 In	Ardra	 eisten	 de	 slavenhandelaren	 altijd	
kauri’s	als	betaling.	In	Fida	had	men	ook	een	voorkeur	voor	betaling	in	kauri’s	maar	
accepteerde	men	ook	wel	andere	Europese	goederen	als	betaling	voor	gevangenen.433	
Volgens	Willem	Bosman	eiste	de	koning	van	Fida	altijd	kauri’s	als	betaling	van	door	
hem	geleverde	gevangenen.	De	prijs	per	gevangene	was	daarbij	ongeveer	120	pond	
kauri’s.434	De	kauri’s	werden	op	de	Malediven435	gekocht	door	de	VOC	en	via	Ceylon	
(tegenwoordig	Sri	Lanka)	naar	Europa	vervoerd.	Ceylon	was	van	1658-1796	in	bezit	
van	de	Nederlanders.	In	de	eerste	helft	van	de	18e	eeuw	domineerden	zij	de	kaurihan-
del.	Vóór	die	tijd	waren	het	de	Portugezen	die	de	kaurihandel	naar	Afrika	in	handen	
hadden.	Deze	handel	werd	door	de	Nederlanders	(VOC)	en	de	Engelsen	(East	India	
Compagnie,	de	EIC)	beheerst.	De	kauri	werd	als	ballast	gebruikt	voor	de	schepen	op	
hun	retourreizen	naar	Europa.	In	Nederland	werden	de	schelpen	door	de	VOC	vervol-
gens	verkocht	voor	export	naar	West-Afrika.	De	belangrijkste	Europese	steden	waar	
kauri’s	 werden	 verhandeld	 waren	Amsterdam	 en	 Londen.	 Door	 de	 organisatie	 van	
de	VOC	in	kamers	werden	ook	in	andere	plaatsen	in	Nederland	kauri’s	verhandeld.	
De	WIC	was	niet	de	enige	koper	van	deze	schelpen.	In	Londen	werden	de	schelpen	
door	de	EIC	en	enkele	particuliere	handelaren	verkocht.	Handelaren	uit	Frankrijk,	
Denemarken	en	Portugal	kwamen	naar	Amsterdam	om	kauri’s	te	kopen.	

Floris	Klinkenberg	heeft	berekend	dat	in	de	periode	1720-1740	in	totaal	3.844.476	
pond	kauri’s	in	Nederland	is	verkocht	door	de	VOC.436	De	gemiddelde	verkoopprijs	
bedroeg	in	de	periode	1720-1729	f.	0,66	en	in	de	periode	1730-1739	f.	0,51	per	pond.437	
Voor	 de	 tweede	 reis	 van	 de	 Leusden	 werd	 een	 hoeveelheid	 van	 17352	 pond	 kauri’s	
gefactureerd	 voor	 een	 bedrag	 van	 f.	 11.562,-.	 Dit	 komt	 neer	 op	 ongeveer	 f.	 0,67	 per	

Kauri	of	‘cypraea	moneta’.	(Foto:	Leo	Balai)



137

pond.	Voor	welke	prijs	deze	kauri’s	vervolgens	in	Afrika	werden	verkocht	kon	uit	de	
ter	beschikking	staande	stukken	niet	worden	opgemaakt.	Volgens	Den	Heijer	moest	
de	WIC	in	de	eerste	twee	decennia	van	de	achttiende	eeuw	iets	meer	dan	dertien	stui-
vers	(f.	0,65)	voor	een	pond	kauri’s	betalen	en	werden	ze	voor	f.	1,-	per	pond	in	Afrika	
verkocht.438

4.5		 Sint-Eustatius	

De	Leusden	had	van	de	eerste	tot	en	met	de	vierde	reis	(1719-1726)	als	bestemming	het	
eiland	Sint-Eustatius,	dat	vanaf	1681	voor	de	helft	en	vanaf	1683	geheel	in	bezit	was	
van	de	WIC.	Een	belangrijke	reden	voor	de	Heren	Tien	om	het	eiland	kopen	was	dat	
men	naar	een	plaats	zocht	‘(...)	bij	of	omtrent	de	Caraïbische	eilanden	o.m.	tot	den	
afzet	van	niet	volwaardige	slaven	of	mancquerons	op	de	Fransche	en	andere	neder-
zettingen’.439	Of	het	eiland	inderdaad	die	functie	heeft	vervuld,	is	niet	bekend.

Over	 de	 redenen	 waarom	 de	 Heren	Tien	 besloten	 om	 Sint-Eustatius	 als	 nieuw	 sla-
vendepot	in	te	richten	nadat	Curaçao	als	slavendepot	door	het	verlies	van	het	asiento	
geen	 functie	 meer	 had,	 zijn	 de	 meningen	 verdeeld.	 Volgens	 Paesie	 had	 het	 besluit	
van	de	Heren	Tien	te	maken	met	hun	wens	om	de	illegale	goederen-	en	slavenhandel	
(lorrendraaierij)	een	halt	toe	te	roepen.	Dit	kon	in	de	opvatting	van	de	WIC	bereikt	

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

‘dat	het	schip	Leusden	(...)	sijne	rijse	van	Angola	voorn:	sal	doen	na	St.	Eustatius	
alwaar	de	ingeladen	slaven	sullen	werden	vercogt	en	vernegotjeert	op	die	selvde	
wijse	als	de	slave	vant	schip	Comp:	Welvaaren‘.450

Het	 schip	 Compagnies	 Welvaren	 was	 echter	 voor	 de	 Afrikaanse	 kust	 gekaapt,	 waar-
schijnlijk	door	piraten.451	Het	was	op	10	februari	1719	uit	Nederland	vertrokken	en	
heeft	 nooit	 mensen	 afgeleverd	 op	 Sint-Eustatius.	 Deze	 informatie	 was	 tijdens	 de	
besluitvorming	over	de	bestemming	van	de	Leusden	waarschijnlijk	nog	niet	bekend	
bij	de	bewindhebbers.	

Dat	de	WIC	besloot	om	Sint-Eustatius	als	nieuw	afzetgebied	in	te	richten	had	niets	
te	maken	met	ingewikkelde	strategieën	van	de	Heren	Tien.	Hetzelfde	geldt	voor	de	
plotselinge	 beëindiging	 van	 de	 leveringen	 aan	 dat	 eiland	 in	 1727.	 De	WIC	 was	 niet	
opgewassen	 tegen	 de	 concurrentie	 door	 de	 Engelsen.	 In	 een	 vergadering	 van	 de	
bewindhebbers	 van	 de	 kamer	 Amsterdam	 van	 14	 februari	 1727	 werd	 om	 die	 reden	
besloten	de	Leusden	niet	naar	Sint-Eustatius	maar	naar	Suriname	te	sturen.452	
De	levering	van	gevangenen	aan	Sint	Eustatius	door	de	WIC	heeft	maar	kort	geduurd,	
van	1721	tot	1729	(zie	Tabel	4.4).	

4.5.1			Levering	van	gevangenen	aan	Sint-Eustatius	

Er	zijn	over	de	eerste	reis	van	de	Leusden	naar	Sint-Eustatius	weinig	gegevens	voor-
handen.	 Voor	 de	 tweede,	 derde	 en	 vierde	 reis	 van	 de	 Leusden	 naar	 Sint-Eustatius	 is	
informatie	 gevonden	 over	 de	 aantallen	 aangevoerde	 gevangenen,	 de	 kopers	 en	 de	
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prijzen	 die	 werden	 betaald.	 In	 deze	 paragraaf	 worden	 deze	 leveringen	 uitgebreid	
behandeld.	In	Tabel	4.5	zijn	de	verschillende	data	van	de	eerste	tot	en	met	de	vierde	
reis	opgenomen.	Het	gaat	daarbij	om	vertrek-	en	retourdata	(Texel),	de	tijdstippen	
van	vertrek	en	aankomst	in	plaatsen	in	Afrika	en	de	data	van	aankomst	in	en	vertrek	
uit	Sint	Eustatius.	Onder	de	kop	Reisduur	is	aangegeven	hoeveel	dagen	de	driehoeks-
reis	in	beslag	nam.

Tabel	4.4		Leveringen	van	gevangenen	Sint	Eustatius	1721-1729

Aankomst	SE Naam	schip Afrika	 Ingescheept Overleden Afgeleverd
1721-01-21 Leusden Angola 465 59 406

1722-04-04 Beekesteijn Angola 700 140 560
1722-09-09 Leusden Goudkust 562 91 471

1722-11-10 Rusthof Angola 661 103 558
1723-05-24 Duijnvlied Goudkust 340 27 313

1723-06-11 Guntersteijn Angola 644 46 598
1723-09-20 Beekesteijn Angola 722 85 637

1723-12-21 Phenix	2 Angola 771 25 746
1724-05-26 Leusden Slavenkust 605 70 221

1724-09-19 Steenhuijsen Angola 780 88 692
1724-12-30 Vrijheijd	2 Angola 419 44 375

1725-04-23 Rusthof Angola 481 22 459
1725-06-28 Goude	Put Angola 390 26 364

1725-09-28 sGraveland Angola 517 16 501
1726-01-20 Leusden Goudkust 747 71 676

1726-04-02 Phenix	2 Angola 590 80 510
1726-05-09 Sonnesteijn	3 Goudkust 627 70 557

1727-04-16 Rusthof Angola 684 74 610
Totaal 	 	 10705 1137 9254

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

Tabel	4.5	Kerngegevens	van	de		eerste	tot	en	met	de	vierde	slaventocht	van	de	Leusden	

1 Texel Elmina Loango St	Eustatius Texel 	 Reisduur

A 25-04-1720 14-08-1720 21-01-1721 08-06-1721 530	dagen

V 26-12-1719 06-06-1720 onbekend 00-03-1721

2 Texel Elmina St	Eustatius Texel 	 	 Reisduur

A 18-03-1722 19-09-1722 06-03-1723 429	dagen

V 15-01-1722 04-07-1722 12-01-1723 	 	

3 Texel Elmina Fida Berbice St	Eustatius Texel Reisduur

A 00-10-1723 00-03-1724 00-05-1724 26-05-1724 02-10-1724 409	dagen

V 20-08-1723 07-02-1724 12-03-1724 13-05-1724 16-08-1724

4 Texel Elmina St	Eustatius Texel 	 	 Reisduur

A 25-09-1725 20-01-1726 07-06-1726 306	dagen

V 05-08-1725 01-11-1725 22-04-1726 	 	 	 	

A=	Aankomst;	V=	Vertrek



141

De	eerste	reis	

Bemanning	

Het	aannemen	van	de	officieren	voor	de	Leusden	nam	de	nodige	tijd	in	beslag.453	Een	
paar	namen	van	officieren	zijn	bewaard	gebleven,	over	de	overige	bemanningsleden	
is	geen	informatie	gevonden:	
Kapitein:	 Jacob	Thijl454	
1e	stuurman:	 Jan	Hillensbergh
2e	stuurman:	 Jan	Schamp	
3e	stuurman:	 Hendrik	Schoon	
Scheepsarts:	 Jan	Hendrik	Castijger	
2e	arts:	 Pieter	van	Sanen	
3e	arts:	 	Jan	Tollenaar
Suppra	cargo:		 Theodorus	Hovius

De	 Leusden	 had	 een	 goede	 reis	 naar	 de	 kust	 van	 Afrika.	 Directeur-generaal	 Willem	
Butler	 meldde	 in	 een	 ambtsbrief	 van	 20	 juni	 1720	 dat	 het	 schip	 op	 25	 april	 samen	
met	het	slavenschip	Guntersteijn	in	Elmina	was	gearriveerd.	Het	laatste	schip	vertrok	
op	 24	 mei	 naar	 Fida	 en	 de	 Leusden	 op	 6	 juni	 naar	Angola.455	 De	 reis	 van	Texel	 naar	
Elmina	 had	 dus	 ongeveer	 vier	 maanden	 in	 beslag	 genomen.	 Dit	 was	 uitzonderlijk	
lang,	omdat	een	reis	van	Texel	naar	West-Afrika	meestal	gemiddeld	twee	maanden	in	
beslag	nam.	Het	is	niet	bekend	waar	deze	lange	reisduur	aan	te	wijten	was.	Ook	blijkt	
uit	de	stukken	dat	de	Leusden	langer	dan	een	maand	in	Elmina	heeft	gelegen.	Het	is	
niet	te	achterhalen	waarom	het	schip	zo	lang	heeft	moeten	wachten	voordat	verder	
gevaren	werd	naar	Angola.	Grote	slavenschepen	(zoals	de	Leusden)	met	bestemming	
Angola	vielen	niet	altijd	onder	verantwoordelijkheid	van	Elmina.	Soms	gingen	deze	
schepen	 rechtstreeks	 van	 de	 Republiek	 naar	Angola	 zonder	 Elmina	 aan	 te	 doen.456	
Het	lange	verblijf	van	de	Leusden	in	Elmina	kwam	misschien	doordat	het	schip	nog	
vertimmerd	 moest	 worden	 voor	 het	 vervoer	 van	 gevangenen.	 Thijl	 had	 aan	 Butler	
verzocht	om	uitbreiding	van	zijn	voorraad	handelsgoederen.457	Waarschijnlijk	werd	
gewacht	op	de	aanvoer	van	de	gewenste	goederen	met	een	ander	schip	waardoor	de	
Leusden	niet	eerder	naar	Angola	kon	vertrekken.	

Verkoop	gevangenen	eerste	reis

Het	 schip	 kwam	 op	 21	 januari	 1721	 in	 Sint-Eustatius	 aan.	 Aan	 de	 bewindhebbers	
werd	bericht	gestuurd	dat	tijdens	de	reis	kapitein	Jacob	Thijl,	eerste	stuurman	Jan	
Hillensberg	 en	 derde	 stuurman	 Hendrik	 Schoon	 waren	 overleden.	 De	 leiding	 over	
het	schip	was	overgenomen	door	de	tweede	stuurman,	Jan	Schamp.	De	namen	van	
de	matrozen	en	ander	lager	scheepsvolk	die	ook	waren	gestorven	werden	in	de	brief	
niet	genoemd.	De	tijdens	de	reis	gestorven	gevangenen	werden	niet	met	een	persoon-
lijke	identiteit	(een	naam)	vermeld	in	de	scheepsdocumenten;	het	ging	slechts	om	de	
vraag	hoeveel	gevangenen	er	levend	naar	Sint-Eustatius	waren	gevoerd	en	wat	nog	
belangrijker	was	wat	zij	bij	verkoop	opbrachten.	In	de	missive	aan	de	bewindhebbers	
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werd	dan	ook	vermeld	‘dat	zij	aen	Angola	hebben	ingehandelt	vierhondert	en	vijff	
en	sestig	koppen	slaaven,	waar	aff	neegen	en	vijfftigh	zijn	gestorven’.	Verder	meld-
den	Schamp	en	de	super	cargo	Hovius	dat	het	met	de	handel	op	Sint-Eustatius	slecht	
gesteld	 was.	 Er	 was	 gebrek	 aan	 geld	 en	 goederen	 en	 de	 slaven	 werden	 betaald	 met	
suiker,	waar	zeer	hoge	prijzen	voor	werd	gevraagd.458	

Door	 de	 onvolledigheid	 van	 de	 archiefstukken	 kan	 niet	 worden	 vastgesteld	 tegen	
welke	prijzen	de	mensen	werden	verkocht	en	wat	de	opbrengst	was.	Er	is	wel	informa-
tie	over	de	aankoopprijzen	van	deze	gevangenen.	Vanuit	Loango	schreef	Thijl	aan	de	
bewindhebbers	van	de	kamer	Amsterdam	dat	gevangenen	in	Loango	erg	duur	waren,	
namelijk	16	pesos.459	Het	is	moeilijk	om	een	goed	inzicht	te	krijgen	in	de	ontwikkeling	
van	de	prijzen	die	voor	gevangenen	werden	betaald.	De	opmerking	van	Thijl	over	de	
hoogte	van	de	prijzen	was	gerelateerd	aan	de	opdracht	van	de	Heren	Tien	om	voor	een	
bepaalde	prijs	gevangenen	te	kopen.	Wat	de	opdracht	inhield	is	niet	bekend.	Den	Heijer	
heeft	een	berekening	gemaakt	van	de	in-	en	verkoopprijzen	over	de	periode	1674-1738.	
Voor	de	periode	1721-1730	komt	hij	uit	op	een	gemiddelde	inkoopprijs	 in	Afrika	van		
f.	84,-	en	een	verkoopprijs	voor	Sint-Eustatius	van	f.	216,-.	Tot	het	jaar	1711	was	de	bru-
tomarge	(de	verhouding	tussen	in-	en	verkoopprijzen)	gemiddeld	4,14.	Gerekend	over	
de	totale	kosten	werd	een	winst	gemaakt	van	tussen	de	5	en	20	procent.	Na	1711	daalde	
de	brutomarge	naar	gemiddeld	2,24	en	veranderde	de	winst	op	de	slavenhandel	voor	
de	WIC	in	verlies.460	Als	wordt	uitgegaan	van	een	koers	van	f.	2,50	voor	een	peso461	dan	
betekende	 dat	 een	 inkoopbedrag	 van	 f.	 40,-	 per	 gevangene.	 Dat	 lag	 dan	 beneden	 de	
gemiddelde	inkoopprijs	in	de	periode	1721-1730.	Uit	berichten	van	de	Heren	Tien	blijkt	
dat	de	slavenhandel	op	Sint-Eustatius	voor	de	WIC	wel	winstgevend	was.462

Op	11	februari	1721	meldde	Jan	Schamp	aan	de	bewindhebbers	van	de	kamer	Amsterdam	
dat	hij	goede	hoop	had	dat	de	handel	succesvol	zou	verlopen,	maar	’dat	hij	groote	vreese	
hadde	voor	de	zeerovers	die	daeromtrent	in	de	eijlanden	sijn’.463	In	notulen	van	de	kamer	
Zeeland	werd	vermeld	dat	de	Leusden	in	maart	1721	uit	Sint-Eustatius	vertrok.464	

De	tweede	reis	

Twee	weken	na	de	aankomst	van	de	Leusden	gaven	de	bewindhebbers	van	de	kamer	
Amsterdam	opdracht	aan	de	commissarissen	voor	de	koopmanschappen	en	de	equi-
page	om	het	schip	in	gereedheid	te	laten	brengen	voor	de	volgende	reis.465	Na	een	reis	
van	ongeveer	anderhalf	 jaar	was	het	schip	behoorlijk	gehavend	en	moest	dus	eerst	
gerepareerd	worden.	De	‘vertimmering	en	verdere	uitrusting’	van	de	Leusden	kwam	
uit	op	een	bedrag	van	f.	12977,-466	In	Tabel	4.6	zijn	deze	kosten	samengevat.	De	uit-
voering	van	de	vertimmering	werd	door	Gerbrand	Slegt	aangenomen	voor	f.	1229,-	
Het	vernieuwen	en	herstellen	van	de	tuigage	vergde	een	bedrag	van	totaal	f.	6683,-	
Opvallend	was	de	uitgave	voor	buskruit;	in	vergelijking	met	de	eerste	reis,	waarbij	
voor	f.	256,-	aan	buskruit	 (voor	gebruik	aan	boord)	werd	ingekocht,	werd	hiervoor	
nu	 een	 tamelijk	 hoog	 bedrag	 van	 f.	 874,-	 uitgegeven.	 Waarschijnlijk	 werd	 door	 de	
bewindhebbers	 rekening	 gehouden	 met	 aanvallen	 door	 vijandelijke	 schepen	
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Tabel	4.6	Kosten	vertimmering	en	uitrusting	van	de	Leusden	reis	2																																																	

Omschrijving Leverancier																																																				 Bedrag 	 Totalen
Vertimmering Gerbrand	Slegt	 f. 1229 f. 1229

Tuigage
Zeildoek,	carreldoek Pieter	Pieters	v	Beeck f. 1322

Vlaams	linnen Eghbert	Buijs f. 357
Nieuwe	zeilen Gerrit	de	Meulenaar f. 1076

Touwwerk Ellard	de	Weer	de	Wit f. 3352
Teer	en	pek Pieter	Calckbrenner f. 242

Ankers Frederik	Hulst f. 264
Cluwen	werk Axel	Frederiks f. 30

Loodwerk Nicolaas	van	Schoten f. 40 f. 6683
Geschut	en	wapens

Kogels	en	cneppels M	v	Wagtendonck f. 40
Buskruit	 Wedw	Crook	&	Zn f. 874

Cardoespapier Jacob	Raket	Josias	Soon f. 38
Blokwerk Dirk	Prauw f. 173 f. 1125

Hout-	en	houtwaren
Haken,	riemen,brandhout	etc. Pieter	Sluiter f. 504

Noorse	delen Hendrk	Visser f. 57
Hout	voor	de	huid	 Jan	Pieterse	Blok f. 292 f. 853

IJzer	en	ijzerwerk
IJzeren	bouten;	ijzerwerk wedw	Dirk	Camerlingh f. 90

Spijkers	,	ijzerwerk v	d		Meulen		en	Scholtens f. 883 f. 973
Navigatie

Compassen	en	vlaggen wedw	Corn	de	Bree f. 71 f. 71
Schilderen	en	verf

Schilderwerk Samuel	Jacobs f. 45
Verf	en	lijnolie Jacob	van	Hengel f. 73 f. 118

Kombuis
Gele	middelklinkers	 Paulus	Agtienhoven f. 185

Koperen	ketels	ombuis Weedw	Pieter	Vermaaten f. 103
Holle	en	vlakke	bakken Jan	Denijs f. 40 f. 328

Diversen* 	 f. 1597 f. 1597
	 Totaal 	 	 f. 12977

Bron:	NA,WIC	1303	Brieven	en	papieren	van	Guinea	1722.	Complete	factuur:	zie	Bijlage	12						

*Diversen:slepen	over	Pampus;bier;consumpties;loodskosten;sjouwloon	etc.																																

of	wellicht	smokkelaars.	Bij	de	VOC	werd	bij	elke	uitreding	een	voorraad	kruit	van	
6.000	pond	meegegeven.467	Het	bedrijf	van	de	weduwe	De	Bree	komt	in	de	studie	van	
Gawronski	over	1742	voor	als	vaste	leverancier	van	kompassen	aan	de	VOC.468	Door	
Hendrik	Visser	werd	evenals	voor	de	eerste	reis	een	hoeveelheid	van	‘4	schok	noortse	
delen’	 (houten	 planken	 uit	 Noorwegen)	 geleverd.	 De	 prijs	 bedroeg	 f.	 28,-	 voor	 122	
stuks.	Het	totaalbedrag	van	de	levering	was	ook	gelijk	aan	dat	van	de	eerste	reis.	Dit	
hout	 werd	 waarschijnlijk	 na	 aankomst	 in	Afrika	 gebruikt	 om	 het	‘slavenruim’	 van	
te	bouwen.	Het	werd	in	elk	geval	niet	gebruikt	bij	de	reparatie	van	het	schip,maar	

DEEL	4 Het	slavenschip	Leusden



144

HET SLAVENSCHIP LEUSDEN

meegenomen	 tijdens	 de	 reis.	 Interessant	 is	 ook	 de	 post	 “Holle	 en	 vlakke	 bakken”,	
omdat	hierdoor	een	beeld	ontstaat	van	de	leefomstandigheden	aan	boord	van	sche-
pen	in	die	tijd.	De	holle	en	vlakke	bakken	waren	houten	vaatwerk	en	bestemd	voor	
het	bereiden	en	nuttigen	van	de	scheepsmaaltijden.	Bij	de	VOC	was	het	voorschrift	dat	
er	zes	holle	bakken	van	48	liter	en	zestig	van	29	liter	meegenomen	moesten	worden	
alsook	zestig	vlakke	bakken.469	Een	dergelijk	voorschrift	zal	wellicht	ook	voor	de	sche-
pen	van	de	WIC	hebben	gegolden.	Hoeveel	bakken	er	op	deze	reis	werden	meegeno-
men	en	wat	de	inhoudsmaten	waren	valt	uit	de	rekening	niet	op	te	maken.	De	gevan-
genen	kregen	hun	voedsel	waarschijnlijk	(net	als	de	bemanningsleden)	in	dergelijke	
bakken	toegediend,	waarbij	een	groep	mensen	tegelijk	uit	een	bak	moest	eten.470	

Levensmiddelen

Voor	de	eerste	reis	van	de	Leusden	waren	de	levensmiddelen	berekend	voor	een	totale	
reisduur	 van	 elf	 maanden	 met	 een	 bemanning	 van	 zestig	 koppen	 en	 vijfhonderd	
gevangenen.	Men	ging	daarbij	voor	de	gevangenen	uit	van	een	verblijf	drie	maanden	
aan	boord	(’60	coppen	11	maanden	&	500	negros	3/maanden’).	De	eerste	driehoeksreis	
van	de	Leusden	duurde,	anders	dan	de	bewindhebbers	van	de	kamer	Amsterdam	hadden	
begroot,	ongeveer	achttien	maanden.	Het	bedrag	aan	levensmiddelen	bedroeg	voor	die	
reis	f.	12417,-	Voor	de	tweede	reis	van	de	Leusden	werd	gerekend	op	een	reisduur	van	vijf-
tien	maanden,	een	bemanning	van	60	personen	en	500	gevangenen.	De	begrote	kosten	
aan	levensmiddelen	waren	echter	lager	dan	voor	de	eerste	reis,	namelijk	f.	10311,-	Zie	
Bijlagen	13a	en	13b	voor	de	facturen.	Op	deze	facturen	voor	levensmiddelen	zijn	ook	
andere	posten	zoals	voor	de	verpakkingsmiddelen,	sjouwloon	etc.	opgenomen.	Deze	
kosten	zijn	niet	begrepen	in	het	bovengenoemde	bedrag	van	f.	10311,-

Handelsgoederen	

Voor	de	tweede	reis	werd	voor	ongeveer	een	gelijk	bedrag	aan	handelsgoederen	mee-
genomen	 als	 de	 eerste	 reis	 (respectievelijk	 f.	 80567,-	 en	 f.	 81631).	 Er	 zaten	 wel	 aan-
merkelijke	verschillen	in	de	soorten	goederen	die	werden	meegenomen.	Aan	textiel	
werd	voor	een	vrijwel	gelijk	bedrag	ingeladen,	maar	wel	andere	soorten	textiel	dan	
die	tijdens	de	eerste	reis	niet	tot	het	assortiment	behoorden.471	

Bemanning	

Kapitein:	 Pieter	Ras472

1e	stuurman:	 Jan	Schamp
2e	stuurman:	 Christiaan	Wallenbeeck
3e	stuurman:	 Thomas	Roos
Scheepsarts:	 Jan	Hendrik	Casteijger
2e	arts:	 Paulus	de	Wijs
3e	arts:	 Pieter	Tania
Super	cargo:	 Theodorus	Hovius
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Tabel	4.7	Samenvatting	handelsgoederen	reis	2 	 	

Textiel
Plattilles 35	cassen f. 18379

Atlassen 2	cassen f. 1670
Cassaas 4	cassen f. 1862

Graten 3	cassen f. 1103
Chitzen 2	cassen f. 840

Lemeniassen 3	cassen f. 1197
Servetten 7	cassen f. 1707

Annebassen 5	cassen f. 619
Frans	linnen 1	cas f. 569

Rood	laken 55	cas f. 925
Coren	cleden 1	cas f. 181

Smalle	perpetuanen 20	cassen f. 8208

Brede	perpetuanen 4	cassen f. 960

Slaaplakens 107	kisten f. 7929
Leijdze	dekens 2	cassen f. 400

Kauri
Kauri	(boesjes) 60	vaten f. 11562

Militaire	goederen
Buskruit 500	vaten f. 3724

Geweren 8	cassen f. 1981
Alcoholica

Franse	brandewijn 496	liter f. 215
Corenbrandewijn	 3301	liter f. 2828

Gedestilleerde	wateren	 620	liter f. 262
Overige	goederen

Messen 31	cassen f. 2388
Schapesmeer 1500	vaten f. 6681

Olij ½ aam f. 41
Franse	azijn 1	aam f. 38

Rosados 1	vat f. 192
Koffiebonen 1	vat f. 184

Spaanse	beckens 8	vaten f. 1107
Cramsloten 1	cas f. 110

Arm	ringen 5	vaten f. 1074
Gedreven	ankers 3	vaten f. 884

Copere	staaffies 1	vat f. 339
Schuijfspiegels 1	cas f. 408

	 Totaal f. 80567

Bron:	NA,WIC	1303	Brieven	en	papieren	van	Guinea	1722.	Complete	facturen:	
Bijlagen	14a	en	14b	
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Op	25	november	verzocht	Ras	aan	de	bewindhebbers	zijn	schip	met	64	personen	te	
mogen	 bemannen.	 Zijn	 verzoek	 werd	 afgewezen	“als	 sijnde	 het	 getal	 van	 seven	 en	
vijftig	mannen	genoegh	tot	defentie	van	het	gemelde	schip”.473

Op	 21	 december	 1721	 vertrok	 de	 Leusden	 van	 Texel.474	 Op	 10	 januari	 1722	 was	 het	
schip	 echter	 terug	 in	 de	 haven	 van	 Texel	 vanwege	 “contrarij	 wind”.475	 Opvallend	
was	het	verzoek	van	de	eerste	stuurman	Jan	Schamp	aan	de	bewindhebbers	om	een	
“Instructie	waar	na	hij	zich	in	het	uijthandelen	der	slaaven	zoude	kunnen	regulee-
ren”.	 Opvallend	 omdat	 de	 kapitein	 de	 eerstverantwoordelijke	 was	 voor	 de	 reis	 en	
altijd	een	instructie	meekreeg.	Dat	de	eerste	stuurman	ook	zelf	een	instructie	wilde	
was	 niet	 gebruikelijk.	 De	 bewindhebbers	 stuurden	 Schamp	 vervolgens	 een	 kopie	
van	 de	 kapiteinsinstructie,	 omdat	 zij	 van	 mening	 waren	 dat	 het	 onderwerp	 inder-
daad	ook	voor	de	eerste	stuurman	van	belang	was.	De	reactie	van	de	bewindhebbers	
en	het	feit	dat	de	eerste	stuurman	een	dergelijk	verzoek	aan	hen	richtte	duidt	erop	
dat	de	samenwerking	tussen	Ras	en	Schamp	niet	optimaal	was.	Schamp	had	na	het	
overlijden	van	Thijl	tijdens	de	eerste	reis	als	kapitein	op	de	Leusden	gefunctioneerd.	
Misschien	vond	hij	het	moeilijk	om	daarna	weer	als	eerste	stuurman	en	niet	als	kapi-
tein	op	dit	schip	te	moeten	varen.	Dat	de	bewindhebbers	zich	bewust	waren	van	de	
spanningen	 blijkt	 uit	 het	 besluit	 om	‘de	 eerste	 stuurman	 (...)	 aen	 te	 schrijven,	 met	
den	schipper	en	het	scheepsvolk	in	een	goede	harmonie	te	leven	en	het	intrest	van	de	
comp:	te	bevorderen’.	De	brief	werd	behandeld	in	de	vergadering	van	de	bewindheb-
bers	van	de	kamer	Amsterdam	op	13	januari	1722.476	

De	 Leusden	 kwam	 op	 18	 maart	 in	 Elmina	 aan.	 Op	 8	 mei	 meldde	 directeur-generaal	
Willem	 Butler	 aan	 de	 bewindhebbers	 dat	 het	 schip	 al	 150	 gevangenen	 aan	 boord	
had.477	Het	inschepen	van	de	mensen	verliep	vlot,	want	al	op	20	mei	had	de	Leusden	
het	door	de	bewindhebbers	gewenste	aantal	van	350	aan	boord.	Daarna	ontstonden	
er	echter	problemen	met	de	kapitein.	Pieter	Ras	weigerde	met	dat	aantal	gevangenen	
te	vertrekken	en	deed	zijn	beklag	bij	Directeur-generaal	en	Raden.	Hij	verzocht	het	
aantal	 aan	 te	 vullen	 tot	 500	 Piezas	 de	 India.	 Zijn	 argumenten	 waren	 onder	 andere	
“de	swaare	equipage	en	uijtrustingen	die	het	schip	Leusden	(...)	hadde	gecost”,	maar	
ook	dat	hij	zijn	schip	had	ingericht	voor	het	vervoer	van	500	gevangenen	en	voor	die	
hoeveelheid	mensen	ook	watervaten	en	hout	had	ingeladen.	De	directeur-generaal	
gaf	Ras	toestemming	het	door	hem	verlangde	aantal	gevangenen	in	te	schepen.478	Dit	
leidde	er	wel	toe	dat	het	schip	nog	zeven	weken	in	Elmina	bleef	voordat	het	gewenste	
aantal	aan	boord	was.	Op	4	juli	1722	vertrok	de	Leusden	uit	Elmina	naar	Sint	Eustatius	
met	562	Afrikaanse	gevangenen	aan	boord.479	Over	het	aantal	mensen	dat	tijdens	het	
wachten	in	de	kerkers	van	fort	Elmina	stierf	zijn	geen	gegevens	bekend.

Verkoop	gevangenen	tweede	reis

De	 Leusden	 kwam	 op	 19	 september	 1722	 in	 Sint	 Eustatius	 aan	 met	 471	 gevangenen,	
onderweg	 waren	 er	 91	 overleden.	 Over	 de	 oorzaken	 van	 het	 overlijden	 van	 zo	 een	
groot	 aantal	 mensen	 tijdens	 de	 reis	 is	 geen	 informatie	 gevonden.	 Uit	 de	 berichten	
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vanuit	Sint	Eustatius	aan	de	Heren	Tien	en	de	kamer	Amsterdam	blijkt	dat	de	Leusden	
2	weken	voor	aankomst	in	zeer	slecht	weer	terecht	was	gekomen,	‘waerdoor	nog	wel	
100	stux	seer	siekelijk	aen	de	scheurbuijk	zijn	geraekt	‘.480	De	verwachting	dat	van	die	
groep	nog	een	aantal	mensen	zouden	sterven	was	terecht,	want	er	stierven	inderdaad	
nog	10	personen.481	Voor	de	verkoop	resteerde	daardoor	een	aantal	van	461	mensen.	
De	verkoop	begon	op	25	september	en	eindigde	op	9	oktober	1722.482	De	opbrengst	was	
Ps.	44.433,-.	(f.111.083,-)483	Uit	de	verkooprekening	van	de	461	verkochte	gevangenen	
blijkt	dat	de	meeste	mensen	verkocht	werden	aan	kopers	van	omliggende	eilanden.	

Tabel	4.8	Verkochte	gevangenen	2e	reis	met	eiland	van	bestemming

Eiland Mannen Vrouwen Jongens	 Meisjes Totaal Kopers	Sint	Eustatius	

Sint	Eustatius	 6 5 2 1 14 Commandeur	Stevensen

Sint	Eustatius 95 35 21 7 158 Johannes	Donker

Sint	Eustatius 1 3 2 1 7 Particuliere	kopers

Sint	Christopher 12 6 11 3 32

Antigua 6 4 10

Montserrat 1 1 1 3

Sint		Maarten 1 1

Guadeloupe 142 58 33 3 236

Totaal 263 113 70 15 461 	

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

De	aanvoer	van	de	gevangenen	naar	Sint	Eustatius	was	niet	bedoeld	voor	het	binnen-
land,	maar	voor	het	grootste	deel	bestemd	voor	eigenaren	van	plantages	op	de	omlig-
gende	eilanden.	Hieruit	blijkt	dat	Sint	Eustatius	bedoeld	was	als	verzamelplaats	voor	
distributie	naar	de	verschillende	omliggende	gebieden.	Hiermee	verwachtte	de	WIC	
het	verlies	van	Curaçao	als	depot	enigszins	te	compenseren.	Zoals	eerder	uiteengezet,	
was	de	positie	van	Sint	Eustatius	als	distributiecentrum	maar	van	korte	duur.	

Grote	afnemers	van	de	gevangenen	die	door	de	Leusden	in	september	1722	werden	
aangeleverd	waren	kopers	afkomstig	van	de	eilanden	Sint	Christopher	en	Guadeloupe,	
die	respectievelijk	32	en	236	gevangenen	kochten.	Maar	opvallend	was	ook	de	aan-
koop	van	een	groot	aantal	gevangenen	door	Johannes	Doncker,	lid	van	de	Raad	van	
Politie	en	Justitie.	Dat	de	gevangenen	voor	inzet	op	eigen	plantages	werden	gekocht	
lijkt	niet	waarschijnlijk.	Doncker	kocht	in	totaal	158	mensen.	Vooral	de	aankoop	van	
“het	restant”	van	92	gevangenen	‘soo	sieke,	gesonde	als	met	accident’	valt	daarbij	op.	
Doncker	kocht	hen	voor	een	prijs	van	Ps.	70,-	per	persoon.484	De	lage	prijs	had	alles	te	
maken	met	het	risico	dat	de	koper	liep,	dat	deze	gevangenen	voortijdig	zouden	ster-
ven.	Voor	de	koper	was	dit	ongetwijfeld	een	kwestie	van	speculatie.	Als	hij	kans	zag	
de	gevangenen	binnen	korte	tijd	weer	gezond	te	maken,	kon	hij	ze	voor	een	goede	
prijs	 verkopen.	 Dergelijke	 praktijken	 waren	 ook	 op	 Curaçao	 aan	 het	 begin	 van	 de	
achttiende	eeuw	gebruikelijk.485	Interessant	is	de	reactie	van	de	kamer	Zeeland	op	de	
wijze	waarop	de	verkoop	had	plaatsgevonden.	De	Commandeur	Stevensen	had	zich	
namelijk	per	brief	gedateerd	26	september	1722	bij	de	kamer	Zeeland	(en	niet	bij	de	
kamer	 Amsterdam	 die	 het	 schip	 had	 uitgereed)	 beklaagd	 over	 de	 wijze	 waarop	 de	
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verkoop	van	de	gevangenen	had	plaatsgevonden.	De	reden	waarom	Stevensen	zich	
tot	 de	 kamer	 Zeeland	 richtte	 en	 niet	 de	 kamer	Amsterdam	 om	 opheldering	 vroeg,	
valt	uit	de	onderzochte	documenten	niet	af	te	leiden.	De	klacht	van	Stevensen	hield	
in	dat	verkoop	bij	meerderheid	van	stemmen	(van	de	kapitein,	de	eerste	stuurman	en	
de	commandeur)	had	plaatsgevonden.	En	dit	was	volgens	Stevensen	in	strijd	met	de	
resolutie	van	de	Heren	Tien	waarbij	bepaald	was	dat	de	verkoop	van	gevangenen	op	
Sint	Eustatius	alleen	aan	de	commandeur	was	gemandateerd.	De	verkoop	bij	meer-
derheid	van	stemmen	was	dan	ook	in	strijd	met	de	betreffende	resolutie	van	de	Heren	
Tien.	Het	verweer	van	de	kamer	Amsterdam	kwam	er	op	neer	dat	aan	de	kapitein	en	
eerste	stuurman	van	de	Leusden	per	abuis	een	oude	Instructie	was	meegegeven.	En	in	
die	oude	Instructie	was	inderdaad	bepaald	dat	de	verkoop	bij	meerderheid	van	stem-
men	diende	plaats	te	vinden.	De	kamer	Amsterdam	verzekerde	de	Zeeuwen	dat	zij	
‘hijlig	genegen’	was	zich	te	houden	aan	de	betreffende	resolutie	van	de	Heren	Tien	en	
dat	daarom	in	het	vervolg	de	verkoop	van	gevangenen	op	Sint	Eustatius	dan	ook	op	
basis	van	die	resolutie	zou	gebeuren.486	Dat	de	kamer	Amsterdam	bij	vergissing	een	
oude	 Instructie	 aan	 de	 kapitein	 en	 de	 eerste	 stuurman	 had	 meegegeven	 was	 geen	
sterk	argument.	Vooral	omdat	de	eerste	stuurman	Schamp	vóór	vertrek	van	de	Leusden	
uit	Texel	de	bewindhebbers	van	de	kamer	Amsterdam	om	een	kopie	van	de	kapiteins-
instructie	 over	 “het	 uijthandelen	 der	 slaven”	 (dus:	 de	 verkoop)	 had	 verzocht.	 De	
bewindhebbers	 zouden	 dan	 gemerkt	 moeten	 hebben	 dat	 het	 om	 een	 verouderde	
Instructie	ging.	De	werkelijke	reden	voor	deze	handelwijze	van	de	kamer	Amsterdam	
zal	 nooit	 duidelijk	 worden.	 Wellicht	 probeerde	 de	 kamer	Amsterdam	 door	 de	 ver-
koop	bij	meerderheid	van	stemmen	te	laten	plaatsvinden	de	absolute	macht	van	de	
commandeur	en	zijn	secondanten	te	doorbreken.	Of	dat	in	dit	geval	gelukt	is	valt	te	
betwijfelen.	

Onder	de	461	gevangenen	die	op	Sint	Eustatius	werden	verkocht	waren	87	kinderen.	
Dit	komt	neer	op	18.9%	van	het	totaal	aantal	verkochte	mensen.487	Zoals	in	Deel	1	is	
aangetoond	werden	verschillende	criteria	gebruikt	om	vast	te	stellen	of	er	sprake	was	
van	 kinderen	 of	 zuigelingen.	 Kinderen	 werden	 apart	 verkocht,	 maar	 zuigelingen	
volgden	de	moeder	en	werden	dus	samen	met	haar	verkocht.	In	sommige	contracten	
werden	 kinderen	 tot	 de	 leeftijd	 van	 vier	 jaren	 als	 zuigelingen	 aangemerkt,	 terwijl	
in	andere	gevallen	de	leeftijdsgrens	drie	jaar	was.	De	omrekening	van	Amsterdamse	
voeten	en	duimen	naar	het	metrieke	stelsel	geeft	duidelijker	weer	wat	de	lengte	van	
deze	 kinderen	 was.	 Voor	 de	 slavenhandelaren	 zal	 het	 waarschijnlijk	 niet	 mogelijk	
zijn	geweest	de	precieze	leeftijd	van	kinderen	te	bepalen.	Het	is	onmogelijk	uitspra-
ken	te	doen	over	de	leeftijden	van	de	kinderen	die	met	de	Leusden	tijdens	de	2e	reis	in	
Sint	Eustatius	zijn	verkocht.	Wat	verder	opvalt	aan	de	verkoopprijzen	is	dat	er	waar-
schijnlijk	 niet	 gerekend	 was	 met	 de	 standaardmaat	 van	 een	 Pieza	 de	 India	 en	 daar	
vervolgens	de	prijs	per	persoon	van	afgeleid	werd.	Door	de	koppelverkopen	waren	
de	prijsverschillen	soms	opvallend.	Op	5	oktober	werden	er	bijvoorbeeld	30	jongens	
met	een	lengte	van	118	cm	verkocht	voor	Ps.78,-	per	persoon,	terwijl	Donker	door	de	
koppelverkoop	5	meisjes	van	118	cm	kocht	voor	Ps.	70,-	per	persoon.	Opvallend	is	ook	
de	verkoop	op	1	oktober	van	een	man	(aan	commandeur	Stevensen)	voor	Ps.	115,-	terwijl	
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op	 dezelfde	 dag	 een	 jongen	 van	 134	 cm	 voor	 dezelfde	 prijs	 werd	 verkocht	 aan	 een	
koper	uit	Montserrat	die	ook	nog	een	man	en	een	vrouw	elk	voor	dit	bedrag	kocht.	
Door	het	ontbreken	van	gegevens	over	de	kosten	die	gemaakt	werden	in	Afrika	voor	
aankoop	van	de	gevangenen	en	de	overige	kosten	daarbij	is	het	niet	mogelijk	te	bepa-
len	wat	de	opbrengst	van	deze	reis	was	voor	de	WIC.	De	betaling	werd	voor	het	groot-
ste	deel	in	suiker	gedaan,	voor	een	totale	waarde	van	Ps.	36176,-	(f.	90.440,-).

Tabel	4.9	Verkochte	gevangenen	en	opbrengst		reis	2

	 	 mannen vrouwen totaal 	 prijs 	 totaal
7 4 11 f. 125 f. 1375

9 5 14 f. 115 f. 1610
40 22 62 f. 111 f. 6882

8 4 12 f. 110 f. 1320
2 2 f. 108 f. 216

1 1 2 f. 107,5 f. 215
122 50 172 f. 105 f. 18060

21 9 30 f. 100 f. 3000
1 1 f. 95 f. 95

54 14 68 f. 70 f. 4760
Totaal 	 264 110 374 	 	 f. 37533

voet/duim cm jongens meisjes 	 	 	 f.
3	voet	3	duijm 93 1 1 f. 50 f. 50

3	voet	7	duijm 103 1 1 2 f. 72,5 f. 145
3	voet	9	duijm 108 1 1 f. 82,5 f. 82,5

3	voet	9	duijm 108 1 1 f. 70 f. 70
4	voet 113 3 3 6 f. 70 f. 420

4	voet 113 12 12 f. 70 f. 840
4	voet 113 1 1 f. 65 f. 65

4	voet	2	duijm 118 5 5 f. 70 f. 350
4	voet	2	duijm 118 30 30 f. 78 f. 2340

4	voet	3	duijm 121 1 1 f. 90 f. 90
4	voet	3	duijm 121 1 1 f. 80 f. 80

4	voet	4	duijm 123 1 1 f. 100 f. 100
4	voet	4	duijm 123 1 1 2 f. 80 f. 160

4	voet	5	duijm 126 1 1 f. 82,5 f. 82,5
4	voet	5	duijm 126 2 2 f. 90 f. 180

4	voet	6	duijm 128 2 1 3 f. 108 f. 324
4	voet	6	duijm 128 2 2 f. 107,5 f. 215

4	voet	6	duijm 128 1 1 f. 105 f. 105
4	voet	6	duijm 128 3 3 f. 100 f. 300

4	voet	7	duijm 131 1 1 f. 96 f. 96
4	voet	7	duijm 131 7 7 f. 70 f. 490

4	voet	8	duijm 134 1 1 f. 115 f. 115
4	voet	9	duijm 136 2 2 f. 100 f. 200

Totaal 	 71 16 87 	 	 f. 6900
	 	 	 	 461 	 	 f. 44433

Bron:	NA,WIC	1181	Brieven	en	papieren	van	Sint	Eustatius	en	Saba	1717-1723.	Zie	Bijlage	15														
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Verkooprekening	verkochte	gevangenen	reis	2	

	 	 	 Ao	1723	 	 	 	 	 	

	 den	12	Januarij 	

	 	

De	WelEd:	Heeren	Bewindhebberen DEBET 	

a:	Diversche	Coopmanschappen	gelaeden	in	het	schip	Leusden	Capt	Pieter	Ras	

uijt	de	voorenstaende	factuur	teweeten 	

	 	

a:	44	vaete	bruijn	suijker	weegen	Nto	26531	pond	a	22	rr	’t	Cto f. 729.04.04

a:	21	vaete	dito	bruijn	weegen	Nto	11838	pond	a	16	rr	’t	Cto f. 236.06.00

a:	445	vaete	wit	suijker	weegen	Nto	266742	pond	a	7¼F		’t	Cto f. 19338.06.02

a:	3	vaeten	dito	weegen	Nto1888	pond	a	6½F		’t	Cto f. 122.05.04

a:	253	vaeten	suijker	comun	weegen	Nto	151475	pond	a	6F	’t	Cto f. 9088.04.00

a:	93	vaeten	suijker	de	ted	weegen	51142	pond	Nto	a	4¼F	’t	Cto f. 2173.04.00

a:	6	vaeten	dito	weegen	Nto	3450	pond	a		F3¾ f. 129.03.00

a:	52	baelen	witte	cattoen	a	1	rr	’t	pond f. 1850.02.00

a:	1	vaetje	indigo	weegt	221	pond	a	5	rr	’t	pond f. 138.01.00

a:	1	wissselbrief	ten	lasten	van	de	Heer	Adriaen	Taerlink f. 1550.00.00

a:	dito	ten	lasten	van	Hubert	van	Hermael f. 300.00.00

a:	in	contant f. 1707.00.00

a:	oncosten f.	 388.00.00

	 f. 37752.04.04

	 	

	 De	onderstaende	onder	mijn	handen	gebleeven	teweeten 	

a:	74	vaeten	wit	suijker	weegen	Nto	46302	pond	a:	7¼F	’tCto f. 3356.07.01

a:	22	vaeten	suijker	comun	weegen	Nto	14878	pond	a:	6F	’t	Cto f. 892.05.02

a:	4	vaeten	suijker	de	ted	weegen	Nto	2612	pond	a:	4¼F	‘t	Cto	 f. 111.00.00

a:	in	contant f. 1653.03.01

a:	den	Commandeur	Jacobus	Stevensen	zijn	provisie f. 666.03.05

	 f. 44433.00.00

	 	

	 	

DeWeled:	Heeren	Bewindhebberen CREDIT 	

	 	

Pro	461	stux	slaeven	na	aftreck	van	1½	Pcto	volgens	’t	voorenstaende	Reeck: f. 43766.04.01

Pro	’t	selfde	provisie	van	den	Commandeur	Jacobus	Stevensen	onder	mijn 	

handen	berustende f. 666.03.05

	 f. 44433.00.00

	 	

	 Joannis	Lindesaij 	

Bron:	NA,	WIC	1181	Brieven	en	papieren	van	Sint	Eustatius	en	Saba	1717-1723,	f.162
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Een	deel	van	de	lading	kon	niet	meegenomen	worden	met	de	Leusden.	Op	8	juni	1723	
werd	aan	de	bewindhebbers	bericht	dat	het	restant	van	de	lading	was	verzonden	met	
het	schip	Juffrouw	Alida.488

De	derde	reis	

De	uitreding	van	de	Leusden	voor	de	derde	reis	

Na	terugkomst	van	het	schip	op	6	maart	1723	in	Texel	werd	het	weer	gerepareerd	en	
van	nieuwe	delen	voorzien.	De	kosten	voor	deze	vertimmering	bedroegen	f.11.770,-.	
Het	werk	werd	gegund	aan	Pieter	Slegt.	Het	schip	had	volgens	de	factuur	van	de	ver-
timmering	bij	 terugkomst	van	de	tweede	reis	een	waarde	van	f.	26.000,-,	ongeveer	
de	 helft	 dus	 van	 de	 nieuwbouwkosten.489	 De	 bedoeling	 was	 dat	 de	 Leusden	 ultimo	
mei	 1723	 weer	 uit	 Nederland	 zou	 vertrekken.	 De	 bewindhebbers	 van	 de	 kamer	
Amsterdam,	die	evenals	de	vorige	twee	reizen	verantwoordelijk	waren	voor	de	derde	
uitreding	 van	 dit	 schip,	 meldden	 in	 een	 brief	 gedateerd	 3	 mei	 1723	 aan	 Directeur-
generaal	Houtman	te	Elmina	“dat	het	compagniesschip	Leusden,	schipper	Pieter	Ras	
binnen	3	a	4	weeken	de	reijse	na	Elmina	staat	aan	te	nemen,	’t	selve	gedestineert	op	
den	slavenhandel	na	de	Berbice,	en	St.	Eustatius,	en	sal	daarinnen	gelaaden	worden	
een	cargasoen	voor	de	inhandeling	van	700	a	800	slaven	”.490	In	de	brief	van	3	mei	1723	
droegen	 de	 bewindhebbers	 de	 directeur-generaal	 op	 te	 zorgen	 voor	“een	 getal	 van	
250	a	300	opreght	ardrase	slaaven”.De	rest	van	de	700	tot	800	gevangenen	moest	uit	
Elmina	komen	(‘minase	slaven’).	De	bestelling	van	250	a	300	gevangenen	uit	Ardra	
was	de	uitvoering	van	een	contract	met	de	directeuren	van	de	kolonie	Berbice	voor	
levering	van	dit	aantal.491	Het	contract	bevatte	strikte	bepalingen	waaraan	de	leve-
ring	moest	voldoen	en	een	vooraf	vastgestelde	prijs.	De	samenstelling	van	het	aantal	
van	200	tot	300	gevangenen	diende	voor	⅔	uit	mannen	en	voor	⅓	vrouwen	Piezas	de	
India	te	bestaan.	Tot	de	‘leverbare	slaven’	werden	gerekend	diegenen	die	“geen	con-
siderabel	gebrek”	hadden	en	gezond	en	niet	“blind,	lam	of	gebroken”	waren.	Deze	
bepaling	lijkt	op	het	eerste	gezicht	vreemd.	Mensen	met	dergelijke	gebreken	zouden	
toch	bij	de	koop	in	Afrika	niet	onopgemerkt	zijn	gebleven?	Maar	wellicht	is	de	bepa-
ling	is	opgenomen	op	grond	van	de	ervaring	dat	het	wel	voorkwam	dat	er	tussen	de	
mensen	die	vanuit	Afrika	vervoerd	werden	enkelen	met	zulke	serieuze	gezondheids-
problemen	 zaten.	 Als	 een	 dergelijke	 situatie	 zich	 voordeed	 was	 het	 uiteraard	 ach-
teraf	heel	moeilijk	vast	te	stellen	of	de	Afrikaanse	leveranciers	hiervoor	aansprakelijk	
waren	of	dat	de	kapitein	door	een	tekort	aan	gevangenen	willens	en	wetens	derge-
lijke	mensen	had	meegenomen.	De	koper	in	Amerika	dekte	zich	wat	de	gezondheid	
van	de	mensen	betreft	in	elk	geval	in	door	deze	bepaling	in	het	contract.	Een	belang-
rijke	bepaling	in	het	contract	was	de	vaststelling	van	de	prijs	voor	een	Pieza	namelijk	
“twee	honderd	en	vijftig	guldens	grof	zilver	geld”.	Voor	de	bewindhebbers	gaf	dit	in	
elk	geval	zekerheid	over	de	verkoopprijs.	

De	bedoeling	was	dus	om,	in	vergelijking	met	de	eerste	en	tweede	reis,	het	aantal	in	
te	kopen	gevangenen	te	verhogen	met	200	tot	300.	Het	schip	vertrok	pas	op	20	augus-
tus	1723	van	Texel.	De	reden	van	deze	grote	vertraging	is	niet	bekend.	

DEEL	4 Het	slavenschip	Leusden
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Handelsgoederen	

Het	 assortiment	 aan	 handelsgoederen	 voor	 de	 derde	 reis	 verschilde	 van	 de	 tweede	
reis.	 Dit	 kwam	 doordat	 er	 ook	 gevangenen	 in	 Ardra	 gekocht	 moesten	 worden	 en	
daar,	zoals	eerder	 is	verteld,	 in	kauri’s	werd	betaald.	De	samenstelling	van	de	han-
delsgoederen	 luisterde	 nauw,	 omdat	 de	 Afrikaanse	 kopers	 heel	 specifieke	 eisen	
hadden	 over	 de	 combinatie	 van	 goederen	 die	 zij	 voor	 een	 gevangene	 wilden.492	

Tabel	4.10	Handelsgoederen	reis	3

Textiel 	 	 	 	
Platilles 15 cassen f. 8420

Linguetten 1 cas f. 60

Perpetuanen 31 cassen f. 11561

Laken 1 cas f. 377

Nepten 26 vaten f. 8377

Atlassen 3 cassen f. 3160

Servetten 8 cassen f. 2020

Chitzen	(VOC) 4 cassen f. 1995

Leidse	dekens 1 cas f. 203

Lemeniassen 4 cassen f. 6584

Caffaas 20 cassen f. 8026

Graatjes 6 cassen f. 2798

Kauri

Kauri	(boesjes) 95 vaten f. 15390

Alcoholica

Franse		brandewijn 1116 liter f. 529

Korenbrandewijn 645 liter f. 150

Gedisteleerde	wateren 1020 liter f. 535

Overige	goederen	

Bloedkoraal 1 cas f. 910

[...] 1 cas f. 95

[...] 1 cas f. 190

Vuurstenen 1 vat f. 51

Spiegels	 2 cassen f. 686

Loot	 2 cassen f. 136

	 	 Totaal f. 72253

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

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

Op	 4	 mei	 1723	 werd	 Pieter	 Ras	 opnieuw	 aangesteld	 als	 kapitein	 op	 de	 Leusden.	
Daarnaast	werden	op	die	dag	nog	een	aantal	officieren	aangesteld:
2e	stuurman:	 Christiaan	Wallebeecq
1e	derde	stuurman:	 Thomas	Joos
2e	derde	stuurman:	 Jacob	Rhee
Scheepsarts:	 Paulus	de	Wijs
2e	arts:	 Pieter	Twijger
3e	arts:	 Paulus	Ruigh

Aankoop	van	gevangenen	in	Afrika	

In	Elmina	was	er	bij	aankomst	van	de	Leusden	een	dusdanig	tekort	aan	gevangenen	dat	
directeur-generaal	Valckenier	besloot	om	121	gevangenen	van	kapitein	Steenhart	van	een	
ander	WIC-schip494	over	te	nemen,	zodat	de	Leusden	het	benodigd	aantal	gevangenen	op	
tijd	zou	hebben.	Op	8	januari	1724	meldde	hij	aan	de	Heren	Tien:	“hebben	ingeruijld	een	
quantiteijt	van	121	ps.	slaven	in	soort	te	betalen	in	Oliphantstanden,	de	mans	tegen	160	
Pond	en	de	vrouwen	tegen	120	Pond”.495	Ruim	een	maand	later	had	de	Leusden	435	gevan-
genen	aan	boord	en	vertrok	naar	Fida496	om	daar	‘opreght	ardrase	slaaven’	te	kopen.	
De	samenstelling	van	de	groep	van	435	mensen	uit	Elmina	was	als	volgt:

Tabel	4.11	Gevangenen	naar	geslacht	en	geschatte	leeftijd	reis	3

	 Aantal Leeftijd
Mannen 240 15-36	jaar

Vrouwen 93 15-36	jaar
Jongens	van	⅔ 38 8-15	jaar

Jongens	van ½ 35 4-8	jaar
Jongens	van ⅓ 15 ≤	4	jaar

Meisjes	van ⅔ 5 8-15	jaar
Meisjes	van ½ 8 4-8	jaar

Meisjes	van ⅓ 1 ≤	4	jaar
Totaal 435 	

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

Aan	de	hand	van	de	bepalingen	in	het	contract	met	de	kopers	van	Berbice	kunnen	de	
vermoedelijke	leeftijden	van	de	gevangenen	worden	afgeleid.	Bij	de	vaststelling	van	
fracties	van	een	Pieza	werd	uitgegaan	van	een	volwassen	mannelijke	of	vrouwelijke	
gevangene	in	de	leeftijd	van	15	tot	36	jaar.	In	asientos	was	het	gebruik	om	kinderen	
in	de	leeftijd	van	8	tot	en	met	14	jaar	voor	⅔	Pieza	te	rekenen;	van	4	tot	8	jaar	werden	
kinderen	gerekend	voor	een	½	Pieza.	Er	werd	een	categorie	van	⅓	Pieza	(drie	kinde-
ren	golden	dan	voor	één	Pieza)in	het	verslag	van	Ras	opgevoerd.	Of	daarbij	kinderen	
in	de	leeftijd	van	4	jaar	en	jonger	(tot	aan	de	zuigelingenleeftijd)	voor	⅓	Pieza	werden	
gerekend	werd	niet	vermeld.	In	Tabel	4.11	is	aan	de	hand	van	de	fracties	van	de	Piezas	
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aangegeven	 wat	 de	 leeftijd	 van	 de	 verschillende	 mensen	 zou	 kunnen	 zijn	 geweest.	
Daarbij	is	aangenomen	dat	de	kinderen	van	⅓	Pieza	4	jaar	of	jonger	waren.	Of	deze	
kinderen	vervolgens	samen	met	hun	moeder	verkocht	werden	is	niet	te	achterhalen.	
Bij	de	volwassen	mannen	en	vrouwen	kan	worden	aangenomen	dat	zij	een	(door	de	
kopers	geschatte)	leeftijd	hadden	van	tussen	de	15	en	36	jaar.	

Fida	

De	 bedoeling	 was	 om	 in	 Fida	 300	 gevangenen	 te	 kopen	 bestemd	 voor	 de	 kolonie	
Berbice.	Het	lukte	door	de	concurrentie	van	Engelsen	en	Portugezen	echter	niet	het	
gewenste	aantal	te	kopen.	Directeur-generaal	Valckenier	meldde	op	3	mei	1724	hier-
over	aan	de	Heren	Tien:

’UEdele	groot	achtbare	schip	Leusden	is	op	den	12	maart	met	een	nomb:	van	605	
coppen	 slaven,	 namentlijk	 435	 welke	 wij	 alhier	 voor	 hem	 hebben	 ingehandelt,	
en	170	coppen	aan	Fida,	naar	de	Berbiches	vertrocken,	hebbende	onze	coopman	
aldaer	geen	meerder	quantiteijt	van	hetselve	konnen	versorgen,	door	de	conside-
rabele	prijsen,	welke	de	Engelse	en	Portugesen	voor	de	slaven	betalen.’497	

Kapitein	Pieter	Ras	meldde	ook	aan	de	bewindhebbers	per	brief	gedateerd	22	maart	
1724	dat	hij	van	de	ondercommies	Jacobus	Munnikhoven	te	Fida	170	gevangenen	had	
ontvangen498:	112	mannen,	55	vrouwen	en	3	jongens.

Verkoop	gevangenen	derde	reis	

Op	26	mei	1724	kwam	de	Leusden	in	Sint	Eustatius	aan	met	221	mensen,	van	wie	er	vier	
overleden	vóór	de	verkoop.	In	totaal	werden	er	op	Sint	Eustatius	217	gevangenen	ver-
kocht.	Het	schip	was	op	12	maart	1724	uit	Afrika	vertrokken	met	605	gevangenen	aan	
boord.	 Van	 hen	 werden	 er	 314	 in	 Berbice	 verkocht,	 waarover	 meer	 in	 de	 betreffende	
paragraaf.	De	verkoop	in	Sint	Eustatius	begon	op	29	mei	en	eindigde	op	27	juni.	Daarbij	
werden	215	gevangenen	verkocht.	Op	15	augustus	werden	de	resterende	twee	jongens	
‘op	vendutie’	(openbare	verkoping)	verkocht.	Evenals	bij	de	tweede	reis	van	de	Leusden	
werden	de	meeste	gevangenen	verkocht	aan	kopers	van	omliggende	eilanden.499	

Tabel	4.12	Verkochte	gevangenen	Sint	Eustatius	met	woonplaats	kopers	reis	3

Woonplaats	koper Mannen Vrouwen Jongens	 Meisjes Totaal
Sint	Eustatius 2 1 4 3 10

St.	Christophel 1 2 1 4
Barmoides 1 3 4

Curaçao 3 3 24 10 40
Martinique 3 1 4

Guadeloupe 111 37 7 155
Totaal 120 44 39 14 217

Bron:	NA,	WIC	619	Brieven	en	papieren	van	Sint	Eustatius	1722-1730	NA	Film #	3189													
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Anders	dan	bij	de	2e	reis	van	de	Leusden	werd	door	Johannes	Lindesay	(intussen	tot	
Commandeur	 benoemd)	 slechts	 één	 gevangene	 gekocht.	 Planters	 uit	 Guadeloupe	
waren	de	grootste	kopers	met	in	totaal	155	gevangenen.	Een	opvallend	groot	aantal	
van	 40	 gevangenen	 werd	 verkocht	 aan	 kopers	 van	 Curaçao.	 Zie	 bijlage	 20	 voor	 de	
factuur.

Uit	de	aan-	en	verkoopdocumenten	van	deze	reis	kan	worden	vastgesteld	hoeveel	
mannen,	vrouwen	en	kinderen	er	tijdens	deze	reis	gestorven	zijn.	

Tabel	4.13	Aantallen	gevangenen	ingescheept,	overleden	en	verkocht	-	reis	3

	 Mannen Vrouwen Jongens Meisjes Totaal
Ingescheept

Elmina 240 93 88 14 435
Fida 112 55 3 170

Totaal 352 148 91 14 605
Overleden 50 4 20 0 74

Verkocht
Berbice 182 100 32 0 314

St.	Eustatius 120 44 39 14 217
Totalen 302 144 71 14 531

Bronnen:	NA,	WIC	619	Brieven	en	papieren	van	Sint	Eustatius;	NA,	WIC	1182	Brieven	en	papieren	van	

Sint	Eustatius	en	Saba;	NA,	Sociëteit	van	Berbice,	31	

Wat	opvalt	is	dat	alle	veertien	meisjes	de	tocht	hebben	overleefd.	Van	de	91	jongens	
stierven	er	20,	wat	neerkomt	op	ongeveer	22%.	Voor	de	mannen	en	vrouwen	waren	
deze	percentages	respectievelijk	14,2%	en	2,7%.	

De	opbrengst	van	de	verkoop	in	Sint	Eustatius	bedroeg	Ps.	20504,-	(f.51.260.-).	De	
commandeur	Johannis	Lindesay	stuurde	bericht	van	de	verkoop	in	een	brief	van	28	
juni	1724	aan	de	Heren	Tien	en	merkte	op	dat	de	opbrengst	“op	een	weijnig	na	f.	95:-	
per	 hooft”	 bedroeg.500	Dit	 bedrag	 was	 genoteerd	 in	 pesos,	 omgerekend	 ongeveer	 f.	
238,	-	per	gevangene.

Het	 door	 partijen	 overeengekomen	 bedrag	 voor	 de	 levering	 van	 gevangenen	 aan	
Berbice	bedroeg	“twee	honderd	en	vijftig	guldens	grof	zilver	geld”	per	Pieza,501	omge-
rekend	per	gevangene	Ps.	100,	-.	(f.250,-)	De	gemiddelde	opbrengst	in	Sint	Eustatius	
(f.238,	-)	was	dus	f.	12,	-	lager	dan	in	Berbice.	

In	totaal	leverde	de	verkoop	van	de	gevangenen	f.	126.260,-	op.	De	op	Sint	Eustatius	
verkochte	gevangenen	werden	voornamelijk	met	suiker	betaald.	
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Eindafrekening	verkoop	gevangenen		Sint-Eustatius

DEBET 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 CREDIT

De	Weled:	Heeren	Bewinthebberen

a:	diverse	coopmanschappen	gelaeden	in	 Pr:	217	stux	slaeven	aan	diverse	vercogt
het	schip	Leusden	Capt:	Pieter	Ras	volgens	 f. 20504.04.00
bovenstaande	facture	

bedragende	 f. 15035.02.05

a:	diverse	oncosten f. 399.04.04

a:	2	Pcto	provisie f. 410.00.00

f. 15844.06.03

De	WelEde	Heeren	

Bewinthebberen	aan	saldo	

deses	in	dezelfe	geen	erreur	

zijnde 	 	 f. 4659.05.03 	

f. 20504.04.00 f. 20504.04.00

Joannis	Lindesaij Spieringh 	 1724 	 	 	 	 	 	 	 	

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

De	vierde	reis	

De	uitreding	voor	de	vierde	reis

Begin	mei	1725	besloten	de	bewindhebbers	van	de	kamer	Amsterdam	om	de	Leusden	
uit	te	reden	naar	Angola,	Elmina	en	St.	Eustatius.502	De	Heren	Tien	waren	van	mening	
dat	de	slavenhandel	voor	de	WIC	nog	steeds	zeer	belangrijk	was,	en	dat	de	slavenle-
veringen	aan	Sint	Eustatius	bovendien	zeer	winstgevend	waren.503	Over	de	equipage	
zijn	 gegevens	 ontleend	 aan	 een	 opgave	 van	 Radermacher,	 die	 een	 bedrag	 vermeldt	
van	f.	38344.-	In	dit	bedrag	is	ook	begrepen	de	waarde	van	het	schip	‘zoals	het	uit	zee	
kwam’	 na	 de	 derde	 reis.	 Verder	 wordt	 door	 Radermacher	 een	 bedrag	 van	 f.	 52055.-	
voor	handelsgoederen	en	f.	20304.-	voor	levensmiddelen	genoemd.504

Bemanning	

Het	aanstellen	van	een	kapitein	en	officieren	nam	enige	tijd	in	beslag;	de	benoemin-
gen	vonden	plaats	tussen	17	mei	en	26	juni	1725:505

Kapitein:	 Jan	Schamp506

Eerste	stuurman:	 Bruijn	Harmensz
2e	stuurman:	 Gerrit	Deijl
2e	tweede	stuurman:	 Cornelis	Hop
1e	derde	stuurman:	 Louis	Denijs
2e	derde	stuurman:	 Lodewijk	Lodewijksz
Scheepsarts:	 Jurriaan	Welou
2e	arts:	 Bartolomeus	Poil	Blanc
1e	tweede	arts:	 Christoffel	Arend	Geerkens
3e	artsen:	 Chr.	Hendrijer	en	Jurriaan	Otto	Mulder
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Aan-	en	verkoop	gevangenen	vierde	reis

De	directeur-generaal	in	Elmina,	Valckenier,	schreef	aan	de	Heren	Tien	dat	de	Leusden	
op	 1	 november	 naar	 St.	 Eustatius	 was	 vertrokken	 met	 747	 gevangenen.	 De	 slaven-
handel	 aan	 de	 Goudkust	 was	 op	 dat	 moment	 bijzonder	 gunstig	 voor	 de	WIC	 door	
het	grote	aanbod	aan	gevangenen.	De	toon	van	de	brief	aan	de	Heren	Tien	was	dan	
ook	zeer	optimistisch.	Volgens	de	directeur-generaal	waren	dit	de	mooiste	gevange-
nen	die	ooit	uit	Elmina	waren	verscheept	en	maakte	de	slavenhandel	een	geweldige	
bloeitijd	door.507

De	samenstelling	van	de	ingescheepte	gevangenen	was	als	volgt:	467	mannen	van	
wie	er	12	werden	gerekend	 voor	⅔	pieza;	 160	vrouwen	van	wie	4	voor	⅔	pieza;	 100	
jongens	van	wie	66	voor	⅔,	22	voor	½,	9	voor	⅓	en	3	voor	¼	pieza;	20	meisjes	van	wie	
11	voor	⅔,	8	voor	½	en	1	voor	⅓	pieza.	Er	werd	ook	een	zuigeling	meegenomen.508	

Ondanks	het	bericht	van	directeur-generaal	Valckenier	dat	het	hier	om	“soodanige	
schoone	slaven	als	ooijt	of	ooijt”	ging,	was	er	al	voor	vertrek	van	het	schip	sprake	van	
sterfte	onder	de	gevangenen.	In	de	verklaring	van	de	kapitein	bij	de	dodenlijst	werd	
hiervan	melding	gemaakt.	

De	Leusden	kwam	op	20	januari	1726	in	Sint	Eustatius	aan	met	676	gevangenen.	Van	
de	 747	 mensen	 waren	 er	 tijdens	 de	 overtocht	 71	 overleden.509	 De	 commandeur	 van	
Sint	Eustatius,	Johannes	Lindesaij,	was	ervan	overtuigd	dat	de	verkoop	goede	prijzen	
zou	opbrengen	vooral,	omdat	“de	vranse	coopluijden	voor	dito	soort	slaven	seer	sterk	
verlangt	hebben”.	Voor	verkoop	stierven	er	nog	5	mensen	in	het	slavenmagazijn.	510	

Tabel	4.14	Verschillen	in	aantallen	bij	inkoop	en	verkoop	-	reis	4

	 Mannen Vrouwen Jongens Meisjes Totaal
Ingescheept 467 160 100 20 747

Overleden 52 12 6 1 71
Afgeleverd 415 148 94 19 676

Overleden	in	magazijn 5
Totaal	 671

Verkoop 447 137 70 17 671

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

Wat	 opvalt	 bij	 vergelijking	 van	 de	 in-	 en	 verkoopcijfers	 is	 het	 verschil	 in	 aantallen	
mannen,	vrouwen,	jongens	en	meisjes.	Het	aantal	mannen	was	bij	verkoop	groter	dan	
volgens	 de	 gegevens	 bij	 aankomst	 als	 zodanig	 geboekt	 was,	 namelijk	 447	 tegenover	
415.	Maar	daar	staat	tegenover	dat	er	bij	de	verkoop	minder	vrouwen,	jongens	en	meis-
jes	werden	ingeboekt	dan	op	grond	van	de	aankomstcijfers	mocht	worden	verwacht.	
Het	grote	verschil	in	aantallen	verkochte	mannen	is	niet	te	verklaren.	Het	gaat	om	een	
verschil	van	32	personen.	Dit	verschil	wordt	niet	gecompenseerd	door	het	aantal	van	24	
jongens	(94	minus	70)	dat	als	verkocht	aantal	staat	aangegeven.	Een	mogelijke	verkla-
ring	is,	dat	de	aantallen	op	de	dodenlijst	niet	kloppen.	Er	zouden	dan	minder	mannen,	
maar	een	groter	aantal	vrouwen	en	jongens	tijdens	de	overtocht	zijn	overleden.	
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Wat	verder	opvalt,	is	dat	bij	verkoop	in	St.	Eustatius	andere	criteria	werden	gebruikt	
dan	bij	de	aankoop	in	Afrika.	De	prijs	van	kinderen	werd	niet	vastgesteld	op	basis	van	
fracties	van	een	Pieza,	maar	op	basis	van	hun	lengte.511	Op	11	maart	1726	werden	nog	
7	mannen	verkocht	voor	een	totaalbedrag	van	f.	200.-	Daarbij	werd	vermeld:	“die	siek	
en	met	accidenten	waeren”.	De	‘eerste	ronde’	van	de	verkoop	van	de	gevangenen	van	
de	Leusden	was	op	31	januari	afgesloten.	Het	is	duidelijk	dat	de	compagnie	met	deze	
7	mensen	in	de	maag	zat.	Het	duurde	langer	dan	en	maand	voordat	er	een	koper	(uit	
Martinique)	bereid	was	hen	voor	f.	200,-	te	kopen.	

Usance	was	dat	de	kopers	een	betalingstermijn	van	zes	weken	kregen.	De	verkochte	
gevangenen	 die	 tijdens	 die	 periode	 stierven	 waren	 voor	 rekening	 van	 de	 kopers.512	
Het	is	niet	bekend	of	en	hoeveel	gevangenen	er	stierven	na	verkoop.	

Tabel	4.15	Verkochte	gevangenen	St	Eustatius	met	woonplaats	en	namen	kopers	reis	4	

	 Man Vrouw Jongen Meisje Totaal 	 Bedrag 	 Totaal
Sint	Eustatius

Johannes	Lindesaij 9 6 2 2 19 f. 1837
Lauren	Isnaer 203 57 65 14 339 f. 31541

Oliver	Linch 1 1 f. 100
Simon	de	Graaf 1 1 f. 100

John	Combes 38 12 50 f. 5400
Kremabon 1 1 f. 40

Joan	D.	Donker 2 2 f. 26
Jan	Ellis 1 	 	 	 1 f. 8 	 	

Totaal 251 76 70 17 414 f. 39052

Guadeloupe
Joseph	Louiqui 75 25 100 f. 10800

Pieter	Iseries 38 12 50 f. 5400
Pierre	Salinger 38 12 	 	 50 f. 5400 	 	

Totaal	 151 49 200 f. 21600

Martinique
Pierre	Sicaz 38 12 50 f. 5400

Pierre	Duverge 7 	 	 	 7 f. 200 	 	
Totaal	 45 12 57 f. 5600

Totalen 447 137 70 17 671 	 	 f. 66252

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

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

Tabel	4.16	Verkochte	gevangenen	en	opbrengst	Sint	Eustatius		-	reis	4

	 	 mannen vrouwen totaal 	 prijs 	 totaal
6 6 f. 120 f. 720

37 37 f. 115 f. 4255
48 48 f. 113 f. 5424

18 18 f. 111 f. 1998
48 24 72 f. 109 f. 7848

10 10 f. 108 f. 1080
154 154 f. 105 f. 16170

32 32 f. 103 f. 3296
38 24 62 f. 102 f. 6324

75 1 76 f. 101 f. 7676
12 12 f. 100 f. 1200

30 15 45 f. 71 f. 3195
* 1 1 f. 40 f. 40

* 1 1 f. 28 f. 28
* 1 1 f. 13 f. 13

* 1 1 f. 10 f. 10
* 1 1 f. 8 f. 8

** 7 7 f. 200
Totaal 	 447 137 584 	 	 f. 59485

voet/duim cm jongens meisjes totaal 	 prijs 	 totaal
3	voet	5	duim 198 2 2 f. 71 f. 142

3	voet	6	duim 100 13 13 f. 71 f. 923
3	voet	7	duim 103 3 3 f. 75 f. 225

3	voet	9	duim 108 2 2 f. 75 f. 150
3	voet	10	duim 111 1 1 f. 73 f. 73

3	voet	10	duim 111 18 18 f. f. 1476
4	voet 113 4 4 f. 76 f. 304

4	voet	2	duim 118 5 5 f. 76 f. 380
4	voet	2	duim 118 12 12 f. 71 f. 852

4	voet	5	duim 126 8 8 f. 82 f. 656
4	voet	6	duim 128 2 2 f. 80 f. 160

4	voet	7	duim 131 4 2 6 f. 100 f. 600
4	voet	8	duim 134 3 3 f. 100 f. 300

4	voet	8	duim 134 5 5 f. 80 f. 400
4	voet	9	duim 136 1 1 f. 100 f. 100

* 1 1 f. 20 f. 20
* 1 1 f. 6 f. 6

Totaal 	 70 17 87 	 	 	 6767
Totaal 	 	 	 	 	 671 	 66252

Bron:NA,	WIC	619	Brieven	en	papieren	van	Sint	Eustatius	1722-1730	NA	film #	3189
*	Deze	mensen	zijn	voor	lage	prijzen	verkocht	omdat	zij	“siek	en	gek	waeren”.
**	Verkocht	in	een	‘package	deal’	voor	totaal	f.	200.-	:”siek	en	met	accidenten”.
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Een	deel	 (ongeveer	een	derde)	van	de	verkoop	van	de	gevangenen	werd	met	suiker	
betaald.	Of	de	rest	met	wissels	of	op	een	andere	manier	werd	voldaan	is	niet	bekend.	
Commandeur	 Lindesaij	 had	 aan	 de	 verkoop	 een	 behoorlijke	 provisie	 verdiend.	
Lindesaij	 behoorde	 tot	 een	 van	 de	 machtigste	 mannen	 op	 het	 eiland.	 Cornelis	
Goslinga	 typeert	 hem	 als	 ‘probably	 the	 most	 corrupt	 employee	 on	 the	 WIC’s	 pay-
roll’.513	Volgens	Goslinga	verkocht	Lindesaij	vanaf	zijn	(tijdelijke)	aanstelling	in	1722	
voor	f.	60.000,-	aan	goederen	van	de	WIC	(inclusief	gevangenen)	aan	de	Franse	eilan-
den	en	stak	de	opbrengst	in	eigen	zak.514	Het	is	niet	bekend	in	hoeverre	de	Heren	Tien	
van	deze	onwenselijke	situatie	geweten	hebben,	maar	in	1728	grepen	zij,	na	de	vele	
klachten	die	hen	bereikten	over	deze	commandeur,	in	en	ontsloegen	zowel	Lindesaij	
als	Doncker.515	Of	deze	late	reactie	van	de	Heren	Tien	te	wijten	is	aan	onkunde,	incom-
petentie	of	andere	oorzaken	valt	niet	te	achterhalen.	Het	maakt	wel	duidelijk	dat	de	
WIC	een	organisatie	was,	die	niet	in	staat	was	orde	op	zaken	te	stellen	en	te	zorgen	
voor	integere	bestuurders	op	het	eiland.

Eindafrekening	reis	4

St.	Eustatius	Ao	1726	den	22	april 	 	 	 	 	 	 	 	 	

DEBET CREDIT

De	Weledele	Heeren	Bewindhebbers																																										Pr:	671	stux	slaven	aengebragt	per	schip	

a:	Diverse	coopmanschappen	gelaeden	in	het																								Leusden	Capt:	Jan	Schamp	volgens

schip	Leusden	Capt:	Jan	Schamp	volgens																																				voorenstaande	reekeninge

factuura f. 22687.04.00 f. 66253.04.00

a:	diverse	oncosten	volgens	reek: f. 144.03.00

a:1½	Pcto	prvisie	aen	den	commandeur

Joannis	Lindesaij f. 993.06.02

Pieter	Carel	Spieringh f. 331.02.01

f. 24157.00.00

a:	Haer	Ed:	Agtbare	Heeren	Bewinthebberen

per	saldo	deses	in	deselve	geen	erreur	zijnde

	 f. 42096.03.00 	 	 	 	 	

SOMMA f. 66253.04.00 SOMMA f. 66253.04.00

Bron:	NA,	WIC	619	Brieven	en	papieren	van	Sint	Eustatius	NA	film #	3189	f.297vso-298																																	

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

4.6	 Berbice

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

4.6.1				Levering	van	gevangenen	aan	Berbice	

De	 derde	 reis	 van	 de	 Leusden	 was	 een	 gecombineerde	 reis,	 waarbij	 een	 deel	 van	 de	
gevangenen	in	Berbice	werd	afgeleverd.	De	rest	werd,	zoals	in	§	4.5.1	is	uiteengezet,	
in	Sint	Eustatius	verkocht.	De	levering	aan	Berbice	betrof	de	uitvoering	van	een	con-
tract	dat	in	juni	1723	met	de	Sociëteit	van	Berbice	was	gesloten.517	

De	Leusden	deed	er	twee	maanden	over	om	van	Fida	naar	Berbice	te	varen.	Het	schip	
voer	eerst	naar	Suriname	om	daar	een	loods	in	te	huren	voor	de	tocht	naar	Berbice.	
De	loodskosten	ad	f.	300.-	werden	de	WIC	in	rekening	gebracht.	Ook	de	onkosten	die	
de	 loods	 maakte	 om	over	 land	 terug	 te	 reizen	naar	Suriname	werden	door	de	WIC	
betaald.518	 Op	 13	 mei	 1724	 werd	 een	 verklaring	 van	 levering	 en	 ontvangst	 voor	 314	
gevangenen	 getekend	 door	 de	 kapitein	 van	 de	 Leusden	 en	 de	 gecommitteerden	 van	
de	Sociëteit	van	Berbice.	De	overeenkomst	met	de	Sociëteit	hield	in	dat	er	gevange-
nen	 uit	Ardra	 (Slavenkust)	 geleverd	 zouden	 worden.	 Omdat	 in	 Fida,	 eveneens	 aan	
de	 Slavenkust	 gelegen,	 maar	 170	 mensen	 waren	 gekocht	 werd	 het	 gecontracteerde	
aantal	aangevuld	met	gevangenen	uit	Elmina.	Uit	de	verklaring	blijkt	niet	wanneer	
de	verkoop	van	de	gevangenen	plaatsvond	en	wie	de	kopers	waren.	Hoeveel	van	de	
170	 mensen	 afkomstig	 uit	 Fida	 levend	 Berbice	 bereikten	 is	 niet	 meer	 na	 te	 gaan.	
Uit	het	ontvangstbewijs	blijkt	dat	de	ontvangers	akkoord	gingen	met	de	geleverde	
mensen.	Dat	betekent	dat	ook	de	voorgestelde	prijs	van	250	gulden	per	Pieza	werd	
betaald.	De	levering	voldeed	ook	aan	de	vereiste	verhouding	van	twee	derde	mannen	
en	een	derde	vrouwen	(als	de	jongens	bij	de	mannen	werden	opgeteld).	

Ontvangstbewijs	voor	314	gevangenen	te	Berbice	–	reis	3

Wij	Antonij	Tierens	Commandeur	der	Riviere	en	Colonie	Berbice	bekenne	in	d’voorz:	colonie	ont-

fangen	 te	 hebben	 uijt	 handen	 van	 Pieter	 Ras	 schipper	 op	 het	 Ede:	 Geoctroyeerde	 Westindische	

Compagnie	 schip	 Leusden	 in	 dienst	 van	 haar	 Edele	 Groot	 Achtbare	 Heeren	 Bewindhebberen	 van	

opgemelte	Compagnie	ter	presidiaele	kaamer	tot	Amsterdam	een	nommer	van	driehondert	en	veer-

tien	koppen	slaven	bestaande	in	eenhondert	en	twee	en	tagtig	mans,	een	hondert	vrouwen,	twaalf	

jongens	 drie	 koppen	 voor	 twee	 pecos	 d’Indias	 en	 twintig	 jongens	 twee	 koppen	 voor	 een	 pecos	

d’Indias	swarte	slaven	alle	gesondt	en	wel	geconditioneert	volgens	inhout	van	’t	contract	gemaakt	
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op	den	15	en	17	junij	1723:	door	de	edele	Heeren	Bewindhebbers	van	de	compagnie	voorz:	en	de	edele	

Heeren	directeuren	der	Riviere	en	Colonie	Berbice,	ter	ooirkonde	der	waarheijt	zijn	hiervan	gemaakt	

drie	al	eens	luijdende	recepissen	d’eene	voldaan	de	andere	geender	waarden.	Actum	op	’t	fort	Nassau	

in	Berbice	den	13	meij	1724:

A.Tierens	

Aarjen	Jacobsz	Bont

Johannes	van	Heerwinden	 }	 gecommiteerdens

Jan	Parmentier	

	

Wij	ondergeschrevene	bekenne	de	voorsz:	slaven	in	d’colonie	bovengemelt	overgelevert	te	hebben	

ten	jaren	en	dagen	voornoemt

Segge	 182		 mans	 Ps:	d’Inds:	 182

	 100		 vrouwen	 idem	 100

	 	 12		 jongens	⅔	 idem	 8

	 	 20		 dito	½ idem		 10	

	 314		 koppen	 Ps:	d’Inds:	 300

P:	Ras

Leendert	Wijst

Paulus	de	Weis

Bron:	NA,	Sociëteit	van	Berbice	1720-1795,	1.05.05	invnr.31	f.151	Sint	Eustatius	

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

4.7		 Suriname

In	 februari	 1667	 veroverden	 de	 Zeeuwen	 onder	 leiding	 van	 Abraham	 Crijnssen	
Suriname	op	de	Engelsen.	De	Engelsen	waren	de	eersten	die	er	een	kolonie	hadden	
gevestigd.	Voor	die	tijd	waren	er	handelsposten	geweest	van	waaruit	handel	gedreven	
werd	met	de	Indiaanse	bewoners.	Bij	de	Vrede	van	Breda	(	31	juli	1667)	werd	Suriname	
aan	 de	 Republiek	 toegewezen.	 Problemen	 ontstonden	 toen	 bleek	 dat	 de	 Zeeuwen	
de	 kolonie	 niet	 aan	 de	 WIC	 wilden	 overdragen.	 Zij	 waren	 wel	 bereid	 het	 opperge-
zag	 over	 dit	 gebied	 bij	 de	 Staten	 Generaal	 onder	 te	 brengen.	 Suriname	 lag	 echter	
binnen	het	octrooigebied	van	de	WIC	en	daarom	was	de	compagnie	van	oordeel	dat	
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dit	gebied	onder	de	jurisdictie	van	de	WIC	viel.	Bij	de	vernieuwing	van	het	octrooi	
in	1674	waren	de	problemen	tussen	Zeeland	en	de	overige	kamers	nog	niet	opgelost.	
In	het	vernieuwde	octrooi	werd	geen	melding	gemaakt	van	Suriname.	De	Zeeuwen	
bleven	het	gezag	over	dit	gebied	uitoefenen,	maar	waren	niet	in	staat	de	kolonie	op	
een	goede	manier	te	besturen.	Na	moeizame	onderhandelingen	werd	er	in	1682	over-
eenstemming	bereikt	en	werd	het	gebied	door	de	WIC	van	de	Zeeuwen	gekocht.	De	
WIC	was	echter	niet	in	staat	de	koopsom	van	f.	260.000,-	te	betalen.	Op	23	september	
1682	stemden	de	Staten	Generaal	in	met	een	regeling	over	het	bestuur	van	de	kolonie	
Suriname	die	de	betrekkingen	beheerste	van	de	kolonie	met	de	WIC.	Een	belangrijke	
bepaling	 in	 het	 octrooi	 was	 dat	 de	 WIC	 het	 alleenrecht	 had	 op	 de	 slavenhandel	 in	
Suriname.	Amsterdam	besloot	het	geld	voor	de	aankoop	van	de	kolonie	aan	de	WIC	
voor	te	schieten.	Op	20	februari	1683	werd	Suriname	formeel	door	de	Zeeuwen	aan	de	
WIC	overgedragen.	De	compagnie	was	verplicht	jaarlijks	zoveel	slaven	aan	Suriname	
te	 leveren	 als	 de	 kolonisten	 noodzakelijk	 achtten.	 Bovendien	 moest	 de	 WIC	 zorg	
dragen	 voor	 de	 werving	 van	 meer	 blanke	 kolonisten.	 Ook	 de	 verdediging	 van	 het	
gebied	kwam	ten	laste	van	de	WIC.	Voor	het	geval	de	zaken	niet	gunstig	zouden	uit-
pakken	voor	de	compagnie	was	er	een	‘ontsnappingsclausule’	in	het	octrooi	opgeno-
men.	In	het	laatste	artikel	werd	bepaald	dat	de	WIC	afstand	mocht	doen	van	de	kolo-
nie	als	bleek	dat	zij	niet	in	staat	was	de	onderhoudskosten	op	te	brengen.	De	Staten	
Generaal	zouden	dan	het	bestuur	van	Suriname	overnemen.	De	Amsterdamse	vroed-
schap	 had	 besloten	 het	 geld	 voor	 de	 aankoop	 van	 Suriname	 beschikbaar	 te	 stellen	
omdat	de	stad	zelf	een	aandeel	in	de	kolonie	wilde.	Het	streven	van	Amsterdam	was	
om	Suriname	gezamenlijk	met	Cornelis	van	Aerssen	van	Sommelsdijck	en	de	WIC	te	
beheren.	Op	21	mei	1683	vonden	partijen	elkaar	en	werd	de	Geoctroyeerde	Sociëteit	
van	Suriname	opgericht.519	Hierin	participeerden	de	stad	Amsterdam,	de	WIC	en	Van	
Sommelsdijck.	In	de	Condities	voor	het	aangaan	van	de	Sociëteit	werd	nogmaals	vast-
gelegd	 dat	 de	 slavenhandel	 het	 alleenrecht	 was	 van	 de	 WIC.	 Voor	 uitredingen	 van	
schepen	naar	Suriname	werd	de	negensleutel	toegepast.	Dat	betekende	dat	van	het	
aantal	equipages	per	jaar	vier	negende	aan	Amsterdam	toekwam,	twee	negende	aan	
de	kamer	Zeeland	en	één	negende	aan	de	overige	kamers.	Er	werd	verder	besloten	dat	
de	Sociëteit	in	Amsterdam	zou	vergaderen,	waarbij	ieder	lid	één	stem	had.

Het	 aantal	 plantages	 werd	 in	 1683	 geschat	 op	 50	 met	 in	 totaal	 3226	 Afrikaanse	
slaven.520	In	1713	was	het	aantal	plantages	gestegen	tot	200	met	12000	slaven.521	In	de	
periode	1683-1713	werden	uit	Afrika	in	totaal	19.287	mensen	als	slaven	in	Suriname	
ingevoerd.522	Deze	cijfers	geven	een	indicatie	van	de	gigantische	verspilling	van	men-
senlevens	in	de	Surinaamse	slavenmaatschappij.	Hierdoor	bleef	een	constante	aan-
voer	van	gevangenen	noodzakelijk.	

Een	voortdurend	probleem	tussen	de	WIC	en	de	planters	in	Suriname	was	dat	de	
compagnie	 niet	 in	 staat	 bleek	 voldoende	 gevangenen	 voor	 de	 kolonie	 te	 leveren.	
Of	het	een	kwestie	was	van	‘niet	kunnen’	of	‘niet	willen’	 is	moeilijk	te	beoordelen.	
Vaststaat	 wel	 dat	 de	 planters	 vaak	 niet	 in	 staat	 waren	 aan	 hun	 financiële	 verplich-
tingen	te	voldoen.	Dat	had	ook	te	maken	met	de	zeer	hoge	prijzen	die	door	de	WIC	
werden	 gevraagd	 voor	 de	 gevangenen.	Volgens	 Goslinga	 weigerden	 de	 Heren	Tien	
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tussen	1695	en	1708	twee	keer	om	met	de	Surinaamse	plantagehouders	tot	een	ver-
gelijk	 te	 komen	 over	 de	 prijzen.	 Nadat	 Curaçao	 als	 gevolg	 van	 de	 verwerving	 van	
het	asiento	door	de	Engelsen	in	1713	geen	functie	meer	had	als	slavendepot	was	de	
levering	van	gevangenen	aan	de	andere	gebieden	voor	de	WIC	van	groot	belang.	In	
Suriname	 deed	 zich	 een	 sterke	 toename	 van	 het	 aantal	 plantages	 voor	 alsook	 een	
uitbreiding	 van	 al	 bestaande	 plantages.	 Ook	 in	 Essequibo	 en	 Berbice	 was	 er	 een	
grote	vraag	naar	gedwongen	arbeid.523	Er	waren	echter	problemen	tussen	de	WIC	en	
Surinaamse	planters,	die	in	de	loop	van	de	tijd	hoog	opliepen.	De	planters	hadden	in	
1713	een	rekest	ingediend	bij	de	Staten	van	Holland	waarin	zij	zich	beklaagden	over	
de	geringe	aanvoer	van	gevangenen	door	de	WIC.	Het	gevolg	hiervan	was	dat	er	een	
akkoord	werd	gesloten	tussen	de	Sociëteit	van	Suriname	en	de	WIC,	waarbij	de	laat-
ste	zich	verplichtte	jaarlijks	zoveel	mensen	te	leveren	als	de	kolonie	vroeg.	Er	zouden	
lijsten	worden	aangelegd	van	planters	die	mensen	wilden	kopen	en	er	werden	garan-
ties	gesteld	voor	de	betaling	van	de	geleverde	Afrikanen.524	Het	akkoord	werd	echter	
in	Suriname	niet	juichend	ontvangen.	Men	was	van	mening	dat	de	problemen	waren	
ontstaan	 doordat	 de	 planters	 te	 grote	 schulden	 hadden.	 Bovendien	 was	 er	 sprake	
van	een	onregelmatige	aanvoer	door	de	WIC.	Volgens	Van	der	Meiden	was	er	sprake	
van	een	vicieuze	cirkel:	de	WIC	had	het	monopolie	op	de	slavenhandel,	de	planters	
konden	vaak	hun	betalingsverplichting	niet	nakomen	en	er	was	onvoldoende	krediet	
in	Suriname.	Daardoor	bleef	de	aanvoer	van	gevangenen	beneden	het	door	de	plan-
ters	gewenste	aantal.525

4.7.1				Levering	van	gevangenen	aan	Suriname	

Over	de	reizen	van	de	Leusden	naar	Suriname	zijn	minder	gegevens	beschikbaar	dan	
voor	 de	 leveringen	 aan	 Sint	 Eustatius.	 Voor	 de	 vijfde	 ,	 zevende	 en	 achtste	 reis	 zijn	
gegevens	bekend	over	het	geslacht	van	de	gevangenen	en	de	aantallen	kinderen	die	
tijdens	 deze	 reizen	 ingescheept	 werden.	 De	 zevende	 reis,	 die	 in	 paragraaf	 8	 wordt	
besproken,	werd	gekenmerkt	door	een	opstand	door	de	gevangenen.	De	negende	reis	
was	opmerkelijk	door	de	ernstige	problemen	met	het	schip,	en	het	grote	aantal	sterf-
gevallen.	Voor	alle	reizen	naar	Suriname	zijn	de	opbrengsten	van	de	verkopen	van	de	
gevangenen	bekend.

De	vijfde	reis

De	 Leusden	 was	 op	 7	 juni	 1726	 van	 de	 vierde	 reis	 terug	 op	 de	 rede	 van	 Texel.	 Op	
dezelfde	dag	kwam	ook	het	schip	sGraveland	aan	op	Texel.526	De	sGraveland	had	een	
slaventocht	gemaakt	van	Angola	naar	Sint	Eustatius.	In	Angola	waren	517	gevange-
nen	ingescheept,	van	wie	er	16	de	reis	niet	overleefden.527	Op	24	oktober	1726	besloten	
de	bewindhebbers	van	de	kamer	Amsterdam	om	de	sGraveland	en	de	Leusden	opnieuw	
voor	de	slavenhandel	in	gereedheid	te	laten	brengen.	De	bedoeling	was	de	schepen	
vanuit	 Elmina	 met	 gevangenen	 naar	 Suriname	 te	 laten	 varen.	 De	 bewindhebbers	
maakten	daarbij	het	voorbehoud	dat	als	mocht	blijken	dat	er	niet	genoeg	gevangenen	
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Tabel	4.17	Kerngegevens	van	de	vijfde	tot	en	met	de	negende	slaventocht	van	de	Leusden	

	5 Texel Elmina Accra Elmina Suriname Texel 	 Reisduur
A 25-03-1727 00-04-1727 15-05-1727 01-11-1727 22-05-1728 478	dagen

V 30-01-1727 00-04-1727 00-05-1727 21-08-1727 08-03-1728

	6 Texel Elmina Jaquin Suriname Texel 	 	 Reisduur

A 07-05-1729 00-07-1729 19-11-1729 17-04-1730 392	dagen

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

	7 Texel Elmina Accra Jaquin Suriname Texel 	 Reisduur
A 31-12-1730 13-03-1731 22-03-1731 12-08-1731 23-02-1732 510	dagen

V 01-10-1730 10-03-1731 00-03-1731 14-06-1731 24-12-1731

	8 Texel Elmina	 Hollandia Elmina Appa Suriname Texel Reisduur

A 06-09-1732 00-10-1732 25-11-1732 00-01-1733 17-06-1733 14-11-1733 496	dagen

V 06-07-1732 03-10-1732 00-11-1732 25-12-1732 24-03-1733 03-09-1733

	9 Texel Elmina Appa Chama Elmina Appa Suriname Texel
A 02-11-1734 11-12-1734 24-03-1735 29-04-1735 21-06-1735 29-12-1735 15-06-1736

V 05-08-1734 19-11-1734 17-01-1735 00-04-1735 03-06-1735 29-08-1735 00-04-1736 680	dagen

A=	Aankomst;	V=	Vertrek																

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

De	equipage	van	de	Leusden	bedroeg	voor	de	5e	reis	f.	32516,-	en	aan	levensmiddelen	
werd	voor	een	bedrag	van	f.	20172,-	meegenomen.	De	handelsgoederen	hadden	een	
waarde	van	f.	40661.534

Bemanning

Kapitein:	 Jan	Schamp
1e	stuurman:	 Gerrit	van	Deijl
2e	stuurman:	 Jacob	de	Rhee
3e	stuurman:	 Louis	de	Nijs	(Louis	Denijs);	Godfried	Scheepje	(Godefried	Schepske)
Scheepsarts:	 Jurriaan	Welou

DEEL	4 Het	slavenschip	Leusden



166

HET SLAVENSCHIP LEUSDEN

2e	arts:	 Christiaan	Hendrik	Brijers;	Arend	de	Groot
3e	arts:	 Jan	Hendrik	Cloek
Bootsman:	 	Jonas	vanden	Bergh
Constabel:	 Christoffel	Teschner

Vervoer	en	verkoop	gevangenen	vijfde	reis

Directeur-generaal	Norre	meldde	aan	de	bewindhebbers	dat	de	Leusden	op	21	augus-
tus	 1727	 met	 748	 gevangenen	 naar	 Suriname	 was	 vertrokken.535	 Uit	 de	 verklaring	
van	Schamp	gedateerd	22	augustus	bevestigde	deze	dat	hij	het	aantal	van	748	gevan-
genen	aan	boord	had	ontvangen,	maar	ook	dat	al	voor	vertrek	uit	Afrika	een	aantal	
van	hen	gestorven	was.536	De	verklaring	geeft	een	goed	beeld	van	de	nauwkeurigheid	
waarmee	verslag	werd	gedaan	over	de	inscheping	van	de	gevangenen	en	de	omreke-
ning	van	het	aantal	mensen	naar	Piezas	de	India.

Tabel	4.18	Gevangenen	overleden	vóór	vertrek	uit	Elmina

Ingescheept Overleden Aantallen	bij	vertrek
527 mannen 15 mannen 512 mannen

115 vrouwen 4 vrouwen 111 vrouwen
48 jongens		a ⅔ 1 jongen	a	⅔ 47 jongens		a	⅔
18 jongens		a	½ 18 jongens		a ½

4 jongens		a ⅓ 4 jongens		a	⅓
6 jongens		a ¼ 6 jongens		a	¼

14 meisjes			a	⅔ 5 meisjes	a	⅔ 9 meisjes			a ⅔ 
7 meisjes			a ⅔ 7 meisjes			a ⅔
1 meisje					a	⅓ 1 meisje					a	⅓
8 meisjes			a ¼ 8 meisjes			a	¼

748 en	2	zuigelingen 25 	 723 en	2	zuigelingen

Bron:	NA,	WIC	487	Brieven	en	papieren	van	Guinea	

Vijf	van	de	dertig	meisjes	overleden	al	vóór	vertrek	uit	Afrika.	Door	het	ontbreken	
van	nadere	gegevens	kan	niets	over	de	doodsoorzaak	worden	gezegd.	Opvallend	is	
dat	een	aantal	zeer	jonge	kinderen,	6	jongens	en	8	meisjes,	van	¼	Pieza,	werd	mee-
genomen.	 Het	 is	 niet	 bekend	 wat	 de	 leeftijden	 van	 deze	 kinderen	 waren.	 Tijdens	
de	 vierde	 reis	 waren	 ook	 al	 drie	 jongens	 van	¼	 Pieza	 meegenomen.	 Waarschijnlijk	
maakte	de	leeftijd	van	de	kinderen	voor	de	WIC	niet	meer	uit	en	werd	elke	verkoop-
bare	gevangene	geaccepteerd.

Op	22	augustus	ontving	Schamp	voor	vertrek	uit	Elmina	zijn	Instructie	van	direc-
teur-generaal	Robbert	Norre.537

De	Leusden	kwam	op	1	november	1727	aan	in	Suriname.	Van	de	723	personen	werden	
er	682	levend	in	Paramaribo	afgeleverd.	Tijdens	de	overtocht	waren	41	gevangenen	en	
1	zuigeling	overleden.	In	de	magazijnen	in	Paramaribo	stierven	vóór	de	verkoop	ook	
nog	eens	10	mensen.538
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In	Tabel	4.19	zijn	de	gegevens	verwerkt.	Opvallend	is	het	aantal	van	35	jongens	dat	
tijdens	 de	 overtocht	 en	 in	 het	 magazijn	 in	 Paramaribo	 overleed.	 In	 de	 brief	 aan	 de	
bewindhebbers	 werd	 niet	 de	 pieza	 de	 India	 van	 de	 kinderen	 vermeld.	 Hierdoor	 is	
het	niet	mogelijk	vast	te	stellen	onder	welke	groep	kinderen	de	meeste	slachtoffers	
vielen.	

Tabel	4.19	Aantallen	ingescheepte	en	overleden	gevangenen	-	reis	5

	 Man Vrouw Jongen Meisje Totaal Zuigeling
Ingescheept	in	Elmina	 527 115 76 30 748 2

Overleden	in	Elmina 15 4 1 5 25 	
Aantallen	bij	vertrek 512 111 75 25 723 2

Overleden	tijdens	overtocht 41 1
Afgeleverd	in	Suriname	 682 1

Overleden	in	magazijn 10
Totaal	overleden 10 1 35 5 	 	

Verkocht 502 110 40 20 672 1

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

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

De	zesde	reis

Equipage,	handelsgoederen	en	levensmiddelen

De	bewindhebbers	van	de	kamer	Amsterdam	besloten	op	19	oktober	1728	de	Leusden	
gereed	te	laten	maken	voor	een	nieuwe	reis	naar	Elmina	en	St.	Eustatius.541	De	kosten	
voor	 equipage	 bedroegen	 f.16790,-,	 aanmerkelijk	 minder	 dan	 voor	 de	 voorgaande	
reizen.	 Dit	 bedrag	 was	 waarschijnlijk	 inclusief	 de	 waarde	 van	 het	 schip	 ‘zoals	 het	
uit	 zee	 kwam’	 is.	 Dit	 kan	 worden	 afgeleid	 van	 de	 opgaven	 van	 Radermacher	 over	
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verschillende	slaventochten	in	de	periode	1720-1729.	De	bedragen	die	door	hem	als	
‘equipagies’	werden	genoteerd	bestonden	uit	de	verbouwingskosten	en	de	geschatte	
waarde	van	het	schip	bij	aankomst	in	Nederland.	De	Leusden	was	bij	aankomst	na	de	
vijfde	reis	nog	maar	enkele	duizenden	guldens	waard.	Voor	de	zesde	reis	werd	voor	
een	bedrag	van	f.	23361,-	aan	levensmiddelen	ingeslagen	en	voor	f.	62288,-	aan	han-
delsgoederen	meegenomen.542

De	Leusden	kwam	voor	21	december	1728	in	Texel	aan	om	beladen	te	worden.	Dit	kan	
worden	afgeleid	uit	de	besluitvorming	tijdens	een	vergadering	van	de	bewindheb-
bers	van	de	kamer	Amsterdam	op	21	december.	Daar	werd	het	verzoek	behandeld	van	
‘eenige	onderofficieren	en	matroosen’	om	een	extra	hoeveelheid	brandewijn	en	jene-
ver	die	zij	hadden	ingeslagen	om	op	de	reis	mee	te	nemen	aan	hen	terug	te	geven.	De	
brandewijn	en	jenever	waren	door	de	belader	van	het	schip	mee	teruggenomen	van	
Texel	 naar	 Amsterdam	 omdat	 ‘de	 leggers	 ongebrandt	 waaren’.	 De	 bewindhebbers	
wezen	het	verzoek	onder	andere	af	omdat	het	niet	toegestaan	was	ongebrande	goe-
deren	mee	aan	boord	te	nemen.543	Daarmee	werd	immers	gehandeld	tegen	de	bepa-
lingen	in	de	‘Instructie	voor	de	heeren	commissarissen	tot	de	saken	van	de	equipagie,	
vivres	en	amunitie	van	oorlogh’.544	De	Leusden	vertrok	pas	op	21	maart	naar	Afrika.545	
Het	duurde	dus	drie	maanden	voordat	het	schip	de	reis	naar	Afrika	kon	beginnen.	
Waarom	het	zo	lang	duurde	is	niet	met	zekerheid	te	zeggen.	Het	besluit	van	okto-
ber	1728,	om	de	Leusden	naar	Sint	Eustatius	uit	te	reden	werd	in	maart	1729	door	de	
Heren	Tien	gewijzigd.	Besloten	werd	toen	de	Leusden	een	slaventocht	naar	Suriname	
te	laten	maken.	In	reactie	op	dit	besluit	meldde	de	directeur-generaal	in	Elmina	dat	
hij	gehoopt	had	dat	vanuit	Nederland	de	juiste	handelsgoederen	waren	meegezon-
den,	omdat	Jaquin	de	enige	plaats	was	waar	nog	gevangenen	te	koop	waren.546

Bemanning	

Kapitein:	 Simon	Ovens547

1e	stuurman:	 Jacob	de	Rhee
2e	stuurman:	 Frederik	Vonk
3e	stuurman:	 Andries	Burgh
Eerste	3e	stuurman:	 Claas	van	Eden
Scheepsarts:	 Jurriaen	Welouw
2e	arts:		 Cornelis	Maas
3e	arts:	 Frederik	Kannegieter

Aan-	en	verkoop	gevangenen	reis	zes

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

De	zevende	reis

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

Kapitein:	 Bruijn	Harmensz558

1e	stuurman:	 Isaac	Snoek
2e	stuurman:	 Frederik	Vonk
3e	stuurman:	 Bartholomeus	Poilblancq
2e	derde	stuurman:	 Bartelt	Wijbergh559

De	Leusden	kwam	op	31	december	1730	in	Elmina	aan.	Op	10	maart	1731	meldde	Pranger	
aan	de	Heren	Tien	dat	het	slavenschip	Beekesteijn	op	18	februari	was	vertrokken	en	dat	
hij	daarna	pas	gelegenheid	had	om	te	trachten	de	Leusden	verder	te	helpen.	Hij	was	
teleurgesteld	dat	de	Afrikaanse	handelaren	ondanks	hun	beloften	niet	tot	levering	
van	voldoende	gevangenen	in	staat	bleken	te	zijn.	Op	10	maart	had	hij	dan	ook	nog	
maar	90	gevangenen	aan	de	Leusden	kunnen	leveren.	Hij	besloot	om	de	Leusden	samen	
met	het	schip	 Steenhuijsen	naar	Jaquin	te	sturen	om	te	proberen	daar	de	benodigde	
aantallen	gevangenen	te	kopen.560	Op	13	maart	kocht	Bruijn	Harmensz	in	Accra	bij	
fort	Creveceur	12	gevangenen	namelijk	10	mannen	en	“twee	fijne	vrouwe	slavinne”.	
Hij	kocht	ook	811	‘cabesse	boesjes’.561	Op	14	juni	1731	ondertekende	kapitein	Bruijn	
Harmensz	in	Jaquin	zijn	bewijs	van	ontvangst	voor	527	gevangenen.	
	

Verklaring	Bruijn	Harmensz.	voor	ontvangst	526	gevangenen

Ik	 ondergeschreevene	 Bruyn	 Harmensz.	 schipper	 naast	 Godt	 vant	 Ed.	 compagnies	 schip	 Leusden	

gereet	 liggende	 ter	 rheede	 van	 Jaquin	 omme	 met	 de	 eerste	 goede	 wint	 tesijlen	 naar	 de	 cust	 van	

America	tot	Surinaemen	alwaar	mijn	regte	ontlading	sal	sijn	bekenne	onderden	overloop	van	mijn	

voorn.	 schip,	 door	 ordre	 van	 den	 Ed.gr.Agtb.	 Heer	 Directeur-generaal	 Jan	 Pranger	 ontfangen	 te	

hebben	uyt	handen	van	den	edele	heer	Oppercommies	en	Gouverneur	Hendrik	Hertogh	een	number	

van	vijfhondert	ses	en	twintig	pesos	coppen	slaaven,	bestaande	in	twee	hondert	twee	en	vijftig	mans	

twee	 hondert	 en	 vijf	 vrouwen	 waaronder	 seven	 met	 suygeling	 vier	 en	 twintig	 jongens	 van	 twee	

derden,	ses	en	twintig	van	een	half	en	sestien	mijsjes	van	twee	derden;	drie	van	een	half	maakende	

alsoo	tesamen	een	number	van	vier	hondert	agt	en	negentig	en	een	sesde	pesos	de	indias	alle	gesont	

en	wel	geconditioneert.	Alle	welke	voorsz.	slaaven	koomen	over	tegaan	voor	reek.	en	risico	van	de	

generaale	geoctr	West	indische	compag.	die	ik	beloove	en	[...]	[...]	soo	mijn	God	almagtig	een	behou-

den	rijs	komt	te	verleenen	:/	te	sullen	leeveren	tot	Surinaamen	in	handen	van	Cornelis	Leever	en	Jacob	

Leonard	Hoevenaer	commiesen	weegens	de	slaavenhandel	aldaar,	dog	aldaar	geen	goede	markt	aan-

treffende	tot	Curaçao,	in	handen	van	den	weled.	gestrenge	heer	Jan	Noagh	Dufay	,	omme	door	dese-

leven	ten	mijnen	overstaan	te	werden	vercogt,	en	daarvan	op	mijn	arrivement	in	patria,	aan	de	Ed.	

gr.	Agtb.	Heren	Bevelhebberen	van	welgemelde	compag.	bewijs	en	rekening	te	doen	tot	nakooming	

deeses	soo	verbinde	mijn	persoon	en	alle	mijne	goederen	acten	crediten	en	geregtigheden	geene	van	

dien	uytgesondert	en	wel	principaal	mijn	verdiende	en	nog	te	verdienende	gagie	en	maantgelden	

stellende	deselve	ten	bedwang	en	submissie	als	naar	regten,	t	oirconde	deeses	sijn	hier	van	gemaakt	

vijf	al	eensluijdende	cognossementen	d’eene	voldaan	sijnde	den	ander	van	geender	waarden.

Actum	in	des	Ed.	Comp.	logie	tot	Jaquin	deesen	14	Juny	1731	 Bruijn	Harmensz.	

	

Bron:	NA,	WIC	NA,	WIC	109	Brieven	en	papieren	van	Guinea
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De	kapitein	ontving	dus	526	gevangenen	aan	boord.	Maar	nadat	het	cognossement	
al	getekend	was,	werd	er	nog	een	vrouwelijke	gevangene	aan	boord	gebracht.562	Dit	
bracht	het	aantal	gevangenen	waarmee	de	Leusden	op	14	juni	1731	uit	Jaquin	vertrok	
op	527.

Uit	de	ontvangstverklaring	van	Bruijn	Harmensz	blijkt	verder	dat	het	de	bedoe-
ling	was	de	gevangenen	naar	Suriname	te	vervoeren.	Maar	als	daar	geen	goede	ver-
koopprijzen	 gehaald	 zouden	 kunnen	 worden	 moest	 de	 Leusden	 naar	 Curaçao	 gaan	
om	het	armasoen	daar	te	verkopen.	Dit	hing	samen	met	het	akkoord	dat	de	WIC	met	
de	Surinaamse	planters	in	1713	had	gesloten	dat	levering	alleen	plaats	zou	vinden	als	
er	zekerheid	van	betaling	werd	gegeven.	Het	schip	kwam	op	12	augustus	in	Suriname	
aan.	De	reis	duurde	dus	ongeveer	8	weken.	Er	waren	bij	vertrek	uit	Afrika	629	gevan-
genen	aan	boord,	van	wie	90	afkomstig	van	Elmina,	12	van	Accra	en	527	van	Jaquin.563	
Het	aantal	sterfgevallen	tijdens	de	overtocht	bedroeg	76.	Er	werden	553	gevangenen	
levend	in	Paramaribo	afgeleverd,	van	wie	er	2	in	het	slavenmagazijn	stierven.564	De	
opbrengst	van	de	verkoop	van	de	gevangenen	was	f.	141.520,-.565

De	achtste	reis

Op	 20	 mei	 1732	 werd	 Andries	 Graan566	 aangesteld	 als	 kapitein	 voor	 de	 achtste	 sla-
ventocht	die	met	de	Leusden	zou	worden	uitgevoerd.	De	bestemming	was	Elmina	en	
Suriname.	Over	de	kosten	voor	de	equipage,	de	levensmiddelen	en	de	waarde	van	de	
handelsgoederen	zijn	geen	gegevens	gevonden.

Bemanning	

Kapitein:	 Andries	Graan
1e	stuurman:	 Isaak	Snoek
2e	stuurman:	 Roelof	Bergh
1e	tweede	stuurman:	 Hans	Vogelsangh
2e	tweede	stuurman:	 Jan	Zedingh
Scheepsarts:	 Jan	Nickel
2e	arts:	 Frederik	Cannegieter
3e	arts:	 Caarl	Suurbeek	

Op	3	september	was	het	schip	in	Axim	en	kwam	op	6	september	in	Elmina	aan.567	In	
een	brief	van	14	december	1732	meldde	directeur-generaal	Pranger	aan	de	Heren	Tien	
dat	het	schip	op	3	oktober	naar	Hollandia568	was	gezonden	om	water	en	brandhout	in	
te	nemen.	In	die	brief	verzuchtte	Pranger	dat	de	Leusden	op	25	november	was	terug-
gekeerd	 ‘zonder	 als	 nog	 te	 weeten	 wat	 daar	 meede	 staat	 aangevangen	 te	 werden’.	
Duidelijker	 kon	 de	 hopeloze	 situatie	 wat	 betreft	 de	 slavenhandel	 van	 de	 WIC	 niet	
worden	 verwoord.	 Bovendien	 waren	 er	 grote	 problemen	 als	 gevolg	 van	 het	 deser-
teren	van	soldaten	en	trainsgasten.	Ook	de	Leusden	had	te	kampen	met	desertie	van	
bemanningsleden.	Op	14	september	waren	vier	bemanningsleden	van	dit	schip	“met	
een	canoo	op	weg	(...)	om	insgelijks	na	Caap	Cors	te	deserteeren”.	Het	ging	daarbij	om	
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de	opper-	en	de	onderkuiper	en	twee	matrozen.	Het	was	echter	gelukt	deze	mensen	
te	 arresteren	 en	 terug	 te	 brengen	 naar	 het	 fort	 Elmina.569	 De	 Leusden	 vertrok	 op	 25	
december	naar	Appa	om	daar	gevangenen	te	kopen.570	De	kapitein	kreeg	als	opdracht	
mee,	eerst	naar	Accra	te	varen	om	daar	kauri’s	voor	Appa	op	te	halen.	Bij	vertrek	uit	
Elmina	kreeg	Andries	Graan	een	uigebreide	Instructie	mee.571	

In	de	Instructie	werd	de	kapitein	opgedragen	alle	voorzorgen	te	treffen	‘tegen	het	
muiten	en	opstaan	der	slaaven	,	om	dezelve	hierdoor	te	beletten	eenige	nadeelige	en	
voor	 d’Ed.	 Compagnie	 schadelijke	 desseijnen	 uijt	 te	 voeren,	 zoo	 als	 de	 daagelijkse	
experientie	maar	al	te	duidelijk	op	onze	en	andere	bodems	leert”.	In	de	tekst	van	de	
Instructie	 is	 het	 woord	 “daagelijkse”door	 de	 directeur-generaal	 onderstreept.	 De	
gevangenen	hadden	waarschijnlijk	ook	wel	door	dat	er	te	weinig	bemanning	op	de	
schepen	was	en	dat	zij	daardoor	misschien	een	kans	hadden	aan	hun	lot	te	ontsnap-
pen	door	in	opstand	te	komen.	Meestal	lukte	dit	echter	niet.	Een	andere	opvallende	
‘waarschuwing’	 in	 de	 Instructie	 was	 dat	 de	 kapitein	 op	 geen	 enkele	 manier	 op	 de	
Bomba’s	 mocht	 vertrouwen.	 De	 positie	 van	 de	 Bomba’s	 op	 de	 slavenschepen	 blijft	
merkwaardig.	Zij	werden	noodzakelijk	geacht	als	bewaking	en	ondersteuning	bij	het	
vervoer	van	de	gevangenen,	maar	verder	op	geen	enkele	manier	vertrouwd.	

Op	1	februari	schreef	Andries	Graan	aan	de	bewindhebbers	dat	hij	al	200	gevange-
nen	aan	boord	had.572	Op	20	maart	1733	had	het	schip	een	lading	van	713	gevangenen	
aan	boord	bestaande	uit	363	mannen,	303	vrouwen,	32	jongens	en	15	meisjes.	De	jon-
gens	 en	 meisjes	 waren	 zoals	 gewoonlijk	 geen	 volledige	 Pieza,	 maar	 delen	 daarvan.	
Zie	Tabel	4.20.

Tabel	4.20		Aantallen	gevangenen	uitgesplitst	naar	mensen	en	Piezas	d	‘India	–reis	8

	 Mensen 																																																					Piezas	d’India

Mannen 363 363

Vrouwen 303 303

Jongens 32 27	van	⅔ 18

5	van	½ 2½
Meisjes 15 15	van	⅔ 10

	 713 	 683½

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

Bij	aankomst	in	Suriname	op	17	juni	1733	waren	672	van	de	713	mensen	nog	in	leven.	
Tijdens	de	overtocht	waren	dus	41	gevangenen	overleden.	In	het	slavenmagazijn	in	
Paramaribo	 stierven	 nog	 eens	 11	 mensen.	 De	 verkoop	 van	 de	 mensen	 begon	 op	 29	
juni.	 De	 kapitein	 had	 ook	 nog	 een	 meisje	 bij	 zich	 dat	 verkocht	 moest	 worden.	 Hij	
had	haar	als	‘presentje’	van	de	commies	Hertogh	ontvangen.	Het	was	waarschijnlijk	
de	 bedoeling	 van	 Graan	 dat	 de	 opbrengst	 van	 de	 verkoop	 van	 het	 meisje	 aan	 hem	
zou	worden	uitbetaald.	De	commiezen	belast	met	de	verkoop	van	de	mensen,	Leever	
en	Hoevenaer,	besloten	echter	de	opbrengst	van	de	verkoop	van	dit	meisje	naar	de	
bewindhebbers	over	te	maken.	Die	konden	dan	zelf	besluiten	wat	zij	ermee	zouden	
doen.	573	Het	meisje	werd	“met	nogh	een	van	de	selve	groote”	verkocht	voor	f.	725,-	Als	
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Verkooprekening	gevangenen	-	reis	8 	 	 	 	 	 	 	

Suriname	den	18	juni	Ao	1733

Rekening	van	verkogte	negros	slaven	te	Suriname	aldaar	aangebracht	met	’t	schip	Leusden

schipper	Andries	Graan

DEBET

Voor 713 psos:	negros	te	Appa	ingenomen

Af 52 dito	op	de	vojagie	en	te	Suriname	overlede

Blijft 661 	negros

Bij 1 meisje,	den	schipper	Graan	toebehorende

Tezame 662 negros	hebbende	bij	publique	verkoop	gerendeert,

als	bij	de	boekjes	daar	van	gehouden,	breder	zal	blijken f. 180810.00.00

Af voor	een	verkochte,	wederom	gebrachte	neger	besmet	met

de	vallende	ziekte f. 275.00.00

f. 180535.00.00

Bij voor	de	differentie	tussen	zwaar	en	ligt	gelt f. 1067.17.00

f. 181602.17.00

Af voor	de	ordinaire	onkosten	bij	de	verkoop	gevallen,

belopende	de	somma	van f.	4284.18.08

Provisie	van	den	verkoop	f.180810	a	1	Prct	 f.	1808.02.00

Recognitie	van	682	oxh:	zuiker f.		 818.08.00 f. 6911.08.08

f. 174691.08.08

CREDIT

Voor	182	wisselbrieven	geremitteert f. 101664.16.00

682	oxhoofden	zuiker f. 26879.14.00

f. 128544.10.00

Restant	nog	te	voldoen f. 46146.18.08

f. 174691.08.08

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

Graan	dit	voor	eigen	rekening	had	mogen	doen,	had	hem	dit	een	behoorlijke	bijver-
dienste	opgeleverd.	De	Heren	Tien	besloten	in	november	1733	dat	zij	geen	toestem-
ming	 meer	 gaven	 voor	 het	 meenemen	 van	 gevangenen	 voor	 eigen	 rekening	 door	
kapiteins	 van	 slavenschepen	 van	 de	 compagnie.	 Daardoor	 werd	 deze	 praktijk	 voor	
de	 toekomst	 verboden.574	 Of	 hierdoor	 een	 einde	 kwam	 aan	 deze	 lucratieve	 bijver-
diensten	is	niet	met	zekerheid	vast	te	stellen.	Op	grond	van	het	besluit	van	de	Heren	
Tien	mag	worden	aangenomen	dat	kapitein	Graan	de	helft	van	de	opbrengst	van	de	
verkoop	van	het	meisje	kreeg	uitgekeerd.	Hoewel	het	hier	om	een	lading	“schoone	
slaaven’	ging	maakten	Leever	en	Hoevenaer	zich	toch	enige	zorgen,	omdat	het	een	
grote	partij	was.575	Waarschijnlijk	waren	de	planters	in	Suriname	zo	slecht	bij	kas	dat	
men	vreesde	dat	zij	niet	in	staat	waren	slaven	te	kopen.	Een	van	de	verkochte	mensen	
werd	retour	gebracht	door	de	koper	omdat	hij	“de	vallende	siekte	had”.	Ook	werden	
twee	andere	eerder	verkochte	mensen	teruggebracht.	De	een	was	volgens	de	koper	
“simpel”	en	de	ander	had	problemen	aan	zijn	schouderblad	waardoor	hij	geen	zwaar	
werk	kon	doen.	Deze	drie	mensen	werden	daarna	weer	te	koop	aangeboden	waarbij	

DEEL	4 Het	slavenschip	Leusden
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melding	werd	gemaakt	van	hun	gebreken.	Zij	brachten	bij	verkoop	een	totaalbedrag	
van	 f.	 391.13	 op.576	 De	 Heren	 Tien	 waren	 over	 deze	 handelwijze	 van	 hun	 vertegen-
woordigers	in	Paramaribo	echter	niet	te	spreken.	Zij	lieten	aan	de	commiezen	weten	
dat	 dit	 in	 het	 vervolg	 niet	 meer	 mocht	 gebeuren.	 Tijdens	 de	 verkoop	 dienden	 alle	
gebreken	van	de	gevangenen	zorgvuldig	aan	de	kopers	te	worden	opgegeven.	Als	dit	
gebeurd	was,	hoefden	de	mensen	na	verkoop	niet	teruggenomen	te	worden.577

De	verkoop	van	de	662	gevangenen	leverde	een	bedrag	op	van	f.	180810,-.

De	negende	reis

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

Bemanning	

Kapitein:	 Daniel	te	Velde580	
1e	stuurman:	 Dirk	Winja
2e	stuurman:	 Roeloff	Bergh
Bootsman:	 Michiel	Stols
Constapel:	 Laurens	Jerta
Scheepsarts:	 F.	Cannegieter
Derde	kuiper:	 Nicolaas	Boomgaard

Een	deel	van	deze	bemanning	zou	de	tocht	niet	overleven.581	Vanaf	Afrika	voer	er	in	
elk	geval	één	Afrikaanse	matroos	mee:	Abbocan,	geboren	in	Elmina.582

Elmina,	Appa	en	Chama

De	Leusden	kwam	op	2	november	in	Elmina	aan.	Hoe	slecht	de	situatie	aan	het	fort	
was	en	hoe	weinig	gezag	de	WIC	nog	had	onder	de	Afrikanen	blijkt	uit	een	brief	van	
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directeur-generaal	Overbeke	aan	de	Heren	Tien.	Daarin	deed	hij	verslag	van	de	aan-
komst	van	de	Leusden.	De	door	de	WIC	met	de	Leusden	overgezonden	soldaten	hadden	
niet	eens	de	benodigde	wapens	bij	zich.	Dit	leidde	tot	hoongelach	van	de	Afrikanen	
toen	de	soldaten	van	het	schip	afkwamen.583	De	directeur-generaal	was	niet	in	staat	
deze	 soldaten	 van	 wapens	 te	 voorzien.	 De	 geweren	 van	 overleden	 soldaten	 waren	
niet	 te	 gebruiken	 omdat	 ze	 door	 het	 klimaat	 vrij	 snel	 kapot	 gingen	 en	 volgens	 de	
directeur-generaal	 van	 slechte	 kwaliteit	 waren.	 Hij	 verzocht	 daarom	 in	 zijn	 brief	
aan	de	Heren	Tien	om	te	zorgen	voor	deugdelijk	materiaal.	Behalve	de	problemen	
die	 er	 waren	 door	 onvoldoende	 en	 ondeugdelijke	 wapens	 bleek	 bovendien	 dat	 er	
twee	rekruten	met	het	schip	waren	aangekomen	‘zijnde	de	eene	over	beijde	zijden	
kreupel,	en	zonder	toonen	aan	de	voeten	en	de	andere	zonder	regter	oog’.	Overbeke	
besloot	deze	twee	mannen	met	de	Leusden	naar	Nederland	terug	te	sturen,	omdat	zij	
van	geen	enkel	nut	waren.584	Dat	betekende	dat	zij	mee	moesten	met	de	Leusden	langs	
de	verschillende	handelsposten	van	de	WIC	en	daarna	naar	Suriname	voor	het	afleve-
ren	van	gevangenen	en	inladen	van	retourgoederen.	Uit	de	onderzochte	archiefstuk-
ken	 is	 niet	 duidelijk	 geworden	 of	 zij	 dit	 overleefd	 hebben.	 In	 reactie	 op	 de	 klacht	
van	Overbeke	reageerden	de	Heren	Tien	op	29	oktober	1735	(dus	bijna	een	jaar	later)	
dat	het	ontbreken	van	wapens	een	fout	was	van	het	personeel	in	Amsterdam.	Deze	
mensen	waren	daarvoor	‘serieuselijk	berispt’.	De	Heren	Tien	gingen	akkoord	met	het	
terugsturen	van	de	twee	incapabele	soldaten.	Volgens	de	Heren	Tien	waren	zij	niet	
door	de	kamer	Stad	en	Landen	geworven,	maar	tussen	Amsterdam	en	Texel	in	plaats	
van	de	mensen	die	wel	waren	aangenomen,	aan	boord	gegaan.585	Het	is	onduidelijk	
hoe	 dat	 dan	 gebeurd	 moet	 zijn.	 Gelet	 op	 hun	 lichamelijke	 conditie	 waren	 zij	 mis-
schien	 tegen	 een	 vergoeding	 ertoe	 aangezet	 in	 plaats	 van	 de	 anderen	 aan	 boord	 te	
gaan.	 Zij	 hadden	 wellicht	 niets	 meer	 te	 verliezen.	 En	 bovendien	 had	 men	‘kost	 en	
inwoning’	aan	boord.

De	 bedoeling	 was	 dat	 de	 Leusden	 vanuit	 Elmina	 naar	 Appa	 zou	 varen	 om	 daar	 de	
handelsgoederen	 af	 te	 leveren	 en	 mensen	 te	 kopen.	 Eerst	 zou	 het	 schip	 in	 Elmina	
brandhout	en	water	moeten	inladen	voordat	de	gevangenen	in	Appa	zouden	worden	
ingescheept.	Dit	bleek	echter	niet	goed	mogelijk	door	de	staat	waarin	het	schip	zich	
bevond.	 De	 kanonnen	 en	 de	 klinkers	 die	 nodig	 waren	 om	 het	 slavenkombuis	 te	
maken	en	andere	materialen	zouden	dan	op	het	dek	opgeslagen	moeten	worden.	De	
kapitein	en	officieren	maakten	aan	de	Directeur-generaal	en	Raden	duidelijk	dat	het	
schip	‘als	zeer	oud	en	maar	een	weinig	onlangs	vertimmert	zijnde,	onmoogelijk	het	
verstuuwen	der	stukken	geschut,	klinkers	etc.	op	het	dek	verdragen	kon’.	De	Leusden	
was	 na	 al	 die	 jaren	 in	 een	 dusdanige	 staat	 dat	 het	 gevaarlijk	 werd	 geoordeeld	 om	
zware	materialen	zoals	kanonnen	en	klinkers	op	het	dek	op	te	slaan.	Besloten	werd	
toen	dat	het	schip	eerst	naar	Appa	zou	varen	om	daar	de	handelsgoederen	te	lossen	
en	daarna	naar	Elmina	zou	terugkeren	om	water	en	brandhout	in	te	laden.586	Tijdens	
de	reis	naar	Appa	zouden	dan	alvast	in	Elmina	de	watervaten	worden	gemaakt.	De	
Leusden	kreeg	ook	goederen	mee	die	in	Elmina	waren	achtergelaten	door	het	slaven-
schip	Steenhuijsen.	Deze	goederen	bleken	niet	gewild	bij	de	Afrikaanse	handelaren	in	
Elmina,	en	werden	voor	verkoop	naar	Appa	gezonden.	

DEEL	4 Het	slavenschip	Leusden
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De	omslachtige	procedure	dat	alle	schepen	van	de	WIC	zich	eerst	in	Elmina	moesten	
melden	voordat	zij	naar	hun	uiteindelijke	bestemming	in	Afrika	konden	vertrekken	
werd	in	oktober	1734	(dus	nadat	de	Leusden	al	uit	Nederland	was	vertrokken)	door	de	
Heren	Tien	gewijzigd.	Grote	slavenschepen	konden	nu	rechtstreeks	naar	hun	eindbe-
stemming	varen	zonder	zich	eerst	te	melden	bij	de	directeur-generaal	in	Elmina.	Bij	
de	vaststelling	van	de	toerbeurten	voor	het	jaar	1735,	in	de	vergadering	van	22	okto-
ber	1734,	werd	besloten	om	alle	grote	slavenschepen	rechtstreeks	naar	Appa	te	laten	
varen.	Volgens	de	Heren	Tien	konden	daar	‘de	beste	zoort	van	slaven’	voor	Suriname	
worden	gekocht.	Deze	mensen	bleken	volgens	de	WIC	ook	de	gezondste	te	zijn	bij	
aankomst	in	Suriname.	Bovendien	brachten	zij	bij	verkoop	de	hoogste	prijzen	op.587	
De	resultaten	van	de	negende	reis	van	de	Leusden	logenstraften,	zoals	zal	blijken,	deze	
verwachtingen.	Het	besluit	van	de	Heren	Tien	had	deels	te	maken	met	hun	mening	
dat	de	oppercommies	Hertogh	die	de	nieuwe	factorij	in	Appa	had	opgezet	ervoor	kon	
zorgen	dat	de	slavenhandel	van	de	WIC	weer	tot	bloei	kwam.588	Tijdens	een	verga-
dering	op	22	oktober	1734	werd	vastgesteld	dat	“de	slavenhandel	wel	de	prinsipael-
ste	voor	de	compagnie	in	het	vervolg	zal	komen	te	zijn”.589	Deze	opvatting	was	het	
gevolg	 van	 de	 beëindiging	 van	 het	 handelsmonopolie	 van	 de	WIC	 door	 het	 inwer-
king	treden	van	het	nieuwe	Octrooi	op	8	augustus	1730	en	het	Naader	Reglement590	
op	6	oktober	1734.	In	het	Octrooi	van	1730	werd	nog	een	strook	van	60	mijlen	voor	de	
kust	van	West-Afrika	als	exclusief	handelsgebied	voor	de	WIC	gereserveerd.	In	het	
Naader	Reglement	werd	ook	dit	privilege	ongedaan	gemaakt	en	stond	de	handel	in	
het	gebied	aan	iedereen	vrij.	Artikel	1	van	het	Naader	Reglement	luidde:

‘Alle	Onderdaanen	van	deese	Republicq	sullen	geduurende	den	tijd	van	twintig	
agtereenvolgende	jaaren	en	sulks	tot	den	jaare	1754	incluis	ook	moogen	navigee-
ren	 en	 negotieeren	 op	 en	 langs	 het	 District	 van	 omtrent	 sestig	 mijlen	 waar	 op	
de	West-Indische	Compagnie	bij	het	eerste	Articul	van	het	Reglement	van	den	8	
Augusti	1730	de	privative	Negotie	voor	haar	hadde	gereserveert	welke	reserve	of	
uitsondering	hier	meede	in	soo	verre	word	vernietigd.’

Alleen	 de	 slavenhandel	 naar	 Suriname,	 Essequibo	 en	 Berbice	 bleef	 voorbehouden	
aan	 de	 compagnie.591	 De	 opmerking	 van	 de	 Heren	Tien,	 dat	 de	 slavenhandel	 in	 de	
toekomst	 de	 belangrijkste	 activiteit	 van	 de	 compagnie	 zou	 zijn,	 had	 dan	 ook	 alles	
te	maken	met	het	besef	dat	men	alleen	nog	de	mogelijkheid	van	levering	aan	deze	
gebieden	over	had.	Het	voorbehoud	in	het	Naader	Reglement	zou	binnen	een	paar	
jaar	ook	geen	soelaas	blijken	te	bieden	aan	de	WIC.	De	compagnie	was	te	slecht	geor-
ganiseerd,	had	te	weinig	kapitaal	en	geen	gezag	in	Afrika,	waardoor	de	slavenhandel	
in	 de	 genoemde	 koloniën	 geen	 succes	 kon	 worden.	 Bovendien	 leed	 de	 compagnie	
verlies	op	de	gevangenen	die	zij	in	Suriname	afleverde.	De	betaling	gebeurde	meestal	
in	suiker.	Het	probleem	was	dat	de	planters	in	Suriname	een	volgens	de	WIC	te	hoge	
prijs	voor	hun	suiker	vroegen.	Daardoor	leed	de	compagnie	verlies	bij	verkoop	van	de	
suiker	in	Nederland.	In	de	vergadering	van	de	Heren	Tien	van	28	oktober	1734	werd	
zelfs	gesproken	van	een	‘excessief	verlies’.	De	WIC	beriep	zich	op	de	bepalingen	van	
het	Octrooi	van	de	Sociëteit	van	Suriname	waarin	zij	niet	verplicht	was	betaling	in	
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suiker	te	accepteren.	Bovendien	was	daarin	ook	niet	vastgelegd	tegen	welke	prijs	de	
suiker	moest	worden	afgenomen.	Daarom	besloten	de	Heren	Tien	de	Sociëteit	van	
Suriname	te	verzoeken	ervoor	te	zorgen	dat	in	het	vervolg	de	verkochte	gevangenen	
met	wissels	werden	betaald.	Als	dat	niet	mogelijk	was	moest	de	verkoopprijs	van	de	
suiker	in	Suriname	naar	beneden	worden	bijgesteld.592

Precies	twee	jaar	na	het	optimistische	besluit	van	de	Heren	Tien	om	in	het	vervolg	alle	
grote	slavenschepen	naar	Appa	uit	te	reden	werd	besloten	niet	langer	de	slavenhan-
del	maar	in	plaats	daarvan	de	goudhandel	en	de	handel	in	ivoor	prioriteit	te	geven.	
De	Heren	Tien	waren	tot	de	conclusie	gekomen	dat	Hertogh	de	gevangenen	in	Appa	
voor	veel	hogere	prijzen	inkocht	dan	in	Elmina,	maar	dat	bij	verkoop	in	Suriname	de	
opbrengst	niet	hoger	was	dan	voor	de	mensen	afkomstig	van	de	Goudkust.	De	gevan-
genen	 uit	 Appa	 werden	 dus	 niet	 ‘tot	 de	 hoogste	 prijsen’	 verkocht	 in	 Paramaribo.	
Daarom	besloten	de	Heren	Tien	op	11	oktober	1736:	‘de	slavenhandel	mogelijk	met	
soo	veel	kragt	niet	zal	werden	voort	geset,	ende	gevolgelijk	de	goud,	en	tandhandel	
met	 meerder	 voordeel	 zal	 kunnen	 geschieden’.593	 Hiervan	 was	 nog	 geen	 sprake	 tij-
dens	de	negende	reis	van	de	Leusden.

De	Instructie	voor	Daniel	te	Velde

De	 Leusden	 vertrok	 op	 19	 november	 1734	 van	 Elmina	 naar	 Appa.	 De	 Instructie	 die	
kapitein	Te	Velde	meekreeg	voor	zijn	reis	naar	Appa	verschilde	van	de	gebruikelijke	
Instructies	aan	kapiteins	van	(slaven)schepen.594	Deze	Instructie	was	uitgebreid	met	
taken	die	niets	te	maken	hadden	met	het	ophalen	en	vervoeren	van	gevangenen	naar	
Amerika.	 De	 kapitein	 kreeg	 ook	 taken	 die	 eigenlijk	 door	 een	 kruiser	 uitgevoerd	
moesten	worden.	Hij	moest	op	zijn	reis	naar	Appa	schepen	die	hij	onderweg	tegen-
kwam	controleren	en	in	sommige	gevallen	zelfs	aanvallen.	Voor	Portugese	schepen	
of	 schepen	 afkomstig	 uit	 Brazilië	 gold	 dat	 de	 kapitein	 van	 de	 Leusden	 een	 van	 zijn	
bemanningsleden	moest	overzetten.	Vervolgens	moest	deze	het	schip	met	een	brief	
geadresseerd	 aan	 de	 directeur-generaal	 naar	 Elmina	 begeleiden.	 Voor	 Portugese	
schepen	 afkomstig	 uit	 Lissabon,	 van	 de	 Compagnie	 van	 Corisco	 of	 Hollandse	 of	
Zeeuwse	lorrendraaiers	die	geen	toestemming	of	bewijs	van	de	WIC	hadden	dat	zij	
daar	mochten	handelen	gold	echter	dat	de	kapitein	ze	moest	aanvallen	en	in	beslag	
nemen.	Vervolgens	moest	hij	ze	naar	Elmina	brengen.	Hoe	deze	opdrachten	uit	de	
Instructie	uitgevoerd	zouden	moeten	worden	door	een	gehavend	schip	als	de	Leusden	
met	te	weinig	bemanning	is	niet	duidelijk.	In	het	kader	van	deze	studie	is	niet	onder-
zocht	of	andere	slavenschepen	ook	dergelijke	instructies	meekregen.	Uit	de	rappor-
tages	 aan	 de	 Heren	Tien	 is	 niet	 gebleken	 dat	 zich	 een	 van	 de	 omschreven	 situaties	
heeft	voorgedaan.	

Appa

Op	11	december	kwam	de	Leusden	in	Appa	aan.	Daar	bleek	in	de	factorij	een	brand	te	
zijn	geweest.	De	oorzaak	was	niet	bekend,	maar	de	schade	aan	de	al	geloste	goederen	
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was	 gering.595	Als	gevolg	 van	de	brand	was	het	 echter	niet	mogelijk	verder	te	gaan	
met	 het	uitladen	van	de	handelsgoederen.	Pas	 op	19	december	1734	kreeg	Te	Velde	
toestemming	 van	 Hertogh	 om	 door	 te	 gaan	 met	 lossen.	 Dit	 duurde	 tot	 13	 januari	
1735.	 Het	 schip	 bleef	 tot	 17	 januari	 in	Appa	 en	 vertrok	 op	 die	 dag	 naar	 Chama	 om	
brandhout	en	water	in	te	laden.	

Chama

De	reis	naar	Chama	verliep	met	de	nodige	problemen.	Op	22	februari	brak	de	grote	
mast	van	de	Leusden	op	twee	plaatsen.	Volgens	de	kapitein	kwam	dit	omdat	het	hout	
rot	was.	Bovendien	was	er	sprake	van	windstiltes,	waardoor	de	reis	uitermate	traag	
verliep.	 Uiteindelijk	 kwam	 het	 schip	 op	 24	 maart	 op	 de	 rede	 van	 Chama	 aan.	 Hier	
liet	de	kapitein	de	gebroken	mast	repareren.	Zijn	verslag	maakt	duidelijk	wat	voor	
inspanningen	gepleegd	werden	om	het	schip	weer	enigszins	bestuurbaar	te	maken.	
Eerst	zocht	hij	met	zijn	timmerman	in	het	bos	bij	Chama	tevergeefs	naar	een	boom	
die	als	mast	zou	kunnen	worden	gebruikt.	Toen	werd	besloten	naar	Boutri	te	gaan,	
om	het	daar	te	proberen.	Daar	vonden	zij	inderdaad	een	boom	die	geschikt	was	als	
mast.	Te	Velde	was	echter	bezorgd	dat	het	gewicht	van	de	stam	te	zwaar	zou	blijken	
te	zijn	voor	de	Leusden.	Hij	besloot	om	de	stam	toch	te	gebruiken	en	sprak	de	hoop	uit	
dat	het	schip	daardoor	niet	beschadigd	zou	raken.596	

In	Chama	en	Boutrij	(Boutri)	ten	westen	van	Elmina	waren	twee	Nederlandse	forten:	
fort	 Oranje	 en	 fort	 Batesteyn.	Aangenomen	 mag	 worden	 dat	 Te	 Velde	 en	 zijn	 tim-
merman	met	behulp	van	de	daar	aanwezige	trainslaven	op	zoek	zijn	gegaan	naar	het	
hout	voor	de	mast.	

Te	 Velde	 verzocht	 de	 Heren	 Tien	 om	 vanuit	 Nederland	 een	 nieuwe	 mast	 naar	
Suriname	te	sturen,	zodat	hij	bij	aankomst	daar	zijn	schip	kon	repareren.	Op	4	okto-
ber	 1735	 werd	 door	 de	 Heren	 Tien	 aan	 de	 kapitein	 bericht	 gestuurd	 dat	 zij	 kennis	
hadden	genomen	van	de	problemen	met	de	mast	van	de	Leusden.	Het	lukte	echter	niet	
om	een	hele	mast	met	de	schepen	die	op	dat	moment	in	Amsterdam	gereed	lagen	voor	
een	reis	naar	Suriname	mee	te	sturen.	Daarom	hadden	zij	besloten	om	“toe	te	zenden	
twee	houten	toe	wangen,	omme	daar	mede	het	defect	aan	de	mast	te	remidieeren”.597

Elmina	

Op	29	april	1735	was	de	Leusden	terug	in	Elmina	en	op	31	mei	ontving	de	kapitein	zijn	
tweede	Instructie	voor	de	retourtocht	naar	Appa.	In	de	Instructie	werd	hem	opgedra-
gen	eerst	naar	Accra	te	varen	om	daar	‘2413	pond	klijne	cabes	boesjes’	598	te	kopen	en	
direct	verder	te	gaan	naar	Appa.	Ook	in	deze	Instructie	de	opdracht	om	te	controle-
ren	of	(Nederlandse)	schepen	die	hij	onderweg	tegenkwam	de	recognitie	aan	de	WIC	
hadden	betaald.599	

Op	3	juni	vertrok	de	Leusden	met	50	gevangenen	van	Elmina	naar	Appa.	De	kapitein	
kreeg	deze	50	mensen	mee	in	ruil	voor	50	gevangenen	die	als	trainslaven	vanuit	Appa	
naar	Elmina	waren	gezonden.	
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De	problemen	met	het	schip	waren	echter	nog	niet	voorbij.	Tijdens	de	reis	van	Elmina	
naar	 Appa	 verloor	 de	 Leusden	 een	 anker.	 Vervolgens	 braken	 twee	 ankers	 ‘onder	 ’t	
ligten	bij	’t	cruijs’.	Op	21	juni	kwam	het	schip	aan	in	Appa.	Door	het	slechte	weer	kon	
de	lading	niet	gelost	worden.	Pas	op	3	juli	lukte	het	de	meegenomen	goederen	aan	
wal	te	brengen.	De	kapitein	meldde	op	26	juli	1735	dat	hij	intussen	465	gevangenen	
aan	boord	had	ontvangen	(inclusief	de	50	mensen	uit	Elmina),	maar	dat	er	al	11	gevan-
genen	op	het	schip	waren	gestorven.	De	scheepsarts	Cannegieter	was	op	18	februari	
overleden	en	de	tweede	stuurman	Roeloff	Bergh	op	6	juni	1735.	In	december	1734	was	
ook	de	derde	kuiper,	Nicolaas	Boomgaard,	gestorven.600	Met	veel	zieken	aan	boord	
hoeft	het	geen	betoog	dat	het	verlies	van	de	scheepsarts	tot	ernstige	problemen	kon	
leiden.	 De	 tweede	 stuurman	 was	meestal	 degene	die	mede	belast	was	met	de	navi-
gatie	van	het	schip.	Ook	hier	ging	het	dus	om	iemand	die	eigenlijk	niet	gemist	kon	
worden	tijdens	de	overtocht.	

De	 Leusden	 zou	 tijdens	 deze	 reis	 door	 ziekte	 ook	 een	 groot	 aantal	 gevangenen	 ver-
liezen.	Het	schip	vertrok	op	29	augustus	van	Appa	met	aan	boord	687	gevangenen	
en	 kwam	 op	 29	 december,	 dus	 na	 ongeveer	 vier	 maanden,	 in	 Paramaribo	 aan	 met	
slechts	 280	 overlevenden.601	 Hoeveel	 bemanningsleden	 tijdens	 de	 reis	 van	 Afrika	
naar	Suriname	waren	overleden,	is	niet	bekend.	Van	de	687	mensen	waren	er	vóór	
vertrek	uit	Appa	al	42	overleden.602	Tijdens	de	overtocht	stierven	ook	nog	eens	367	
gevangenen.	Van	de	280	mensen	die	in	Paramaribo	werden	afgeleverd	overleden	er	
nog	eens	51	in	het	slavenmagazijn.603	In	totaal	werden	226	gevangenen	verkocht	;	er	
stierven	vóór	verkoop	dus	nog	drie	mensen	in	het	slavenmagazijn.	De	226	gevange-
nen	brachten	bij	verkoop	een	bedrag	van	f.	48645,-	op.604	Deze	overtocht	van	Afrika	
naar	Amerika	was	de	langste	die	door	de	Leusden	werd	gemaakt,	namelijk	122	dagen.	
De	overige	overtochten	van	de	Leusden	duurden	altijd	ver	beneden	de	honderd	dagen.	
De	door	de	Heren	Tien	toegezegde	materialen	om	de	mast	mee	te	repareren	waren	
bij	aankomst	van	de	Leusden	nog	niet	in	Paramaribo	aangekomen.	Kapitein	Te	Velde	
was	van	mening	dat	hij	dat	materiaal	ook	niet	meer	nodig	had,	omdat	hij	zou	pro-
beren	met	het	schip	in	de	staat	waarin	het	verkeerde	de	terugreis	naar	Nederland	te	
maken.	

Voordat	Te	Velde	zijn	loon	na	terugkeer	in	Nederland	werd	uitbetaald,	verzocht	de	
kamer	Stad	en	Lande	die	het	schip	had	uitgereed,	om	te	onderzoeken	of	hem	iets	ten	
laste	 kon	 worden	 gelegd.	 Met	 andere	 woorden	 of	 hem	 het	 grote	 aantal	 sterfgeval-
len	en	de	geringe	opbrengst	van	deze	reis	konden	worden	verweten.	De	uitslag	van	
het	onderzoek	was	dat	Te	Velde	en	zijn	eerste	stuurman	werden	vrijgepleit	van	enig	
‘mismanagement’	tijdens	de	slaventocht.	Het	grote	aantal	sterfgevallen	tijdens	deze	
reis	werd	veroorzaakt	door	besmettelijke	ziekten.	Voor	vertrek	uit	Afrika	waren	er	al	
42	sterfgevallen	onder	de	gevangenen.	Bovendien	had	de	overtocht	door	allerlei	oor-
zaken	heel	lang	geduurd,	waardoor	het	water	was	bedorven.	Aan	de	bewindhebbers	
van	de	kamer	Stad	en	Lande	werd	dan	ook	geadviseerd	tot	betaling	over	te	gaan.	605
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4.8	 Vier	thema’s	nader	belicht

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

4.8.1		De	zwakke	concurrentiepositie	van	de	WIC	1720-1738

Zoals	 in	 §4.5	 is	beschreven,	 leek	 Sint	 Eustatius	 na	het	verlies	van	deelname	aan	de	
asientoleveringen,	een	mogelijkheid	te	bieden	voor	de	WIC	om	weer	een	rol	te	spelen	
in	de	slavenhandel.	Het	einde	van	de	levering	van	gevangenen	aan	Sint	Eustatius	in	
1729	en	het	openstellen	van	de	handel	op	West-Afrika	voor	alle	onderdanen	van	de	
Republiek	in	1730	waren	het	begin	van	het	einde	van	de	actieve	deelname	van	de	WIC	
in	de	handel	in	Afrikaanse	gevangenen.	

Een	van	de	problemen	waarmee	de	WIC	kampte	was	dat	zij	niet	in	staat	was	te	con-
curreren	met	andere	landen	bij	de	aankoop	van	gevangenen.	De	slechte	concurren-
tiepositie	 van	 de	 WIC	 had	 zowel	 te	 maken	 met	 de	 kwaliteit	 van	 de	 handelsgoede-
ren	die	naar	Afrika	werden	verzonden,	als	met	de	lage	prijzen	die	de	Nederlanders	
voor	 de	 gevangenen	 wensten	 te	 betalen.	 De	 handelsgoederen	 waren	 van	 inferieure	
kwaliteit	en	bovendien	‘niet	courant’.	De	Afrikaanse	handelaren	eisten	voor	de	leve-
ring	van	gevangenen	betaling	in	goederen,die	de	Nederlanders	op	dat	moment	niet	
in	 voorraad	 hadden.	 De	 handelsgoederen	 die	 zij	 wel	 konden	 aanbieden	 werden	
niet	 geaccepteerd.	 Deze	 situatie	 werd	 door	 directeur-generaal	 Pranger	 in	 brieven	
van	1	maart	en	1	mei	1731	aan	de	Heren	Tien	verwoord.	Op	1	maart	schreef	hij	aan	de	
Heren	Tien	dat	er	een	grote	aanvoer	van	gevangenen	was,	maar	dat	de	WIC	daarvan	
niet	zou	kunnen	profiteren.	Daar	waren	in	elk	geval	twee	redenen	voor	aan	te	voeren.	
Door	de	beëindiging	van	het	monopolie	van	de	WIC	in	1730	mochten	nu	ook	de	vrije	
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handelaren	(‘vrije	enterlopers’)	in	het	octrooigebied	van	de	WIC	handel	drijven.	De	
WIC	was	niet	in	staat	de	concurrentie	met	hen	aan	te	gaan,	omdat	zij	bereid	waren	
hun	 handelsgoederen	 tegen	 lagere	 prijzen	 aan	 de	 Afrikaanse	 handelaren	 aan	 te	
bieden,	en	handelsgoederen	van	veel	betere	kwaliteit	hadden.606	In	de	tweede	plaats	
waren	de	door	de	WIC	aangeboden	goederen	van	slechte	kwaliteit.	Op	27	maart	1731	
legde	 de	 oppercommies	 Hertogh	 de	 problemen	 die	 hij	 ondervond	 door	 de	 concur-
rentie	van	de	Engelsen	en	Fransen	bij	het	aankopen	van	gevangenen	voor	de	Leusden	
voor	 aan	 directeur-generaal	 Pranger.	 De	 Engelsen	 en	 Fransen	 betaalden	 volgens	
Hertogh	voor	gevangenen	een	prijs	van	‘6½	a	7	onse	in	goederen’,	terwijl	de	WIC	niet	
bereid	was	‘meer	als	5	onse	aan	goederen	voor	een	slaaf’	te	betalen.	Bovendien	was	het	
door	de	voortdurende	oorlogen	in	het	gebied	voor	de	Afrikanen	vrijwel	onmogelijk	
gevangenen	te	vervoeren.607	Met	‘onse	‘	werd	een	‘ounce’	bedoeld.	De	waarde	hiervan	
was	 f.	 40,-.	 Dat	 betekent,	 dat	 de	 concurrenten	 bereid	 waren	 f.	 260,-	 tot	 f.	 280,-	 per	
gevangene	te	betalen,	terwijl	de	WIC	ten	hoogste	f.200.-	wilde	betalen.608	In	mei	was	
de	situatie	nog	steeds	niet	verbeterd	en	de	WIC	was	niet	in	staat	om	gevangenen	te	
kopen.609	 Ook	 aan	 de	 verplichting	 in	 het	 Octrooi	 van	 1730	 om	 jaarlijks	 ten	 minste	
2500	gevangenen	aan	Suriname	te	leveren	kon	de	WIC	niet	voldoen.	Directeur	gene-
raal	Pranger	schreef	in	zijn	brief	van	1	maart	aan	de	Heren	Tien	dat	hij	grote	twijfels	
had	of	de	WIC	deze	verplichting	na	kon	komen.	Hij	was	zelfs	van	mening	dat	hij	niet	
eens	in	staat	zou	de	helft	van	het	overeen	gekomen	aantal	te	leveren.	Maar	ook	al	zou	
het	 lukken	 aan	 de	 verplichting	 tot	 levering	 van	 2500	 gevangenen	 aan	 Suriname	 te	
voldoen,	zou	de	WIC	hier	weinig	aan	verdienen.610	Alleen	in	1736	lukte	het	de	com-
pagnie	om	2869	gevangenen	in	Suriname	af	te	leveren.611	Op	30	april	1738	maakte	de	
WIC	in	een	vergadering	van	de	Sociëteit	van	Suriname	bekend	dat	zij	niet	in	staat	was	
aan	haar	leveringsverplichtingen	te	voldoen	en	gaf	de	invoer	van	Afrikaanse	gevan-
genen	vrij.	Daarmee	kwam	een	definitief	einde	aan	het	slavenhandelsmonopolie	van	
de	compagnie.	612	

Concluderend	kan	gesteld	worden	dat	de	WIC	in	de	periode	waarin	de	Leusden	geva-
ren	 heeft	 een	 organisatie	 was	 met	 weinig	 gezag	 onder	 de	 Afrikaanse	 handelaren.	
Twee	factoren	waren	daarbij	 in	elk	geval	van	belang:	 in	de	eerste	plaats	het	onver-
mogen	van	de	WIC	om	hogere	prijzen	voor	de	gevangenen	te	betalen	waardoor	de	
compagnie	niet	met	andere	landen	kon	concurreren	en	in	de	tweede	plaats	de	slechte	
kwaliteit	van	de	aangeboden	handelsgoederen.	De	WIC	speelde	geen	rol	van	beteke-
nis	meer	in	de	slavenhandel	en	werd	door	de	Afrikaanse	verkopers	van	gevangenen	
niet	serieus	genomen.	

4.8.2			Vaderlandse	prijzen	en	Guinese	prijzen

Uit	de	rekeningen	die	werden	opgemaakt	voor	de	zevende	reis	wordt	duidelijk	hoe	
door	 de	WIC	 de	 prijzen	 voor	 de	 in	Afrika	 te	 verhandelen	 goederen	 werden	 vastge-
steld.	Er	werden	bij	de	aankoop	van	gevangenen	twee	verschillende	rekeningen	opge-
maakt:	één	met	‘Vaderlandse	prijzen’	en	één	met	‘Guinese	prijzen’.	Voor	de	zevende	
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reis	van	de	Leusden	is	zowel	de	factuur	met	‘Vaderlandse	prijzen’	als	die	met	‘Guinese	
prijzen’	beschikbaar.

Op	 de	 rekening	 in	 ‘Vaderlandse	 prijzen’	 werden	 de	 bedragen	 genoteerd	 die	 in	
Nederland	 waren	 betaald	 voor	 de	 goederen.	 Deze	 inkooprekening	 werd	 opgesteld	
aan	de	hand	van	de	marktbrief	-	een	opgave	van	de	inkoopprijzen	van	de	goederen	in	
Nederland	-	en	werd	opgesteld	door	de	Heren	Tien.	

Inkooprekening	528	gevangenen	reis	7	in	Vaderlandse	prijzen 	 	 	

Incoop	Reekn:	weegens	een	armazoen	slaaven	dewelke	bekoomen	te	beloopen	met	alle	oncosten

tot	aan	boord	f.99	511/640		t’pesos	ingehandelt	door	den	oppercommies	Henrich	Herzogh

tot	Jaquijn	voort	Edl:	Comp:Schip	Leusden	Sch:	Bruijn	Harmensz	in	dato	7	junij	1731	

	 	 	 Vaderl.	 Guldens Sts Pnn

	 	 	 Prijzen 	 	 	

150	p Blaauw	½	Guineezen f. 10½ 1575 0 0

116	p Inlantze	Chitz f. 10¾ 1247 0 0

100	p Lemeniassen f. 11 1100 0 0

5005	p Platthilios f. 10½	’t	schok 13138 2 8

105	p Cassaas f. 8½ 892 10 0

83	p Graatjes f. 7 581 0 0

323	p Zervetten 52	st 839 16 0

27150	p Boesjes 14	st 19005 0 0

1580	p Bospolver f. 24	’t	Cto 379 4 0

183⅓	p Kelders	franse	Brandewijn	a	15	fl f. 11½	 2108 6 0

95½	p Ankers		Brandewijn f. 8½ 811 15 0

58	p Kelders	liqueurs	9	fl f. 6 348 0 0

78	p Kelders	liqueurs	6	fl f. 3½ 273 0 0

4158	p Kl	Cabesse	Boesjes	volgens		Incoopsprijs f. 2½ 10395 0 0

GL 52693 13 8

253 p	Mans	Slaaven

206 p	Vrouwen	met	7	Zuijgelingen

24 p	Jongens	⅔
26 p	Jongens ½
16 p	Meisjes	⅔

3 p	Meisjes	½
528 Pesos	Slaaven

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

De	inkoopprijs	werd	met	een	bepaald	percentage	verhoogd	om	de	prijs	te	bepalen	die	
in	Afrika	voor	de	goederen	moest	worden	betaald	(de	Guinese	prijs).	Deze	opslag	of	
avance	op	de	inkoopprijs	was	bedoeld	als	dekking	van	een	deel	van	de	exploitatiekos-
ten	in	Afrika	en	gold	dus	niet	als	winst.613	
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Inkooprekening	528	gevangenen	reis	7	in	Guinese	prijzen

Incoop	Reekn:	weegens	een	armazoen	slaaven	dewelke	bekoomen	te	beloopen	met	alle	oncosten

tot	aan	boord	4	4039/6336	once	t’pesos	ingehandelt	door	den	oppercommies	Henrich	Herzogh

tot	Jaquijn	voort	Ed:	Comp:Schip	Leusden	Sch:	Bruijn	Harmensz	in	dato	7	junij	1731	

	 	 Guineeze	prijzen Mk O E

150	p Blaauw	½ Guineezen 6	E 7 -- 4

116	p Inlantze	Chitz 8	E 7 2 --

100	p Lemeniassen 8	E 6 2 --

5005	p Platthilios 2	E 78 1 10

105	p Cassaas 8	E 6 4 8

83	p Graatjes 8	E 5 1 8

323	p Zervetten 2	E 5 -- 6

27150	pond Boesjes 80	pCto 84 6 12

1580	pond Bospolver 30	E	Cto 3 5 10

183⅓	p Kelders	franse	Brandewijn	a	15fl 1	O 22 7 5⅓
95½	p Ankers	franse	Brandewijn 12	E 8 7 10

58	p Kelders	liqueurs	9	fl 6	E 2 5 12

78	p Kelders	liqueurs	6	fl 4	E 2 3 8

4158	p Klijne	Kabesse	Boesjes 2	E 64 7 12

Mk 306 -- 9⅓
253 p	Mans	Slaaven

206 p	Vrouwen	met	7	Zuijgelingen

24 p	Jongens	⅔
26 p	Jongens ½
16 p	Meisjes ⅔

3 p	Meisjes ½
528 Pesos	Slaaven

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

De	rekening	is	opgemaakt	in	Marken	(Mk),	Ouncen	(O)	en	Engels	(E)

1	Mk	=	8	O	=	128	E	=	f.320.00.00																																								

De	528	gevangenen	werden	gekocht	voor	een	bedrag	(goederen	in	guldens	omgere-
kend)	van	f.	97943,-	Dit	komt	neer	op	gemiddeld	f.	185,-	per	gevangene.	De	opmer-
king	van	Hertogh	dat	de	WIC	ten	hoogste	f.200,-	voor	een	gevangene	wilde	betalen,	
is	dus	correct.	Ook	blijkt	uit	de	rekening,dat	de	Nederlanders	prijzen	hanteerden	die	
ver	beneden	die	van	de	Engelsen	en	Fransen	lagen.	

Het	opslagpercentage	dat	door	de	WIC	werd	gehanteerd	was,	zoals	uit	Tabel	4.21	
blijkt,	zeer	verschillend	per	product.

De	opbrengst	van	de	verkoop	van	de	gevangenen	van	de	zevende	reis	was	f.	141.520,-
614	Het	ging	hierbij	om	551	mensen,	dus	om	f.	257,-	per	persoon.	Dit	bedrag	geeft	geen	
uitsluitsel	 over	 de	 vraag	 naar	 een	 eventuele	 winst	 van	 de	 WIC	 bij	 deze	 transactie.	
Er	ontbreken	immers	gegevens	die	voor	een	dergelijke	berekening	van	belang	zijn.	
Daarbij	gaat	het	er	onder	andere	om	dat	de	totale	groep	gevangenen	van	de	zevende	
reis	 bij	 vertrek	 uit	Afrika	 uit	 629	 mensen	 bestond.	 Zoals	 bij	 de	 bespreking	 van	 die	
reis	 werd	 toegelicht	 bestond	 de	 groep,	 behalve	 de	 mensen	 uit	 Jaquin,	 nog	 uit	 90	
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gevangenen	afkomstig	van	Elmina	en	12	uit	Accra.	De	inkoopprijzen	van	die	gevan-
genen	zijn	niet	bekend.

Tabel	4.21		Vergelijking	in-	en	verkoopprijzen	en	avance	-	reis	7

	 	 Inkoop Verkoop Avance %
150	p Blaauw	½ Guineezen 1575 2250 675 43

116	p Inlantze	Chitz 1247 2320 1073 86
100	p Lemeniassen 1100 2000 900 82

5005	p Platthilios 13138 25025 11887 90
105	p Cassaas 892 2100 1208 135

83	p Graatjes 581 1660 1079 186
323	p Zervetten 839 1615 776 92

27150	p Boesjes 19005 27150 8145 43
1580	p Bospolver 379 1185 806 213

183⅓	p Kelders	franse	Brandewijn	a	15	fl 2108 7333 5225 248
95½	p Ankers		Brandewijn 811 2865 2054 253

58	p Kelders	liqueurs	9	fl 348 870 522 150
78	p Kelders	liqueurs	6	fl 273 780 507 186

4158	p Kl	Cabesse	Boesjes	 10395 20790 10395 100
	 Totalen 52691 97943 	 	

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

4.8.3			De	aanval	van	de	Portugezen	op	de	Leusden	in	1727

Tijdens	de	vijfde	reis	van	de	Leusden	vond	er	een	confrontatie	plaats	met	Portugese	
schepen	voor	de	kust	van	Afrika.	De	Leusden	was	op	30	januari	1727	van	Texel	vertrok-
ken	 samen	 met	 het	 slavenschip	 sGraveland.	 Deze	 reis	 zou	 vooral	 voor	 de	 sGraveland	
desastreus	verlopen.	Deze	kwestie	wordt	hier	besproken	omdat	het	een	voorbeeld	is	
van	de	manier	waarop	conflicten	tussen	landen	op	zee	werden	uitgevochten	en	hoe	
de	WIC	optrad	tegen	kapiteins	die	hun	werk	niet	goed	uitoefenden.	

Volgens	verklaring	van	Jan	Schamp	en	overige	officieren	van	de	Leusden615	bevond	hun	
schip	zich	samen	met	de	sGraveland	op	17	maart	1727	voor	de	Greinkust.616	Zij	lagen	
voor	 anker	 vanwege	 windstilte.	 De	 volgende	 dag	 zagen	 zij	 in	 de	 verte	 twee	 onbe-
kende	schepen.	Tegen	de	middag	kwam	er	een	bries	opzetten	,	waardoor	de	Leusden	
en	de		sGraveland	het	anker	konden	lichten	en	verder	zeilen.	Omdat	het	niet	duidelijk	
was	welke	nationaliteit	de	beide	schepen	hadden	besloten	de	kapiteins,	Schamp	en	
Van	der	Parre,	om	tot	de	volgende	dag	te	wachten	voordat	zij	deze	dichter	konden	
naderen.	Maar	de	twee	schepen	waren	de	Leusden	en	de	sGraveland	al	dicht	genaderd	
en	volgens	de	verklaring	van	Jan	Schamp	en	de	zijnen	voeren	zij	onder	Engelse	vlag.	
Toen	zij	op	korte	afstand	van	de	WIC-schepen	waren	hesen	zij	echter	de	Portugese	
vlag	en	openden	het	vuur	op	de	beide	Nederlandse	schepen.	De	Leusden	hees	direct	
de	zeilen	en	vluchtte,	omdat	de	Portugese	schepen	zwaarbewapend	waren	met	40	tot	
50	kanonnen.	De	sGraveland	streek	de	zeilen	en	werd	door	de	Portugezen	genomen.	
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De	achtergronden	van	de	aanval

De	 aanval	 van	 de	 Portugezen	 was	 het	 gevolg	 van	 conflicten	 tussen	 de	 WIC	 en	 de	
Portugese	regering	over	de	handelsrechten	in	het	gebied	tussen	Kameroen	en	Cabo	
Lopes	Gonsalves.617	Volgens	de	WIC	had	zij	exclusieve	rechten	in	dit	gebied	en	moes-
ten	 de	 Portugezen,	 wilden	 zij	 daar	 handel	 drijven,	 tolgelden	 betalen	 aan	 de	 com-
pagnie.	Medio	1724	had	de	koning	van	Portugal	aan	een	aantal	Franse	en	Portugese	
kooplieden	toestemming	gegeven	de	Compagnie	van	Corisco	op	te	richten.	Directeur	
van	de	Compagnie	werd	de	Fransman	Jean	Dansaint.	De	Compagnie	van	Corisco	was	
niet	 opgericht	 als	 tegenpool	 of	 concurrent	 van	 de	 WIC,	 maar	 als	 tegenwicht	 tegen	
Braziliaanse	handelaren	uit	Bahia	die	probeerden	de	handel	op	Afrika	te	domineren.	
Dat	was	derhalve	geen	reden	voor	een	conflict	met	de	Nederlanders.	Het	probleem	
was	echter	dat	de	Portugese	regering	aan	de	Compagnie	van	Corisco	het	alleenrecht	
gaf	 voor	 de	 handel	 in	 het	 gebied	 tussen	 Kameroen	 en	 Cabo	 Lopes	 Gonsalves,	 het	
gebied	waar	ook	de	WIC	exclusieve	handelsrechten	meende	te	kunnen	uitoefenen.	
Een	krachtmeting	in	dit	gebied	tussen	schepen	van	de	WIC	en	die	van	de	Compagnie	
van	 Corisco	 kon	 dan	 ook	 niet	 uitblijven.	 In	 oktober	 1724	 werd	 het	 slavenschip	 de	
Sonnesteijn	 door	 een	 schip	 van	 de	 Compagnie	 van	 Corisco	 aangevallen	 en	 veroverd.	
De	587	gevangenen	aan	boord	van	de	Sonnesteijn	werden	in	beslag	genomen	door	de	
Portugezen	 en	 in	 Brazilië	 verkocht.	 De	 Portugese	 regering	 was	 bereid	 de	 WIC	 het	
verlies	van	de	gevangenen	te	vergoeden,	maar	weigerde	de	aanspraken	van	de	com-
pagnie	op	het	gebied	te	erkennen.	Daarmee	waren	de	conflicten	dus	niet	opgelost.	
De	 WIC	 kruiser	 Groot	 Bentveld	 verwoestte	 daarop	 eerst	 een	 fort	 in	 aanbouw	 van	 de	
Portugezen	te	Cabo	Lopes	Gonçalves	en	schoot	vervolgens	een	Portugees	schip	met	
160	 bemanningsleden	 aan	 flarden.	 In	 1727	 gaf	 de	 Portugese	 regering	 toestemming	
aan	de	Compagnie	van	Corisco	om	met	twee	goed	uitgeruste	oorlogsbodems	op	WIC-
schepen	in	West-Afrika	te	kruisen.	De	eerste	schepen	die	werden	aangevallen	waren	
zoals	hierboven	is	beschreven	de	sGraveland	en	de	Leusden.618

De	 WIC	 deed	 verschillende	 verzoeken	 aan	 de	 Staten	 Generaal	 om	 bij	 de	 Portugese	
Kroon	schadevergoeding	te	eisen.619	De	Staten	Generaal	zagen	echter	niets	in	de	voor-
stellen	van	de	WIC,	omdat	zij	de	problemen	met	de	Portugezen	niet	verder	wilden	
aanscherpen.	 Zij	 beriepen	 zich	 op	 een	 in	 1669	 gesloten	 verdrag	 waarbij	 vastgelegd	
was	 in	 welke	 gebieden	 in	 Afrika	 de	 Portugezen	 handel	 mochten	 drijven,	 namelijk	
de	eigen	koloniën	in	West-Afrika.	Daarbij	was	ook	bepaald	dat	de	WIC	het	recht	had	
in	 Portugese	 gebieden	 in	 Afrika	 handel	 te	 drijven.	 De	 WIC	 was	 volgens	 de	 Staten	
Generaal	meer	gebaat	bij	een	goede	uitvoering	van	het	verdrag	dan	bij	een	verdere	
escalatie.	 De	 conflicten	 met	 de	 Compagnie	 van	 Corisco	 hadden	 de	 WIC	 veel	 geld	
gekost,	volgens	Den	Heijer	zeker	f.	300.000,-.620	

De	afhandeling	van	het	incident	met	de	Portugezen	door	de	WIC

Na	 aankomst	 in	 Nederland	 moest	 Jan	 Schamp	 verantwoording	 afleggen	 aan	 de	
bewindhebbers	van	de	kamer	Amsterdam	over	het	conflict	met	de	Portugezen	waarbij	
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het	schip	sGraveland	was	gekaapt.	De	belangrijkste	vraag	daarbij	was	of	Schamp	zich	
tijdens	 de	 schermutselingen	 als	 een	 waardig	 en	 dapper	 zeeman	 had	 gedragen	 en	
dus	de	belangen	van	de	WIC	goed	behartigd	had.	Daarom	lieten	de	bewindhebbers	
een	 uitgebreid	 onderzoek	 doen	 naar	 de	 gebeurtenissen.	 Op	 23	 mei	 1728	 gaven	 zij	
opdracht	aan	de	heren	commissarissen	tot	de	zaken	van	de	equipage	om	te	onderzoe-
ken	wat	er	precies	was	gebeurd	tijdens	de	aanval	door	de	Portugezen.

De	commissarissen	deden	tijdens	de	vergadering	van	de	bewindhebbers	van	de	kamer	
Amsterdam	 op	 27	 mei	 verslag	 van	 hun	 voorlopige	 bevindingen.	 Zij	 baseerden	 zich	
daarbij	 onder	 andere	 op	 een	 brief	 van	 21	 augustus	 1727	 van	 de	 directeur-generaal	
Robbert	 Norre	 over	 deze	 kwestie,	 en	 verklaringen	 van	 bemanningsleden	 van	 de	
Leusden	en	de	sGraveland.	Zij	waren	van	oordeel	dat	Schamp	zich	schuldig	had	gemaakt	
aan	“wandevoir	en	misbedrijff”	(plichtsverzuim	en	misdrijf).	Bovendien	beschuldig-
den	zij	hem	van	“lachetijt	en	versaaghtheijt”	(lafheid	en	angst).	Het	was	echter	nog	
niet	mogelijk	een	eindoordeel	te	geven,	omdat	zij	de	kapitein	zelf	nog	niet	gehoord	
hadden.	De	bewindhebbers	verzochten	de	commissarissen	vervolgens	om	Schamp	te	
horen	en	een	eindrapport	met	hun	oordeel	uit	te	brengen.621	Op	9	november	1728	werd	
het	eindrapport	in	een	vergadering	van	de	bewindhebbers	van	de	kamer	Amsterdam	
besproken.	 Dat	 rapport	 was	 zonder	 meer	 vernietigend	 voor	 Schamp	 en	 betekende	
voor	hem	en	voor	de	kapitein	van	de	sGraveland,	Adriaan	van	der	Parre,	het	einde	van	
hun	loopbaan	bij	de	WIC.	De	commissarissen	waren	van	oordeel	dat	Jan	Schamp	nala-
tig	was	geweest	door	de	sGraveland	 in	de	steek	te	laten.	Hij	had	het	commando	over	
beide	schepen	en	had	daarom	de	sGraveland	nooit	in	de	steek	mogen	laten.	Bovendien	
waren	zij	van	mening	dat	Jan	Schamp	en	Adriaan	van	der	Parre	nooit	meer	in	dienst	
van	de	WIC	mochten	komen.	Dit	diende	aan	alle	kamers	bekend	te	worden	gemaakt.	
De	misdragingen	van	Schamp	hadden	zich	voorgedaan	voordat	hij	zijn	lading	gevan-
genen	had	ingekocht.	De	commissarissen	waren	daarom	van	oordeel	dat	hij	daarvoor	
wel	betaald	moest	worden,	‘omme	alsoo	van	den	voorn:	Jan	Schamp	ten	eenemaal	aff	
te	sijn’.	De	bewindhebbers	gingen	akkoord	met	het	advies	van	de	commissarissen.622	

4.8.4			Opstanden	tijdens	de	slaventochten	van	de	Leusden	

Zoals	in	paragraaf	5	van	Deel	2	is	uiteengezet,	zijn	er	weinig	verslagen	van	opstanden	
of	andere	vormen	van	verzet	op	slavenschepen	beschikbaar.	Gelet	op	de	lange	periode	
waarin	deze	handel	plaatsvond	en	het	grote	aantal	schepen	dat	hierbij	betrokken	was,	zal	
er	door	de	gevangen	genomen	Afrikanen	ongetwijfeld	in	meerdere	gevallen	verzet	zijn	
gepleegd.	Over	de	juiste	toedracht,	de	manier	waarop	het	verzet	was	georganiseerd	en	de	
aantallen	slachtoffers	onder	de	gevangenen	en	de	bemanning	valt	weinig	met	zekerheid	
te	zeggen.	Dit	geldt	ook	voor	de	twee	opstanden	die,	tijdens	de	zesde	en	de	zevende	reis,	
op	de	Leusden	plaatsvonden.	Wat	uit	de	verslagen	van	beide	gebeurtenissen	blijkt	is	dat	
er	in	elk	geval	twee	factoren	van	belang	waren,	namelijk	een	tekort	aan	bemanning	op	
het	schip	en	veel	gevallen	van	ziekte	en	sterfte.	Veel	schepen	hadden	te	kampen	met	een	
tekort	aan	bemanning.	Op	1	mei	1731	schreef	Pranger	hierover	aan	de	Heren	Tien:	
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‘Ook	 vind	 ik	 mij	 genoodzaakt	 U:Ed:Gr:Agtb	 te	 moeten	 communiceeren	 dat	
onophoudelijk	door	de	schippers	moeijelijk	gevallen	werd	met	klagten	over	de	
geringheid	 der	 manschap	 waarmeede	 thans	 de	 scheepen	 geëquipeerd	 worden,	
alzoo	zij	wanneer	alles	aan	boord	gezond	is,	maar	eeven	zoo	veel	hebben	als	er	tot	
het	regeeren	hunner	bodems	nodig	is	en	dierhalven	wel	optemaken	valt	hoe	het	
er	gesteld	moet	weesen	als	‘er	eenige	zieken	en	dooden	koomen.’623	

Een	 belangrijk	 gegeven	 was	 ook	 dat	 de	 gevangenen	 zich,	 anders	 dan	 voorheen,	
niet	 zomaar	 aan	 hun	 lot	 onderwierpen.	 In	 dezelfde	 brief	 constateerde	 Pranger	 dat	
dit	kwam	omdat	‘de	slaven	die	men	thans	bekomt	niet	zoo	eenvoudig	nog	onnosel	
meer	zijn	dan	wel	in	voorige	tijden	doe	ze	door	de	kooplieden	zeer	diep	uijt	het	land	
gehaald	en	ons	toegebragt	wierden’.	Over	de	Leusden	merkte	Pranger	op:	

‘Nu	is	er	op	dezelfde	bodem	andermaal	groote	schaarsheid	aan	manschap	gelijk	
uijt	het	volgende	dat	de	schipper	mij	sub	dato	16	maart	van	Accra	schrijft	te	zien	
is;	 luijdende	aldus.	En	hebbe	tot	mijn	leetweesen	op	dato	2	dooden	aan	de	wal	
begraven	en	teegenswoordig	14	sieken	waar	van	6	die	’t	na	oogenschijn	niet	lange	
zullen	 maken.	 Dierhalven	 versoek	 ootmoedig	 zoo	 ’t	 kan	 weezen	 om	 wat	 volk	
doordien	het	hier	in	’t	schip	slegt	gesteld	is	van	volk	en	nog	alle	daagen	vermeer-
dert	van	zieken.	Wat	staat	hier	van	nu	te	wagten	wanneer	eenige	hondert	slaven	
zal	inhebben,	dewelke	zoo	lang	ze	nog	in	’t	gezigt	van	de	wal	zijn	altoos	na	mid-
delen	uijtzien	om	vrij	te	maken.’624	

Niet	alleen	de	Nederlanders,	maar	ook	slavenhandelaren	uit	andere	Europese	landen	
ondervonden	verzet	van	Afrikanen.	Vooral	de	Engelsen	hadden	volgens	Pranger,	deels	
door	eigen	onzorgvuldigheid,	te	kampen	met	opstanden	op	hun	slavenschepen.625

De	opstand	tijdens	de	zesde	reis

Dat	er	een	opstand	of	andere	verzetsdaad	tijdens	de	zesde	reis	plaatvond	blijkt	uit	een	
brief	van	1	maart	1731	van	de	directeur	generaal	Pranger	aan	de	Heren	Tien:	‘In	wat	gevaar	
ook	UEd:Gr:Agtb:	schip	Leusden	in	’t	jaar	1729	door	de	stoutheijd	der	slaaven	en	gering-
heijd	van	manschap	geweest	is,	zal	niet	nodig	zijn	mits	dezen	te	repeteeren.’626	Dit	her-
haalde	hij	in	de	brief	van	1	mei	1731.627	Over	deze	gebeurtenis	zijn	verder	geen	gegevens	
gevonden.	 Wat	 wel	 vastgesteld	 kan	 worden	 is	 dat	 door	 de	 gevangenen	 pogingen	 zijn	
gedaan	zich	te	bevrijden.	De	Leusden	heeft	de	reis	naar	Suriname	voltooid.	Er	zijn	verder	
geen	berichten	gevonden	van	verzetsdaden	van	de	gevangenen	tijdens	de	overtocht.	

De	opstand	tijdens	de	zevende	reis

Op	14	augustus	1731	schreef	gouverneur	De	Cheusses	aan	de	Heren	Tien	dat	er	een	
opstand	was	geweest	op	de	Leusden.	Uit	dat	bericht	blijkt	dat	er	tijdens	deze	opstand	
vijf	bemanningsleden	waren	gedood.	Opvallend	is	dat	de	gouverneur	deze	kwestie	
als	een	gerucht	omschrijft:	
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‘En	 alsoo	 hier	 een	 grugt	 was,	 dat	 deselve	 slaven	 op	 het	 schip	 oproer	 gemaekt	
hadden,	waer		 inne	 sij	 den	 oppermeester,	 de	 bootsmans	 maet	 en	 een	 matroos	
vermoord	hadden,	en	de	derde	waak,	alsmede	de	koksmaet	soodanig	gekwest	dat	
die	twee	daer	na	mede	van	die	wonden	waren	overleden.’628	

Volgens	het	verslag	van	deze	gebeurtenis	werd	een	van	de	opstandelingen	aan	boord	
met	de	dood	bestraft.629De	afwikkeling	van	deze	kwestie	in	Paramaribo	leidde	niet	
tot	zekerheid	over	wat	er	nu	precies	aan	boord	van	de	Leusden	was	gebeurd.	Volgens	
de	gouverneur	vertelde	de	kapitein	bij	aankomst	in	Suriname	niet	dat	er	een	opstand	
op	zijn	schip	had	plaatsgevonden.	Pas	de	volgende	dag,	op	13	augustus	1731,	maakte	
hij	tijdens	een	bezoek	aan	de	gouverneur	melding	van	het	voorval	op	zijn	schip.	De	
gevangene	die	de	onderstuurman	zou	hebben	gedood	bevond	zich	waarschijnlijk	met	
de	andere	gevangenen	in	het	slavenmagazijn.	In	eerste	instantie	ontkenden	de	kapi-
tein	en	de	eerste	stuurman	dit.	Later	bleek	tijdens	het	gesprek	met	de	gouverneur	dat	
zij	wisten	om	wie	het	ging.	Gouverneur	De	Cheusses	gaf	vervolgens	opdracht	om	de	
man	uit	het	slavenmagazijn	te	halen	en	naar	het	fort	Zeelandia	te	brengen	voor	ver-
hoor.	Volgens	de	gouverneur	zou	het	veel	te	gevaarlijk	zijn	‘dat	een	neger,	die	bereijts	
al,	terwijl	hij	in	het	schip	was,	de	stouthijt	hadde	gehad	van	de	blanken	aen	te	tasten,	
om	die	te	vermoorden,	alhier	soude	werden	verkoght’.	Er	woonden	zeer	weinig	blan-
ken	 in	 de	 kolonie	 en	 het	 aantal	 slaven	 op	 de	 plantages	 was	 ‘considerabel	 grooter’.	
De	officieren	van	de	Leusden	werd	gevraagd	of	zij	de	man	herkenden	als	degene	die	
medeplichtig	was	aan	de	opstand,	maar	geen	van	de	officieren	kon	of	wilde	dit	beves-
tigen.	Men	probeerde	de	gevangene	‘door	sweepslaagen	als	andersints	tot	bekentenis	
(...)	soeken	te	brengen”,	maar	zonder	succes.	De	gouverneur	was	daarop	van	oordeel	
“dat	 het	 een	 praetje	 is	 geweest,	 dat	 mogelijk	 eerst	 van	 de	 slaven	 en	 daer	 na	 van	 de	
matroosen	voort	is	gekomen’.	De	man	werd	vervolgens	op	22	augustus,	samen	met	
een	gehandicapte	gevangene,	voor	1000	pond	suiker	verkocht.630	Directeur-generaal	
Pranger	werd	in	november	1731	door	de	bewindhebbers	van	de	kamer	Amsterdam	op	
de	hoogte	gesteld	van	de	opstand.	De	kapitein	had	in	een	brief	aan	de	bewindhebbers	
verslag	gedaan	van	het	gebeurde.	Daaruit	bleek	dat	de	opstand	plaatsvond	toen	het	
schip	 nog	niet	ver	 van	de	kust	 verwijderd	 was,	namelijk	twee	dagen	na	vertrek	uit	
Jaquin.	Het	betrof	dus	niet,	zoals	de	gouverneur	het	omschreef,	‘een	praetje’,	maar	
wel	degelijk	een	opstand	onder	de	gevangenen.	Volgens	de	verklaring	van	de	kapi-
tein	was	er	‘een	oproer	ontstaan	onder	de	slaaven,	met	intentie	om	het	schip	aff	te	
loopen,	ende	welk	voorsz:	tumult	niet,	off	met	het	uijterste	gevaar	gestilt	geworden	
is’.	Volgens	de	bewindhebbers	van	de	kamer	Amsterdam	hadden	de	bomba’s	op	het	
schip	de	opstand	voorbereid	en	geleid.	Daarom	gaven	zij	opdracht	aan	de	directeur-
generaal	‘om	de	schippers	op	de	slaafscheepen	te	recommanderen,	op	haar	hoede	te	
zijn,	ende	zigh	niet	te	verlaaten	op	de	Bombaas,	die	in	het	voorsz:	oproer	de	voorgan-
gers	geweest	zijn’.631	Welke	aanwijzing	de	bewindhebbers	hadden	dat	de	bomba’s	de	
opstand	hadden	georganiseerd,	is	niet	bekend.	Uit	de	stukken	is	ook	niet	gebleken	
óf	en	op	welke	manier	de	WIC	tegen	deze	bomba’s	is	opgetreden.	Ingeval	de	Heren	
Tien	 geen	 maatregelen	 namen	 kan	 te	 maken	 hebben	 met	 het	 probleem	 dat	 niet	
bewezen	kon	worden	dat	de	bomba’s	inderdaad	de	leiders	van	de	opstand	waren.	Een	
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verklaring	kan	ook	zijn	dat	de	WIC	afhankelijk	was	van	bomba’s	en	een	conflict	met	
deze	mensen	negatief	zou	kunnen	uitpakken	voor	de	relatie	van	de	WIC	met	andere	
bomba’s	in	Afrika.	De	ware	toedracht	van	deze	opstand	is	nooit	opgehelderd;	er	zijn	
althans	geen	archiefstukken	daarover	gevonden.	In	elk	geval	moeten	de	gevangenen	
een	opstand	als	een	reële	mogelijkheid	hebben	ingeschat	om	hun	vrijheid	te	herwin-
nen.	Een	andere	verklaring	zou	gezocht	kunnen	worden	in	de	samenstelling	van	de	
groep	gevangenen,	de	regio	van	herkomst	en	het	aantal	dagen	dat	het	schip	aan	de	
kust	had	gelegen.	Zoals	in	deel	2	is	besproken	blijkt	uit	onderzoek	van	Behrendt	dat	
het	herkomstgebied	van	de	gevangenen	en	een	hoog	percentage	vrouwen	de	belang-
rijkste	 factoren	 waren	 bij	 verzetsdaden.632	Als	 statistisch	 gegeven	 is	 het	 onderzoek	
van	 Behrendt	 c.s.	 interessant,	 omdat	 daarmee	 over	 een	 langere	 periode	 (1654-1865)	
een	beeld	wordt	geschetst	van	de	gebieden	waar	de	meeste	opstanden	of	andere	ver-
zetsdaden	onder	gevangenen	plaatsvonden.	Dit	neemt	niet	weg	dat	elke	opstand	of	
verzetsdaad	op	een	slavenschip	afhankelijk	was	van	de	specifieke	omstandigheden	
op	dat	moment.	Volgens	Richardson	is	het	onduidelijk	welke	voorwaarden	belang-
rijk	 waren	 voor	 de	 gevangenen	 om	 in	 opstand	 te	 komen.	 Volgens	 deze	 onderzoe-
ker	was	een	gebrekkige	leiding	op	een	slavenschip	een	belangrijke	factor	waardoor	
een	 opstand	 kon	 plaatsvinden.	 Verder	 merkt	 hij	 op	 dat	 er	 weliswaar	 van	 sommige	
opstanden	gedetailleerde	beschrijvingen	bestaan,	maar	‘knowledge	of	the	leadership	
and	the	group	dynamics	still	remains	poor’.633	Wat	het	herkomstgebied	betreft	blijkt	
uit	het	onderzoek	van	Behrendt	c.s.	dat	mensen	uit	de	Bovenkust	en	het	Biafragebied	
het	meest	in	opstand	kwamen	of	verzetsdaden	pleegden.	In	Tabel	4.22	is	een	over-
zicht	opgenomen	van	de	aantallen	en	percentages	van	de	gevangenen	naar	geslacht	
en	 herkomstgebied	 voor	 enkele	 reizen	 van	 de	 Leusden	 waar	 complete	 gegevens	 van	
gevonden	 zijn.	 Ook	 is	 informatie	 verwerkt	 over	 het	 aantal	 dagen	 dat	 het	 schip	 in	
Afrika	verbleef	voor	de	inkoop	van	gevangen	genomen	Afrikanen.

Tabel	4.22			Percentage	gevangenen	naar	plaats	van	herkomst	en	geslacht

Reis Herkomst M % V % J % Me % 	Gev H% Dagen
3 Elmina 240 93 88 14 435 72

Fida 112 55 3 0 170 28
	 Totaal	reis	3 352 58 148 24 91 15 14 2 605 163

4 Elmina 467 63 160 21 100 13 20 3 747 100 37
5 Elmina 527 70 115 15 76 10 30 4 748 100 150

6 Elmina 239 34
Jaquin 469 66

	 Totaal	Elmina+Jaquin 	 	 	 	 	 	 708 117
7 Elmina 90 14 	

Accra 10 2 12 2
Jaquin 253 48 206 39 50 9 19 4 528 84

	 Totaal	reis	7 	 	 	 	 	 	 	 	 630 165
8 Appa 363 51 303 43 32 4 15 2 713 100 199

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

DEEL	4 Het	slavenschip	Leusden
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De	gevangenen	die	door	de	Leusden	 tijdens	diverse	,in	Tabel	4.22	genoemde	reizen,	
werden	 ingescheept	 waren	 afkomstig	 van	 de	 Goud-	 en	 Slavenkust.	 De	 opstanden	
deden	zich	voor	tijdens	de	zesde	en	de	zevende	reis.	Uit	de	gegevens	van	die	reizen	
blijkt	dat	het	om	gemengde	groepen	gevangenen	ging.	De	gevangenen	van	de	vierde	
en	de	vijfde	reis	waren	afkomstig	van	de	Goudkust	(Elmina);	van	de	achtste	reis	waren	
zij	afkomstig	van	de	Slavenkust	(Appa).	Van	de	gevangenen	die	tijdens	de	zesde	reis	
werden	ingescheept	was	34%	afkomstig	van	de	Goudkust	en	66%	van	de	Slavenkust;	
voor	de	zevende	reis	zijn	de	cijfers	16%	respectievelijk	84%.	In	beide	gevallen	was	het	
merendeel	van	de	gevangenen	afkomstig	van	de	Slavenkust.	Voor	de	derde	reis	gold	
echter	het	omgekeerde.	Uit	de	cijfers	van	de	derde,	zesde	en	zevende	reis	kan	niet	de	
conclusie	worden	getrokken	dat	er	een	relatie	was	tussen	de	plaats	van	herkomst	van	
de	gevangenen	en	de	gerapporteerde	opstanden.	Als	gekeken	wordt	naar	het	aantal	
dagen	 dat	 het	 schip	 aan	 de	 Afrikaanse	 kust	 lag	 voor	 inkoop	 van	 gevangenen,	 dan	
blijkt	alleen	de	achtste	reis	opmerkelijk	langer	te	zijn	geweest.	Tijdens	deze	reis	deden	
zich	echter	geen	ongeregeldheden	voor.	Het	percentage	vrouwen	tijdens	de	zevende	
reis	 valt	 beduidend	 hoger	 uit	 dan	 bij	 voorgaande	 reizen.	 Daarbij	 dient	 opgemerkt	
te	worden	dat	de	negentig	gevangenen	afkomstig	uit	Elmina	niet	in	de	berekening	
zijn	 verwerkt	 omdat	 voor	 deze	 groep	 geen	 uitsplitsing	 naar	 geslacht	 is	 gevonden.	
Het	gaat	derhalve	om	het	percentage	vrouwen	uit	Jaquin	(Slavenkust).	De	daaropvol-
gende	reis	van	de	Leusden	had	een	nog	groter	percentage	vrouwelijke	gevangenen	aan	
boord,	eveneens	afkomstig	van	de	Slavenkust.	Voor	deze	reis	zijn	er	geen	verzetsda-
den	geregistreerd.	Of	er	ook	tijdens	de	zesde	reis	een	groot	aantal	vrouwen	meegeno-
men	werd	is	niet	bekend.	De	gegevens	uit	Tabel	4.22	geven	geen	uitsluitsel	over	de	
vraag	of	het	herkomstgebied,	het	percentage	vrouwen	onder	de	gevangenen	of	het	
aantal	wachtdagen	aan	de	kust	van	invloed	zijn	geweest	op	de	gebeurtenissen	tijdens	
de	zesde	en	zevende	reis.	Het	tekort	aan	bemanning,	zoals	door	Pranger	in	zijn	brief	
van	1	mei	1731	aangaf,	kan	als	de	belangrijkste	oorzaak	worden	aangemerkt	voor	de	
verzetsdaden	tijdens	deze	reizen.	Hierdoor	zagen	de	gevangenen	hun	kans	schoon	en	
probeerden	het	schip	te	overmeesteren.	Ook	het	feit	dat	de	Leusden	nog	niet	ver	van	de	
kust	verwijderd	was	heeft	ongetwijfeld	een	rol	gespeeld.	Het	tekort	aan	bemanning	
zou	de	kapitein	misschien	hebben	doen	besluiten	enkele	gevangenen	vrij	te	laten	om	
dienst	te	doen	als	matrozen.	Dit	zou	ook	een	verklaring	kunnen	zijn	waarom	hij	in	
eerste	instantie	niets	vertelde	over	de	opstand	bij	aankomst	in	Paramaribo.	Het	vrij-
laten	van	gevangenen	tijdens	de	overtocht	om	ongeboeid	werkzaamheden	te	verrich-
ten	zou	immers	door	de	WIC	als	een	ernstige	tekortkoming	van	de	kapitein	worden	
opgevat.	Of	de	vrouwelijke	gevangenen	een	rol	hebben	gespeeld	in	de	opstand	is	niet	
bekend.	Ook	de	opmerking	van	de	bewindhebbers	van	Amsterdam	over	de	rol	van	de	
bomba’s	biedt	verder	geen	inzicht	in	deze	opstand.

Concluderend	kan	worden	opgemerkt	dat	het	zeker	is	dat	er	op	de	Leusden	in	twee	
gevallen	sprake	is	geweest	van	verzetsdaden	van	de	gevangenen.	Ook	is	met	zeker-
heid	vast	te	stellen	dat	tijdens	de	zevende	reis	in	elk	geval	vijf	bemanningsleden	door	
de	 gevangenen	 zijn	 vermoord.	 Over	 hoe	 het	 een	 en	 ander	 zich	 precies	 heeft	 afge-
speeld	bestaat	echter	geen	zekerheid.




