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De	ondergang	van	de	Leusden	

Besluitvorming	en	voorbereiding	reis	10

Volgens	het	toerbeurtenschema	vastgesteld	op	19	oktober	1735	zou	de	Leusden	in	sep-
tember	1736	door	de	kamer	Stad	en	Landen	worden	uitgereed	voor	een	slaventocht	
naar	Elmina	en	Suriname.	Dit	besluit	werd	tijdens	de	vergadering	van	de	Heren	Tien	
op	13	oktober	1736	weer	bevestigd.634	Op	10	juli	1736	werd	besloten	opdracht	te	geven	
tot	het	repareren	van	het	schip.	Op	die	datum	meldde	de	eerste	stuurman	Lodewijk	
Lodewijksz	 zich	 bij	 de	 Bewindhebbers	 van	 de	 kamer	 Amsterdam	 en	 verzocht	 om	
toestemming	bij	de	kamer	Stad	en	Landen	te	mogen	solliciteren	naar	de	functie	van	
schipper.	 De	 Bewindhebbers	 van	 Amsterdam	 hadden	 daar	 geen	 bezwaar	 tegen.635	
Lodewijk	Lodewijksz	was	door	de	kamer	Amsterdam	aangenomen	om	als	kapitein	
met	de	Duynvlied	voor	de	kamer	Amsterdam	een	slaventocht	naar	Elmina	en	Berbice	
te	 maken.	 Desondanks	 kreeg	 hij	 van	 Amsterdam	 toestemming	 om	 de	 functie	 van	
kapitein	voor	de	kamer	Stad	en	Landen	op	de	Leusden	te	accepteren.636	Op	14	decem-
ber	1736	werd	besloten	“de	makelaar	Willem	Jochemsz	bij	desen	te	gelasten,	ende	te	
qualificeren,	op	het	casque	van	het	schip	Leusden637,	schipper	Lodewijk	Lodewijksz	te	
laten	verseekeren	eene	somma	van	f.	10.000.-	ende	op	de	goederen	daer	in	gelaeden	f.	
40.000,-”.638	Pas	drie	maanden	later,	op	10	maart	1737,	vertrok	de	Leusden	van	de	rede	
van	Texel	naar	Elmina.639	

Bemanning

Kapitein:	 Lodewijk	Lodewijksz	(tot	11-09-1737)
Kapitein:	 Jochem	Outjes	(vanaf	16-09-1737)
1e	stuurman:	 Dirk	Winja	(tot	16-09-1737)
2e	stuurman:		 Claas	Non	(tot	16-09-1737)
1e	stuurman:	 Claas	Non	(vanaf	16-09-1737)

Elmina	en	Accra	

De	kapitein	meldde	aan	de	Heren	Tien	dat	hij	op	11	mei	in	Elmina	was	aangekomen	
en	samen	met	directeur-generaal	De	Bordes	op	2	juni	naar	Accra	was	vertrokken.	Ook	
schreef	hij	dat	er	al	drie	matrozen	waren	overleden.	Op	22	juni	was	het	schip	nog	in	
Accra.640	Lodewijk	Lodewijksz	overleed	na	een	ziekbed	van	ongeveer	twee	maanden	
op	11	september	1737	op	zijn	schip	in	Elmina.641	Op	16	september	werd	Joachim	Outjes	
(Joachim	Aukens)	 aangesteld	 als	 nieuwe	 kapitein	 op	 de	 Leusden.	 De	 oorspronkelijk	
uit	Zweden	(Stockholm)	afkomstige	Outjes642	was	op	dat	moment	eerste	stuurman	
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op	de	Juffrouw	Helena643	en	had	ervaring	met	het	vervoer	van	Afrikaanse	gevangenen.	
Bij	de	aanstelling	van	Outjes	werd	de	eerste	stuurman	Dirk	Winja	vervangen	en	in	
zijn	 plaats	 de	 onderstuurman	 Klaas	 Non	 (Claas	 Nonn)	 benoemd.	 De	 verwijdering	
van	Dirk	Winja	van	de	Leusden	was	het	gevolg	van	de	grote	aversie	die	de	bemanning	
tegen	hem	had	opgevat.	Hij	gold	als	een	harde	en	zeer	onplezierige	eerste	stuurman.	
Outjes	 werd	 door	 de	 directeur-generaal	 omschreven	 als	“	 een	 persoon	 begaaft	 met	
veel	bequaamheid	en	volgens	rapporten	(....)	een	nugteren	en	ervaren	zeeman”.644	Op	
4	oktober	1737	schreef	De	Bordes	aan	de	Heren	Tien	dat	Lodewijk	Lodewijksz	over-
leden	was	en	dat	besloten	was	Jochem	Outjes	als	nieuwe	kapitein	van	de	Leusden	aan	
te	stellen	en	Claas	Non	als	eerste	stuurman.	Hij	vermeldde	ook	dat	er	op	dat	moment	
ongeveer	600	gevangenen	aan	boord	van	de	Leusden	waren.645	De	Leusden	vertrok	op	
19	november	1737	van	Elmina	met	waarschijnlijk	700	gevangenen	aan	boord.	Uit	de	
lange	duur	van	het	verblijf	van	de	Leusden	 in	Afrika	kan	worden	geconcludeerd	dat	
er	geen	groot	aanbod	van	gevangenen	was.	Het	is	ook	mogelijk	dat	de	WIC	de	con-
currentie	met	andere	slavenhandelaren	niet	aankon,	en	dus	moest	wachten	tot	die	
vertrokken	 waren.	 Uit	 de	 gegevens	 blijkt	 in	 elk	 geval	 dat	 het	 schip	 tussen	 de	 aan-
komst	 op	 15	 mei	 1737	 en	 30	 juni	 1737	 niet	 meer	 dan	 200	 gevangenen	 had	 kunnen	
inkopen.646	Deze	mensen	waren	bij	het	vertrek	van	de	Leusden	uit	Afrika	dus	al	meer	
dan	drie	maanden	opgesloten	in	het	slavenruim	van	het	schip.	Het	was	gebruik	om	
de	gevangenen	zolang	het	schip	nog	in	een	Afrikaanse	haven	lag	geboeid	te	houden.	
Het	lukte	om	in	drie	maanden	tijd	nog	eens	400	mensen	te	kopen:	tussen	30	juni	en	
4	oktober.647	De	laatste	100	of	116	Afrikaanse	gevangenen	werden	tussen	4	oktober	en	
18	november	ingekocht,	een	periode	van	ongeveer	zes	weken.648	De	informatie	over	
het	aantal	gevangenen	bij	vertrek	uit	Afrika	is	in	de	verschillende	onderzochte	docu-
menten	 niet	 eensluidend.	 In	 sommige	 stukken	 wordt	 een	 aantal	 van	 716	 mensen	
genoemd,	terwijl	in	andere	gevallen	wordt	gerefereerd	aan	700.	Het	aantal	van	700	
gevangenen	werd	door	de	kapitein	opgegeven,	directeur-generaal	De	Bordes	gaf	in	
zijn	brieven	aan	de	Heren	Tien	een	aantal	van	716	op.	Ook	over	de	vertrekdatum	is	
onduidelijkheid.	 Volgens	 de	 directeur-generaal	 vertrok	 het	 schip	 op	 18	 november	
1737	van	Elmina.	In	de	verklaring	van	de	kapitein	en	de	officieren	van	de	Leusden	naar	
aanleiding	van	de	ramp	werd	als	vertrekdatum	uit	Elmina	19	november	1737	opgege-
ven.649	De	opgave	van	de	kapitein	lijkt	de	meest	betrouwbare;	hij	was	immers	degene	
die	verantwoording	moest	afleggen	over	het	aantal	ingescheepte	gevangenen.	Deze	
slaventocht	zou	de	laatste	reis	van	dit	schip	worden.

Suriname650

De	reis	van	de	Leusden	vanaf	Elmina	verliep	voorspoedig.	Volgens	de	verklaring	van	
de	kapitein	en	bemanning	hadden	ze	gedurende	de	overtocht	goed	weer	en	was	de	
gezondheidstoestand	van	de	gevangenen	zeer	goed.	Toen	het	schip	op	1	januari	1738	
verging,	had	men	een	reisduur	van	44	dagen	vanaf	de	kust	van	Afrika	achter	de	rug.	
Dit	was	de	kortste	oversteek	van	de	Leusden.	

DEEL	5 De	ondergang	van	de	Leusden
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Op	30	december	1737	bevond	het	schip	zich	ter	hoogte	van	de	Duivelseilanden,	voor	
de	kust	van	Frans	Guyana.	Vanaf	dat	moment	veranderde	het	weer.	Er	kwamen	zware	
winden	opzetten	en	harde	regenbuien	waarbij	zich	ook	mist	vormde.	De	volgende	
dag	trok	de	mist	gedurende	een	korte	periode	op.	De	bemanningsleden	waren	van	
mening	 dat	 zij	 de	 rivier	 de	 Marowijne	 zagen.	 De	 volgende	 dag,	 op	 1	 januari	 1738,	
zagen	zij	een	‘hoek	van	’t	lant’	en	dachten	dat	het	Braamspunt	was	aan	de	monding	
van	de	Surinamerivier.	Omdat	de	kapitein	niet	zeker	wist	of	dat	klopte	zond	hij	de	
derde	stuurman	met	een	sloep	naar	de	wal	om	te	bekijken	op	welke	plaats	ze	waren	
aangekomen.	Op	een	gegeven	moment	drong	het	tot	de	kapitein	door	dat	het	schip	
voor	 de	 Marowijnerivier	 lag.651	 Omdat	 het	 niet	 diep	 genoeg	 lag	 werd	 besloten	 het	
anker	uit	te	gooien	en	te	wachten	totdat	de	derde	stuurman	terug	was	van	zijn	verken-
ning.	Het	schip	was	door	de	opkomende	vloed	in	de	richting	van	de	rivier	gedreven.	
Bij	eb	zou	het	misschien	weer	meegenomen	worden	naar	dieper	water.	Om	vier	uur	
’s	middags,	toen	de	gevangenen	aan	hun	maaltijd	zouden	beginnen,	peilde	de	eerste	
stuurman	de	diepte.	Dit	bleek	20	voet	te	zijn	(5,7	meter),	het	roer	raakte	de	bodem	
van	de	rivier.	De	gevangenen	werd	opgedragen	direct	weer	naar	beneden	te	gaan.	De	
bedoeling	was	te	proberen	in	dieper	water	te	komen.	Terwijl	getracht	werd	het	anker	
te	 lichten	stootte	het	schip	een	paar	keer	tegen	de	grond	en	raakte	op	een	gegeven	
moment	lek.	De	lekkage	was	zo	ernstig	dat	ook	met	de	beide	pompen	het	water	niet	
weggepompt	kon	worden,	en	het	schip	begon	te	zinken.	Volgens	de	bemanningsle-
den	verkeerden	zij	toen	in	grote	nood,	omdat	zij	enerzijds	dreigden	te	verdrinken	en	
anderzijds	door	de	gevangenen	overmeesterd	zouden	kunnen	worden.	De	gevange-
nen	waren	blijkbaar	niet	geboeid,	en	probeerden	vanuit	het	ruim	weer	naar	boven	
te	gaan.	De	bemanning	besloot	hierop	‘de	luijken	te	besorgen	om	te	beletten	dat	de	
slaaven	niet	op	koomen	soude	om	haer	te	vermoorden’.	

Het	schip	begon	daarna	te	kapseizen.	Om	te	voorkomen	dat	het	helemaal	zou	kante-
len	werd	besloten	om	de	masten	te	kappen.	De	bemanningsleden	verklaarden	later	
dat	zij	geen	kant	op	konden	en	dat	zij	op	het	wrak	van	het	schip	waren	blijven	zitten	
om	 hun	 leven	 te	 redden.	 Bovendien	 hadden	 de	 meeste	 bemanningsleden	 het	 druk	
met	het	dichthouden	van	de	luiken	om	te	voorkomen	dat	de	gevangenen	uit	het	sla-
venruim	 naar	 het	 bovendek	 kwamen.	 Door	 de	 zware	 zeestroming	 raakte	 het	 schip	
hoe	langer	hoe	meer	beschadigd.	De	volgende	ochtend	-	op	2	 januari	1738	-	keerde	
de	derde	stuurman	terug	van	zijn	verkenningstocht	met	de	sloep.	Omdat	er	voor	het	
schip	en	de	bemanning	geen	redding	meer	mogelijk	was	en	de	gevangenen	tijdens	de	
nacht	waren	gestikt	(‘snagts	te	vooren	gesmoort	waeren’),	werd	besloten	om	met	de	
boot	en	de	sloep	te	vertrekken	en	op	zoek	te	gaan	naar	de	Surinamerivier.	

Het	aantal	gevangenen	dat	aan	boord	was	op	het	moment	van	de	ramp	is	niet	pre-
cies	 bekend.	 Meestal	 stierf	 een	 aantal	 mensen	 tijdens	 de	 overtocht	 van	Afrika	 naar	
Amerika.	Dat	op	het	moment	van	de	ramp	alle	700	gevangenen	nog	op	het	schip	aan-
wezig	waren	is	niet	waarschijnlijk.	In	zijn	brief	aan	de	Heren	Tien	gaat	gouverneur	
Van	de	Schepper	uit	van	“omtrent	680	stukx	Negros	slaven”.652	In	de	Amsterdamsche	
Dingsdaegse	 Courant	 van	 8	 april	 1738	 verscheen	 over	 de	 ramp	 het	 volgende	 bericht:	
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“Den	 31	 December	 was	 in	 de	 Marrewyne	 verongelukt	 het	 Westindise	 Comp.	 Schip	
Leusden,	met	670	slaven	van	de	kust	van	Guinea	na	Surinamen	gaende,	van	welke	maer	
[...]	 nevens	 al	 de	 blanken	 geborgen	 waren”.	Als	 wordt	 uitgegaan	 dat	 er	 680	 gevan-
genen	op	het	moment	van	de	ramp	aan	boord	waren	en	er	16	werden	meegenomen	
naar	Paramaribo,	dan	kan	het	aantal	overledenen	worden	vastgesteld	op	664	mensen.	
Dan	waren	dus	twintig	mensen	tijdens	de	overtocht	overleden,	in	vergelijking	met	
andere	slaventochten	een	gering	aantal	(nog	geen	3%),	maar	wel	aannemelijk	gelet	op	
de	relatief	korte	reistijd	van	Afrika	naar	de	Surinaamse	kust.	

Behalve	 de	 bemanningsleden	 werden	 ook	 de	 passagier	 Florentinus	 Camper,	 gewe-
zen	oppercommies	uit	Elmina,	en	zestien	gevangenen	meegenomen.	De	bemanning	
bestond	uit	73	mensen.	Volgens	het	bericht	van	gouverneur	Van	de	Schepper	aan	de	
Heren	Tien	ging	het	om	73	‘matroosen’.	Het	is	niet	bekend	waarom	tijdens	deze	reis	
zo’n	grote	bemanning	aan	boord	was.	De	Leusden	had	gemiddeld	een	bemanning	van	
56	koppen.	Uit	de	gegevens	van	voorgaande	reizen	van	dit	schip	is	gebleken	dat	er	
nogal	 wat	 bemanningsleden	 in	 Afrika	 stierven.	 Er	 mag	 dus	 worden	 aangenomen	
dat	 er	 geen	 sprake	 was	 van	 een	 voltallige	 bemanning.	Waarschijnlijk	 waren	 er	 ook	
enkele	 soldaten	 aan	 boord.	 Dit	 kan	 worden	 afgeleid	 uit	 een	 bericht	 uit	 1746.	Toen	
besloten	de	Heren	Tien	om	alsnog	het	loon	uit	te	betalen	van	Hendrik	Veldtman,	die	
als	commandeur	van	soldaten	op	de	Leusden	had	meegevaren	in	1737.653	Gouverneur	
De	Schepper	ging	er	wellicht	vanuit	dat	de	hele	groep	van	73	personen	als	matrozen	
aan	boord	hadden	gewerkt.	Het	verslag	van	De	Schepper	aan	de	Heren	Tien	was	ook	
niet	correct	voor	wat	betreft	het	aantal	gevangenen	dat	uit	de	Leusden	gered	was.	Tot	
twee	keer	toe	vermeldde	hij	in	de	betreffende	brief	dat	het	om	14	gevangenen	ging.654	
Uit	 de	 verslagen	 blijkt	 niet	 of	 een	 of	 meer	 bemanningsleden	Afrikaanse	 matrozen	
waren.	De	zestien	overlevende	gevangenen	waren	elf	mannen,	drie	vrouwen	en	twee	
jongens.	De	mannen	en	vrouwen	werden	gered	omdat	ze	op	het	bovendek	waren	om	
werkzaamheden	te	verrichten,	en	niet	met	de	andere	gevangenen	naar	beneden	hoef-
den	te	gaan	toen	de	problemen	met	het	schip	begonnen.	De	twee	jongens	waren	door	
directeur-generaal	De	Bordes	aan	de	kapitein	meegegeven,	en	waren	aan	de	zorgen	
van	de	heer	Camper	toevertrouwd.	

Behalve	 wat	 kleding	 van	 Camper	 en	 van	 de	 bemanningsleden	 werd	 een	 kistje	 met	
goud,	 bestemd	 voor	 de	 Deense	 Koninklijke	 West-Indische	 Compagnie,	 uit	 het	
schip	 gered.	 Met	 de	 boot	 en	 de	 sloep	 werd	 vervolgens	 over	 zee	 gevaren	 naar	 de	
Surinamerivier.	 Op	 4	 januari	 om	 vier	 uur	 in	 de	 ochtend	 kwam	 men	 in	 Paramaribo	
aan.	Aan	de	bemanning	van	de	Leusden	en	de	gevangenen	werd	onderdak	en	voedsel	
gegeven.	Aan	de	gouverneur	werd	verzocht	“om	de	schippers	der	parteculiere	coop-
vaerdij	scheepen	te	persuadeeren	om	eenige	manschap	van	dit	volck	op	haer	scheepen	
over	te	neemen”.	Dit	lukte	ook	en	het	grootste	deel	van	de	bemanning	vond	een	plek	
op	schepen	die	naar	Nederland	terug	zouden	keren.655	Aangenomen	mag	worden	dat	
de	gevangenen	in	het	slavenmagazijn	werden	gehuisvest.

DEEL	5 De	ondergang	van	de	Leusden
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Op	 14	 januari	 1738	 begon	 de	 verkoop	 van	 de	 16	 gevangenen	 die	 de	 ramp	 hadden	
overleefd.	Dit	gebeurde	samen	met	de	verkoop	van	435	(van	de	oorspronkelijk	450)	
gevangenen	die	met	het	schip	de	Jonge	Willem	op	4	januari	in	Suriname	waren	afgele-
verd.	De	16	mensen	van	de	Leusden	brachten	bij	verkoop	een	bedrag	van	f.	4140,-	op.656	
De	twee	jongens	die	,	naar	later	bleek,	door	Camper	namens	directeur-generaal	De	
Bordes	 naar	 Nederland	 moesten	 worden	 meegenomen	 werden	 aan	 hem	 verkocht	
voor	totaal	f.	870,-.	

Bergloon	

In	Paramaribo	werd	op	27	januari	1738	een	verklaring	over	de	toedracht	van	de	ramp	
opgesteld.	 De	 verklaring	 werd	 niet	 door	 de	 matrozen	 ondertekend,	 wel	 door	 de	
andere	 bemanningsleden,	 omdat	 zij	 eerst	 hun	 loon	 voor	 het	 bergen	 van	 het	 kistje	
met	goud	wensten	te	ontvangen.	Zij	bevestigden	wel	dat	de	verklaring	op	waarheid	
berustte.657	Het	verzoek	om	bergloon	werd	in	eerste	instantie	gericht	aan	de	verte-
genwoordigers	van	de	Sociëteit	van	Suriname.	De	verzoekers	werden	verwezen	naar	
het	Hof	van	Politie	in	Paramaribo	om	daar	hun	rekest	in	te	dienen.	Het	Hof	verzocht	
de	 commiezen	 Hoevenaer	 en	 De	 Rayneval	 om	 een	 reactie	 op	 het	 verzoek	 van	 de	
matrozen.	Zij	meldden	aan	het	Hof	dat	het	verzoek	naar	hun	mening	in	strijd	was	
met	artikel	18	van	de	Artikelbrief.658	In	dat	artikel	werd	bepaald	dat	rechten	of	vorde-
ringen	ingeval	van	het	verongelukken	van	een	schip	bij	de	bewindhebbers	moesten	
worden	ingebracht.	Hoevenaer	en	De	Rayneval	stelden	zich	dus	op	het	standpunt	dat	
de	matrozen	zich	moesten	richten	tot	de	Bewindhebbers	van	de	kamer	Amsterdam.	
Bovendien	 waren	 zij	 van	 mening	 dat	 het	 verzoek	 niet	 kon	 worden	 gehonoreerd	
omdat	de	verzoekers	eisten	dat	de	eigenaar	van	het	kistje	met	goud,	de	Koninklijke	
Deense	 West-Indische	 Compagnie,	 zou	 worden	 opgedragen	 hun	 bergloon	 te	 beta-
len.659	 Het	Hof	 oordeelde	 echter	 dat	de	verzoekers	recht	hadden	op	twee	maanden	
loon	voor	het	bergen	van	de	kist	met	goud.	Hoevenaer	en	De	Rayneval	berichtten	aan	
de	kamer	Amsterdam	dat	zij	zouden	voldoen	aan	de	beslissing	van	het	Hof	en	iedere	
verzoeker	twee	maanden	loon	zouden	uitbetalen.660

De	hoeveelheid	goud	was	volgens	de	verklaring	van	Jochem	Outjes	‘een	hondert	en	
een	mark,	vier	oncen	en	agt	engels’.661	Dit	kwam	overeen	met	ongeveer	23	kilo	goud.662	
Volgens	Outjes	had	hij	samen	met	de	officieren	en	het	scheepsvolk	‘met	het	uijterste	
leevensgevaer’	de	kist	uit	het	wrak	gehaald.	Daar	kwam	nog	bij	dat	zij	niet	eens	hun	
eigen	bezittingen	uit	het	schip	hadden	kunnen	halen.	Zoals	boven	vermeld	hadden	
de	 matrozen	 in	 Suriname	 twee	 maanden	 loon	 uitbetaald	 gekregen	 als	 aandeel	 in	
het	bergloon.	Namens	de	overige	bemanning	verzocht	Outjes	om	uitkering	van	‘een	
behoorlijk	bergloon’.	Volgens	de	kapitein	werd	hij	voortdurend	door	de	overige	offi-
cieren	en	bemanning	‘aengemaend	en	lastig	gevallen’	om	het	bergloon	op	te	eisen.	
Daartoe	had	hij	een	rekest	ingediend	bij	de	Heren	Tien.	Deze	besloten	het	rekest	en	
de	verklaring	van	de	bemanning	over	het	ongeluk	ter	hand	te	stellen	van	de	commis-
sionaris	van	de	Koninklijke	Deense	West-Indische	Compagnie.	Deze,	de	weduwe	van	
Jan	Mor	de	Jonge,	werd	verzocht	het	rekest	te	beoordelen	en	aan	de	Heren	Tien	haar	
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bevindingen	kenbaar	te	maken.663	Op	26	augustus	1738	werd	een	akkoord	bereikt	met	
de	Deense	West-Indische	Compagnie.	De	Deense	Compagnie	was	bereid	om	10%	van	
de	waarde	van	het	goud	aan	de	bemanning	te	betalen	als	bergloon.	De	bewindheb-
bers	van	de	kamer	Amsterdam	gingen	akkoord	met	het	voorstel	van	de	Denen.	Van	
het	door	de	Deense	Compagnie	te	betalen	bedrag	werd	f.	1850,-	ingehouden,	omdat	
dit	door	de	commiezen	in	Suriname	namens	de	WIC	aan	de	bemanning	was	betaald.	
De	rest	werd	uitgekeerd	aan	de	overige	officieren	en	bemanningsleden.664

Verdere	afwikkeling	in	Nederland

In	de	vergadering	van	22	april	1738	van	de	kamer	Amsterdam	werd	de	verkoop	van	de	
16	slaven	goedgekeurd.	De	verkoop	had	plaatsgevonden	“	ingevolge	de	conditiën,	bij	
de	laestgehoude	vergadering	van	Thienen	vastgestelt,	niet	tegenstaende	het	protest	
van	den	Gouverneur	en	Raden”.665	Ook	werd	besloten	dat	de	twee	maanden	gage	die	
als	bergloon	aan	de	matrozen	was	betaald	van	de	Deense	West-Indische	Compagnie	
zou	worden	teruggevorderd.666	De	verkoop	van	de	twee	jongens	die	met	de	Leusden	
door	directeur-generaal	De	Bordes	aan	de	kapitein	waren	meegegeven	bleek	nader-
hand	 op	 een	 misverstand	 te	 berusten.	 Deze	 jongens	 werden	 tijdens	 de	 verkoop	 in	
Paramaribo	door	Florentinus	Camper	voor	f.	870,-	gekocht	en	naar	Nederland	mee-
genomen.	Dit	was	in	overeenstemming	met	de	bedoelingen	van	De	Bordes.	Die	wilde	
dat	deze	twee	jongens	door	zijn	broer,	kapitein	de	Bordes,	zouden	worden	opgevan-
gen	 om	 een	 opleiding	 in	 Nederland	 te	 volgen.667	 Camper	 verzocht	 dan	 ook	 aan	 de	
Bewindhebbers	 om	 restitutie	 van	 het	 betaalde	 bedrag.	 De	 Bewindhebbers	 gingen	
hiermee	 akkoord.668Ook	 werd	 aan	 de	 commiezen	 Hoevenaer	 en	 De	 Rayneval	 in	
Suriname	opgedragen	het	bedrag	van	f.870,-	‘van	de	boeken	af	te	schrijven,	even	als	
de	gemelde	slaven	niet	waren	verkogt	geweest’.669

De	ramp	met	de	Leusden	werd	in	een	vergadering	van	de	Sociëteit	van	Suriname	op	
30	april	1738,	nog	even	genoemd.	In	het	verslag	van	die	vergadering	werd	daarover	
opgemerkt:	‘(...)	Dat	verders	de	vrijhijd	moeten	neemen	aan	de	Heeren	deeser	tafel	
te	remonstreeren	de	desastres	onlangs	door	het	verongelukken	van	het	Ed	WestInd	
compagnieschip	Leusden	met	slaven	op	de	kust	van	Suriname,	en	de	noodsaeckelijke	
gevolgen	die	daar	uijt	souden	moeten	resulteeren;	dat	sij	daarom	versogten	dat	dog	
eenmaal	mogte	werden	voorsien	op	de	verdere	en	soo	noodige	aanvoer	van	slaven’.	
Zoals	in	Deel	1	is	besproken,	werd	tijdens	die	vergadering	besloten	dat	de	WIC	niet	
langer	vasthield	aan	het	monopolie	op	de	slavenhandel	op	Suriname.

Tijdens	 de	 vergadering	 van	 de	 kamer	 Amsterdam	 van	 20	 mei	 1738	 werd	 besloten	
directeur-generaal	De	Bordes	op	de	hoogte	te	stellen	van	het	verongelukken	van	de	
Leusden.	 Ook	 werd	 hem	 om	 opheldering	 gevraagd	 over	 de	 aanstelling	 van	 Jochem	
Outjes	als	kapitein.	De	Heren	Tien	waren	verbaasd	dat	niet	Dirk	Winja,	een	ervaren	
zeeman,	was	aangesteld	als	kapitein	op	de	Leusden.	Winja	was	immers	al	lange	tijd	in	
dienst	van	de	WIC	en	kende	de	kust	van	Suriname.	Volgens	de	Heren	Tien	was	het	
schip	verongelukt	omdat	Outjes	veel	minder	ervaring	had	dan	Winja.670	Of	de	Heren	
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Tien	 hun	 opvatting	 ook	 aan	 Outjes	 kenbaar	 maakten,	 door	 bijvoorbeeld	 zijn	 loon	
niet	uit	te	betalen,	is	niet	bekend.	Uit	het	besluit	om	de	directeur-generaal	om	ophel-
dering	te	vragen	blijkt	hoe	moeizaam	de	communicatie	tussen	de	bestuurders	van	de	
WIC	en	het	personeel	in	Afrika	was.	Het	besluit	werd	genomen	ongeveer	vijf	maan-
den	na	het	verongelukken	van	het	schip.	Het	duurde	heel	lang	voordat	een	brief	van	
Nederland	naar	Afrika	vice	versa	ontvangen	en	beantwoord	was.	In	dit	geval	had	de	
directeur-generaal	de	Heren	Tien	al	per	brief	gedateerd	4	oktober	1737	geïnformeerd	
over	de	aanstelling	van	Jochem	Outjes	en	de	redenen	hiervan.	Ook	werd	in	die	brief	
aan	 de	 Heren	 Tien	 verzocht	 het	 besluit	 goed	 te	 keuren.	 De	 betreffende	 brief	 werd	
echter	pas	op	16	juni	1738	door	de	Heren	Tien	gelezen.671

In	geen	enkel	bericht	over	deze	scheepsramp	werd	melding	gemaakt	van	het	feit	dat	
er	ook	twee	bomba’s	aan	boord	van	de	Leusden	waren.	Dat	blijkt	pas	uit	de	notulen	van	
de	Kamer	Amsterdam	van	24	juni	1738.	Daarin	werd	vermeld	dat	er	een	verzoek	van	
de	kamer	Zeeland	was	ontvangen	om	de	twee	bomba’s	die	op	de	Leusden	waren	toen	
het	 verongelukte	 met	 het	 schip	 Beschutter	 naar	 Afrika	 terug	 te	 sturen.	 De	 bomba’s	
waren	met	het	schip	Jonge	Willem	uit	Suriname	aangekomen.	Ook	de	bomba	van	de	
Jonge	Willem	reisde	met	de	Beschutter	naar	Afrika	terug.672	Of	deze	mensen	ook	behoor-
den	tot	de	door	de	gouverneur	vermelde	73	‘matroosen’	blijkt	niet	uit	de	verslagen.	
Ook	 is	 op	 geen	enkele	 manier	na	te	 gaan	of	de	bomba’s	ook	aanspraak	maakten	of	
meenden	te	maken	op	bergloon.	

Op	2	september	1738	meldden	zich	verschillende	‘houders	van	transporten’.	Op	grond	
van	deze	schuldbrieven	eisten	zij	dat	zij	door	de	WIC	uit	het	bergloon	van	diegenen	
die	een	schuld	bij	hen	hadden	zouden	worden	betaald.	De	transporthouders	werden	
verwezen	naar	‘de	ordinaire	justitie’.	Maar	de	Bewindhebbers	besloten	ook	om	voor-
lopig	geen	premie	uit	te	betalen	aan	diegenen	waar	de	verzoekers	een	vordering	op	
hadden.673	Zij	zagen	waarschijnlijk	ook	wel	in	dat	de	transporthouders	recht	hadden	
deze	claim	te	leggen	en	wilden	hun	vordering	niet	frustreren	door	de	schuldenaars	
te	betalen.	

Voor	de	WIC	was	de	ramp	met	de	Leusden	verder	geen	punt	van	bespreking.	Het	ver-
gaan	 van	 schip	 en	 ‘lading’	 was	 niet	 meer	 dan	 een	 bedrijfsrisico	 en	 ‘een	 gevoelige	
schade	voor	de	compagnie’.674	




