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Nabeschouwing	

De	ramp	met	de	Leusden	was	niet	alleen	naar	Nederlandse	maatstaven	een	buitenge-
wone	gebeurtenis,	maar	ook	een	van	de	grootste	scheepsrampen	in	de	meer	dan	drie	
eeuwen	 omvattende	 geschiedenis	 van	 de	 trans-Atlantische	 slavenhandel.	 Postma	
merkt	hierover	terecht	op	dat	‘the	shipwreck	of	the	Leusden	 (...)	may	well	have	been	
the	most	tragic	catastrophe	in	slave	trade	history’.675	

Het	 belangrijkste	 aspect	 van	 de	 ondergang	 van	 de	 Leusden	 was	 niet	 zozeer	 dat	 het	
schip	op	een	zandbank	terecht	kwam	en	verging,	maar	de	wijze	waarop	de	gevange-
nen	daarbij	de	dood	vonden.	In	de	verslagen	over	de	ondergang	van	de	Leusden	wordt	
hier	 niet	 lang	 bij	 stilgestaan.	 De	 belangrijkste	 mededeling	 over	 de	 manier	 waarop	
de	 gevangenen	 de	 dood	 werden	 ingejaagd	 was	 dat	 ze	 ‘snagts	 te	 vooren	 gesmoort	
waeren’.	Het	optreden	van	de	kapitein	en	de	bemanning	van	de	Leusden	was,	zelfs	in	
de	geschiedenis	van	de	slavenhandel,	een	voorbeeld	van	uitzonderlijke	barbaarsheid.	

Wat	het	aantal	gevangenen	betreft	dat	bij	de	schipbreuk	omkwam	neemt	de	Leusden	
geen	 unieke	 positie	 in.	 Er	 zijn	 er	 in	 de	 geschiedenis	 van	 de	 slavenhandel	 namelijk	
twee	scheepsrampen	bekend	waarbij	er	meer	gevangenen	stierven.	In	1705	vond	er	
voor	de	kust	van	het	eiland	Principe	een	ramp	plaats	met	het	Deense	slavenschip	Cron	
Prindzen.	Het	kruitmagazijn	van	dit	schip	explodeerde	waardoor	826	gevangenen	en	
een	 onbekend	 aantal	 bemanningsleden	 omkwamen.	 Slechts	 vijf	 opvarenden	 over-
leefden	de	ramp.	Volgens	Svalesen	zou	de	explosie	zijn	veroorzaakt	door	een	opstand	
aan	boord	van	dit	slavenschip.	Over	de	juistheid	van	diens	opvatting	bestaat	echter	
geen	zekerheid.676	In	de	TSTD	wordt	bovendien	melding	gemaakt	van	de	ramp	met	
het	 Franse	 slavenschip	 Badine	 in	 1705	 waarbij	 686	 gevangenen	 en	 een	 onbekend	
aantal	bemanningsleden	het	leven	verloren.	Dit	schip	begon	zijn	reis	naar	Cartagena	
(Colombia)	 in	 Fida	 (aan	 de	 Slavenkust)	 met	 700	 gevangenen	 aan	 boord	 waarvan	 er	
slechts	 14	 in	 Cartagena	 werden	 afgeleverd.	Als	 oorzaak	 van	 het	 grote	 aantal	 doden	
wordt	 vermeld:	 “slave	 insurrection”.	 De	 gegevens	 in	 de	 database	 zijn	 echter	 sum-
mier	waardoor	slechts	zeer	globaal	bekend	is	wat	zich	aan	boord	heeft	afgespeeld.677	
Ook	Taylor	vermeldt	scheepsrampen	waarbij	grote	aantallen	gevangenen	en	beman-
ningsleden	 omkwamen.	 De	 Pallas	 uit	 Liverpool	 verloor	 600	 gevangenen	 toen	 het	
in	 1761	 voor	 de	Afrikaanse	 kust	 in	 de	 lucht	 vloog.	 In	 1783	 overkwam	 het	 Londense	
schip	Den	Keyser	hetzelfde	lot.	Daarbij	stierven	380	gevangenen.	In	hetzelfde	jaar	kap-
seisde	 het	 slavenschip	 Phoenix	 uit	 Bristol	 voor	 de	 kust	 van	 Calabar	 met	 als	 gevolg:	
420	doden	onder	de	gevangenen.	In	1787	kapseisde	het	schip	Sisters	op	zijn	reis	naar	
Havanna.	 Hierbij	 verloren	 bijna	 500	 gevangenen	 het	 leven.678	 Bij	 deze	 door	Taylor	
genoemde	incidenten	bestond	er	voor	de	kapitein	(of	de	andere	bemanningsleden)	
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geen	mogelijkheid	een	afweging	te	maken	wie	wel	of	niet	gered	moesten	worden.	De	
scheepsramp	voltrok	zich	zo	plotseling	en	zo	onverwacht	dat	de	enige	zinnige	reactie	
voor	de	opvarenden	was:	redde	wie	zich	redden	kan.
Het	grote	verschil	tussen	de	hier	aangehaalde	ongevallen	en	de	ramp	met	de	Leusden	
is	de	manier	waarop	de	opvarenden	het	leven	lieten.	Er	werd	door	de	bemanning	van	
de	Leusden	namelijk	besloten	de	gevangenen	de	dood	in	te	jagen,	terwijl	er	voor	hen	
nog	mogelijkheden	waren	de	ramp	te	overleven.	

In	de	lange	geschiedenis	van	de	trans-Atlantische	slavenhandel	is	er	maar	één	ander	
geval	bekend,	waar	mensen	moedwillig	en	op	grote	schaal	de	dood	in	werden	gedre-
ven,	namelijk	tijdens	de	overtocht	van	het	slavenschip	Zong	naar	Jamaica	in	1781.679	
Op	6	september	1781	vertrok	dit	Engelse	schip	van	West-Afrika	met	aan	boord	440	
gevangenen	en	een	bemanning	van	17	koppen.	Tijdens	de	overtocht	manifesteerden	
zich	ziekten	aan	boord	waardoor	relatief	veel	sterfgevallen	optraden.	Eind	novem-
ber	waren	er	al	7	bemanningsleden	en	60	gevangenen	overleden.	Van	de	gevangenen	
was	bovendien	een	groot	aantal	ziek.	Een	belangrijk	gegeven	is,	dat	de	gevangenen	
waren	verzekerd	voor	£	30.-	per	persoon.	Door	een	navigatiefout	van	de	kapitein	voer	
het	schip	voorbij	Jamaica	waardoor	de	reis	langer	duurde	en	de	voorraad	water	aan	
boord	ontoereikend	dreigde	te	worden.	Omdat	de	gevangenen	toch	verzekerd	waren	
werd	besloten	de	zieken	onder	hen	van	wie	men	inschatte	dat	zij	Jamaica	niet	levend	
zouden	bereiken,	maar	overboord	te	gooien.	Volgens	de	kapitein	zouden	de	verzeke-
raars	een	claim	moeten	honoreren	omdat	er	nu	eenmaal	te	weinig	water	voor	ieder-
een	was.	Binnen	een	paar	dagen	werden	133	gevangenen	levend	overboord	gegooid	
hoewel	dankzij	zware	regenval	vaten	met	water	waren	gevuld	en	er	voldoende	water	
was	voor	iedereen.	Bij	aankomst	in	Jamaica	had	het	schip	nog	een	voorraad	van	1850	
liter	water.	Later	in	Engeland	werd	een	claim	ingediend	bij	de	verzekeraars	voor	het	
verlies	 van	 de	 gevangenen.	 Doordat	 de	 verzekeraars	 echter	 weigerden	 uit	 te	 keren	
resulteerde	 een	 rechtszaak.	 Een	 van	 de	 advocaten	 van	 de	 verzekeraars	 argumen-
teerde	dat	het	toch	vreemd	was	dat	de	bemanning	niet	terecht	stond	voor	moord.	De	
verdediger	van	de	eigenaar	van	de	Zong	voerde	echter	aan	dat	de	gevangenen,	hoewel	
ze	 medemensen	 waren,	 toch	 als	 vee	 beschouwd	 mochten	 worden.	 Daarom	 zou	 het	
volgens	hem	absurd	zijn	om	de	bemanning	van	het	schip	te	veroordelen	voor	moord:	
de	zwarten	waren	immers	gewoon	bezit.	Het	ging	volgens	hem	in	deze	zaak	om	vee	
of	goederen.680	Lord	Mansfield,	de	opperrechter	in	deze	zaak	merkte	op:	‘Though	it	
shocks	one	very	much,	the	case	of	the	slaves	was	the	same	as	if	horses	had	been	thrown	
overboard.’	 Deze	 opmerking	 van	 de	 opperrechter	 gaf	 de	 gangbare	 opvatting	 weer	
over	de	(juridische)	positie	van	Afrikaanse	gevangenen	op	slavenschepen.681	Omdat	
de	rechter	zich	uitsluitend	richtte	op	de	aansprakelijkheid	van	de	verzekeraars	voor	
het	verlies	van	de	‘lading’,	was	de	vraag	of	hier	sprake	was	van	moord	voor	hem	niet	
relevant	en	is	deze	dus	niet	aan	de	orde	geweest.

De	zaak	van	de	Zong	kwam	pas	onder	de	aandacht	van	het	grote	publiek,	nadat	het	
proces	(in	1783)	al	afgesloten	was.	De	abolitionist	Granville	Sharp	trok	toen	veel	aan-
dacht	met	zijn	eis	bij	de	Engelse	admiraliteit	om	de	daders	strafrechtelijk	te	vervolgen	
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wegens	moord.	Ook	zorgde	hij	voor	veel	publiciteit	in	Engelse	kranten	en	benaderde	
hij	belangrijke	Engelsen	om	zich	in	te	zetten	voor	deze	zaak.	De	acties	van	Granville	
Sharp	hadden	weliswaar	geen	gevolgen	voor	de	kwestie	van	de	Zong,	maar	maakten	
grote	indruk	binnen	toonaangevende	kringen	van	de	Britse	maatschappij	en	brach-
ten	de	strijd	van	de	abolitionisten	in	een	stroomversnelling.	

Er	zijn	verschillen	tussen	het	Zong-incident	en	de	ramp	met	de	Leusden.	De	moord-
partij	op	de	Zong	vond	43	jaar	na	de	ondergang	van	de	Leusden	plaats	en	ook	in	andere	
opzichten	 waren	 de	 twee	 incidenten	 verschillend.	 De	 belangrijke	 overeenkomst	 is	
echter,	dat	door	beide	gevallen	indringend	duidelijk	is	gemaakt	dat	een	Afrikaanse	
gevangene	 voor	 de	 vervoerder	 slechts	 handelswaar	 was.	 In	 het	 geval	 van	 de	 Zong	
was	het	de	vervoerder	alleen	te	doen	om	een	vergoeding	van	de	geleden	schade.	De	
gevangenen	 waren	 weliswaar	 mensen,	 maar	 in	 de	 eerste	 plaats	 waren	 ze	 goederen	
en	 daarom	 was	 een	 aanklacht	 wegens	 moord	 niet	 aan	 de	 orde.	 Bij	 de	 ramp	 met	 de	
Leusden	 werden	 zelfs	 helemaal	 geen	 woorden	 gewijd	 aan	 de	 omgekomen	 gevange-
nen.	Afgezien	van	de	financiële	schade	voor	de	WIC,	was	hun	dood	van	geen	enkel	
belang	bij	de	afwikkeling	van	deze	gebeurtenis.	

In	het	verslag	over	de	gebeurtenissen	op	1	januari	1738	en	daarna	kunnen	twee	momen-
ten	worden	onderscheiden	die,	wat	de	positie	van	de	gevangenen	betreft,	van	belang	
zijn.	In	de	eerste	plaats	het	moment	waarop	besloten	werd	dat	de	gevangenen,	die	zich	
op	het	dek	bevonden	voor	de	maaltijd,	weer	naar	het	slavenruim	terug	moesten.	Deze	
beslissing	werd	door	de	kapitein	genomen	omdat	het,	gelet	op	de	omstandigheden	
van	dat	moment,	moeilijk	was	het	schip	te	navigeren	met	684	gevangenen	op	het	dek.	
Een	beslissing	die	bezien	vanuit	de	omstandigheden	op	dat	moment	gerechtvaardigd	
kan	worden.	Men	probeerde,	zoals	in	Deel	5	is	besproken,	het	anker	te	lichten	om	in	
dieper	water	te	kunnen	komen.	Daarbij	waren	wellicht	alle	bemanningsleden	nodig	
waardoor	men	niet	in	staat	was	ook	nog	de	gevangenen	op	het	dek	te	bewaken.	

Van	nog	groter	belang,	is	het	tweede	moment,	waarop	beslist	werd	om	de	gevange-
nen,	nadat	het	schip	begon	te	zinken,	niet	de	kans	te	bieden	uit	het	slavenruim	naar	
het	bovendek	terug	te	gaan.	In	het	verslag	van	de	ramp	werd	als	rechtvaardiging	voor	
het	dichtmaken	van	de	luiken	aangegeven	dat	de	bemanning	bang	was	dat	de	gevan-
genen	naar	het	dek	zouden	komen	om	hen	te	vermoorden.	Wat	er	daarna	gebeurde	
was	echter	het	vermoorden	van	de	gevangenen.	Uit	de	verslagen	,	zoals	in	deel	5	is	uit-
eengezet,	blijkt	dat	er	door	geen	van	de	verantwoordelijken	(de	vertegenwoordigers	
van	 de	WIC	 in	 Suriname	 of	 de	 bewindhebbers	 van	 de	WIC	 in	Amsterdam)	 op	 enig	
moment	de	vraag	is	gesteld	of	niet	meer	gevangenen	hadden	kunnen	worden	gered.	
De	WIC	kwalificeerde	het	gebeurde	slechts	als	‘een	gevoelige	schade	voor	de	compag-
nie’.	De	meeste	aandacht	ging	uit	naar	de	vraag	of	aan	de	bemanning	bergloon	diende	
te	worden	uitbetaald	voor	het	redden	van	een	kistje	met	goud.	

Uit	 het	 verslag	 van	 de	 bemanning	 blijkt	 dat	 deze	 de	 hele	 nacht	 op	 het	 gekantelde	
schip	 had	 gezeten,	 wat	 impliceert	 dat	 een	 groot	 deel	 van	 het	 schip	 zich	 nog	 boven	
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water	bevond.	Als	men	toen	de	gevangenen	de	mogelijkheid	had	gegeven	het	ruim	te	
verlaten,	hadden	deze	wellicht	een	kans	op	overleven	gehad.	Veel	zandbanken	aan	de	
monding	van	de	Marowijnerivier	vallen	namelijk	bij	eb	vrijwel	droog,	zodat	pogin-
gen	 om	 op	 het	 droge	 te	 komen	 enige	 kans	 van	 slagen	 zouden	 hebben.	 De	 vraag	 of	
de	gevangenen	dan	wél	in	leven	zouden	zijn	gebleven,	is	daarbij	niet	relevant.	Waar	
het	om	gaat,	is	dat	deze	mensen	op	geen	enkele	manier	de	kans	kregen	hun	leven	te	
redden.	De	bemanning	was	bewapend	en	dus	in	staat	de	gevangenen	te	weerstaan	als	
die	hen	zouden	willen	aanvallen.	Uit	de	verslagen	blijkt	ook	niet	of	men	overwogen	
heeft	 kinderen,	 zo	 die	 aan	 boord	 waren,	 de	 kans	 te	 geven	 op	 het	 dek	 te	 blijven	 of	
naderhand,	toen	het	schip	begon	te	zinken,	aan	dek	te	laten	komen.	De	noodzaak	om	
de	luiken	te	sluiten	toen	het	schip	begon	te	zinken	blijkt	nergens	uit.	Op	het	deels	
gezonken	schip,	was	voldoende	ruimte	om	iedereen	een	plek	te	laten	vinden.	In	de	
noodsituatie	waarin	men	zich	bevond	is	het	niet	erg	waarschijnlijk	dat	de	eerste	actie	
van	de	gevangenen	zou	zijn	geweest	te	proberen	de	bemanning	te	vermoorden.	Zij	
waren,	omdat	zij	niet	over	wapens	beschikten,	daartoe	immers	niet	in	staat.	

Uit	de	archiefstukken	is	niet	gebleken	dat	de	bemanning	zelfs	maar	heeft	overwogen	
een	deel	van	de	gevangenen	te	redden.	Door	de	Heren	Tien	en	door	de	bewindhebbers	
van	de	kamer	Amsterdam	is	niet	aan	de	orde	gesteld,	waarom	dat	niet	is	overwogen.	
De	enige	reactie	van	de	WIC	was	dat	deze	zich	afvroeg	of	de	kapitein	wel	voldoende	
gekwalificeerd	was	om	een	dergelijke	slaventocht	te	ondernemen.	Anders	dan	bij	de	
gebeurtenissen	tijdens	de	vijfde	reis	van	de	Leusden,	werd	de	kapitein	nu	echter	niet	
beschuldigd	van	een	misdrijf	of	zelfs	maar	van	nalatigheid.	Er	werden	dan	ook	geen	
sancties	tegen	hem	vastgesteld.	De	afwikkeling	van	de	ramp	maakt	in	elk	geval	dui-
delijk	dat	de	WIC	de	overleden	gevangenen	slechts	beschouwde	als	‘handelsgoederen’	
die	verloren	waren	gegaan.	

Aparte	 vermelding	 verdienen	 de	 bomba’s	 die	 tijdens	 de	 laatste	 reis	 van	 dit	 schip	
meevoeren.	 In	 de	 verslagen	 van	 de	 ramp	 blijkt	 niet	 dat	 deze	 twee	 opzichters	 zich	
tijdens	 de	 ramp	 ook	 op	 het	 schip	 bevonden.	 Van	 hen	 werd	 pas	 melding	 gemaakt	
in	 de	 verslagen	 over	 de	 reis	 van	 de	 Beschutter	 van	 Amsterdam	 naar	 Afrika	 waarbij	
zij	 naar	 hun	 vaderland	 werden	 teruggebracht.682	Toch	 moeten	 zij	 welhaast	 een	 rol	
gespeeld	 hebben	 in	 de	 gebeurtenissen,	 al	 was	 het	 alleen	 maar	 doordat	 het	 tot	 hun	
taak	behoorde	de	gevangenen	terug	te	krijgen	in	het	slavenruim	toen	het	schip	zich	
in	problemen	bevond.	

Anders	 dan	 bij	 de	 geschiedenis	 van	 de	 Zong	 het	 geval	 was,	 bleef	 de	 ramp	 met	 de	
Leusden	 vrijwel	 onopgemerkt.	 In	 Nederland	 waren	 geen	 abolitionisten	 actief	 en	 er	
was	niemand	die	zich	de	tragedie	van	de	Leusden	aantrok.	Integendeel,	de	ramp	werd	
in	de	Amsterdamsche	Dingsdaegsche	Courant	van	7	april	1738	vermeld	als	slechts	een	van	
de	 vele	 scheepsberichten.	 Deze	 zakelijke	 mededeling	 maakt	 in	 ieder	 geval	 duide-
lijk,	dat	er	in	het	Nederland	van	de	eerste	helft	van	de	achttienden	eeuw	geen	enkele	
belangstelling	was	voor	de	menselijke	kant	van	de	trans-Atlantische	slavenhandel.
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De	 handel	 in	 mensen	 was	 voor	 Nederland	 geen	 bijzondere	 of	 afkeurenswaardige	
bezigheid.	 Dat	 blijkt	 uit	 de	 besluitvorming	 over	 de	 beëindiging	 van	 de	 verplichte	
aankoop	van	gevangenen	via	de	WIC.	In	de	vergadering	van	de	Sociëteit	van	Suriname	
op	30	april	1738	werd	daar	uitvoerig	over	gesproken.	Daarbij	werd	verwezen	naar	het	
besluit	 van	 de	 Heren	Tien	 van	 20	 september	 1737	 om	 geen	Afrikaanse	 gevangenen	
meer	aan	Suriname	te	leveren.	Men	was	zich	echter	bewust	van	‘de	noodsakelijkhijd	
van	verderen	aanvoer	van	slaven’	in	de	kolonie	Suriname.	Daarom	werd	bij	meerder-
heid	van	stemmen	besloten	om	een	advertentie	in	de	verschillende	‘Hollandse	cou-
ranten	te	doen	stellen’.	De	tekst	van	deze	advertentie	luidde:

Alle	degeene,	die	geneegen	mogten	sijn	negros	slaaven	van	de	kusten	van	Africa	over	
te	voeren	in	de	colonie	van	Suriname,	ten	eijnde	aldaer	te	werden	verkogt,	gelieven	
sigh	te	adresseeren	binnen	Amsterdam	aan	mr.	Johan	Hubert	van	Meel,	secretaris	
van	de	Sociëteit	van	Suriname,	alwaar	verdere	elucidatie	te	bekoomen	sal	sijn.

Deze	advertentie	verscheen	in	de	Amsterdamsche	donderdagse	courant	nummer	55	van	8	
mei	1738.683	Het	feit	dat	een	dergelijke	advertentie	in	een	krant	werd	geplaatst,	maakt	
in	elk	geval	duidelijk	dat	de	handel	in	Afrikanen	de	gemoederen	in	Amsterdam	niet	
bezighield.	 Deze	 handel	 werd	 zo	 normaal	 gevonden	 dat	 er	 openlijk	 geadverteerd	
werd	voor	levering	van	’negros	slaaven’	aan	de	kolonie	Suriname.	Men	beschouwde	
negers	 niet	 als	 gelijkwaardige	 mensen,	 getuige	 een	 advertentie,	 waarin	 een	 gelde-
lijke	beloning	werd	uitgeloofd	voor	het	dood	of	levend	terugbrengen	van	een	neger.	
De	 volgende	 advertentie	 die	 een	 paar	 maanden	 na	 de	 ramp	 met	 de	 Leusden	 in	 de	
Amsterdamse	Dingsdaegsche	Courant	van	18	september	1738	verscheen,	zal	geen	enkel	
opzien	hebben	gebaard:	

‘Daer	 is	vermist	een	Neeger,	oud	omtrent	30	jaren,	aenhebbende	een	witte	wolle	
Broek	Yslands	goed,	een	dito	Rok	met	kookernoote	knoopen,	die	de	zelve	voor	den	
25	September	te	regt	brengt	het	zy	levendig	of	dood	by	Gerrit	Steenbergen	op	de	
Tesselse	Kaey,	zal	20	guldens	genieten.’684	

Ook	in	de	periode	dat	er	sprake	was	van	de	opkomst	van	abolitionistische	bewegin-
gen	in	andere	Europese	landen,	volhardde	Nederland	in	opvattingen	over	de	nood-
zakelijkheid	van	slavernij	en	slavenhandel,	getuige	de	volgende	passage	uit	een	reso-
lutie	van	de	Staten	Generaal	van	12	november	1789:

‘zo	 lang	 er	 geene	 andere	 middelen	 zyn	 uitgedagt	 ,	 om	 de	 colonien	 in	 de	West-
Indien	van	de	nodige	handen	te	voorsien	tot	het	verrigten	van	den	arbeyd,	den	
Negerhandel	behoord	aangemerkt	te	worden	als	onaffscheidelyk	van	den	bloey	
en	voorspoed	dier	Colonien,	en	van	de	geheele	Commercie,	welke	uit	de	Colonien	
haar	leven	ontfangt,	behalven	dat	de	Negerhandel	op	zig	zelve	moet	gehouden	
worden	voor	een	der	voordeeligste	Takken	van	de	Commercie,	in	zo	verre	die	zyn	
invloed	verspreyd	over	eene	meenigte	van	Fabryken	en	Manufactuuren,	welker	
debiet	daar	door	word	vermeerderd.’685	

Nabeschouwing



206

HET SLAVENSCHIP LEUSDEN

Dat	de	ondergang	van	de	Leusden	niet	als	een	van	de	grootste	scheepsrampen	de	anna-
len	is	ingegaan	komt	deels	doordat	de	WIC	de	gebeurtenis	slechts	kwalificeerde	als	
‘een	(...)	gevoelige	schade	voor	de	Compagnie’.686	Een	belangrijke	oorzaak	daarvan	is	
ook,	dat	dit	een	gebeurtenis	was	die	zich	ver	van	Europa	had	afgespeeld.	De	onder-
gang	van	de	Leusden	waarbij	zo	een	groot	aantal	mensen	de	dood	vond	en	de	desinte-
resse	van	de	eigenaars	van	het	schip	voor	deze	menselijke	tragedie,	maakt	duidelijk	
hoe	 in	 de	 slavenhandel	 tegen	 deze	 mensen	 werd	 aangekeken.	 Het	 ging	 in	 de	 visie	
van	de	handelaren	niet	om	mensen,	maar	om	goederen	die	levend	op	de	plaats	van	
bestemming	moesten	worden	afgeleverd.	Omdat	bij	de	ramp	met	de	Leusden	dreigde	
dat	dit	niet	zou	lukken,	werd	niet	besloten	de	gevangenen	dan	maar	‘als	mensen’	een	
kans	tot	overleven	te	geven.	Door	de	luiken	dicht	te	spijkeren	werd	hun	integendeel	
elke	kans	om	te	overleven	ontnomen.	Als	handelsgoederen	hadden	zij	voor	de	WIC	
geen	 enkele	 waarde	 meer.	 Als	 mensen	 bestonden	 zij	 al	 niet	 meer	 toen	 zij	 werden	
ingescheept.	




