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Noten

Inleiding	

	 1	 Het precieze aantal gevangenen aan boord bij vertrek uit Afrika is onzeker. In een brief van de 
directeur-generaal in Elmina aan de bewindhebbers van de WIC werd melding gemaakt van 716 
personen. Zie: NA, WIC 924 f.75. In de verklaring die na de ramp voor het Hof van Justitie in 
Paramaribo door enkele officieren van de Leusden werd afgelegd, was sprake van 700 gevange-
nen. Zie: NA, WIC 1141 f.172. Bij de bespreking van de ramp wordt hier verder op ingegaan.

	 2	 Postma besteedt enige aandacht aan deze ramp. Johannes Menne Postma, The Dutch in the Atlantic 
slave trade 1600-1815 (Cambridge 1990) 242-243.

	 3	 ‘the slave trade should not be seen as an “impact” brought in from outside and functioning as 
some sort of autonomous factor in African history. Instead, it grew out of and was rationalized 
by the African societies who participated in it and had complete control over it until the slaves 
were loaded onto European ships for transfer to Atlantic societies’. John Thornton, Africa and 
Africans in the making of the Atlantic World, 1400 1800 (Tweede druk; Cambridge 1998) 74

	 4	 Over de MCC onder andere: Zeeuws Archief, MCC toegangsnr. 20 Woord vooraf en Inleiding; 
W.S. Unger, Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel, in: Economisch en 
Sociaal Historisch Jaarboek (ESHJ) nr.28 (1958-1960) 3-148; C. Reinders Folmer-van Prooijen, Van goe-
derenhandel naar slavenhandel. De Middelburgse Commercie Compagnie 1720-1755 (Middelburg 2000); 
Over het einde van de slavenhandel door de MCC: P.C. Emmer, De laatste slavenreis van de 
Middelburgsche Commercie Compagnie, in: ESHJ nr.34 (1971) 72-123.

	 5	 Voor een overzicht van verschillende particuliere ondernemingen zie: Johannes Menne Postma, 
The Dutch in the Atlantic slave trade 1600-1815 (Cambridge 1990) Appendix 14, 382-387

	 6	 Thornton, Africa and Africans, met name hoofdstuk 3: Slavery and African social structure
	 7	 chattel slavery: ‘the stripping of a man of all his rights and property’. Basil Davidson, The African 

slave trade. A revised and expanded edition (Boston enz. 1980) 30. ‘Traditional definitions of slavery 
have stressed that the slave’s person is the chattel property of another man or woman, and thus 
subject to sale and other forms of transfer; that the slave’s will is subject to the owner’s autho-
rity; that the slave’s labor or services are obtained through coercion, meaning that the owner’s 
authority is always backed up by the whip or other instrument for inflicting pain; and that the 
master-slave relationship is “beyond the limits of family relations” thus differentiating it from 
the slavelike subordination of women and children in a patriarchal family. (...) slavery may well 
have been modeled on the domistication of animals, especially livestock and beasts of burden 
(i.e. “chattel”’from the medieval Latin capitale, which was the root for both “cattle”and “capi-
tal”). David Brion Davis, Inhuman bondage. The rise and fall of slavery in the new World (New York 
2006) 30 

	 8	 Bijvoorbeeld: L. C. Vrijman, Slavenhalers en slavenhandel, (2e vermeerderde druk; Amsterdam 
1943); W.S. Unger, Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel, in: Economisch 
en Sociaal Historisch Jaarboek nr. 26 (1952-1954) blz. 133-174 en nr. 28 (1958-1960) blz. 3-148; A. van 
Dantzig, Het Nederlandse aandeel in de slavenhandel, (Bussum 1968); Pieter C. Emmer, The history 
of the Dutch slave trade, A bibliographical survey, in: The Journal of Economic History, vol. 32 no. 3 
(september 1972) 728-747. 

	 9	 Toonaangevend is in dit verband het Koninklijk Instituut voor Taal- Land en Volkenkunde 
(KITLV). Uit de onderzoeksprogramma’s en –projecten van dit instituut blijkt de grote belang-
stelling voor de geschiedenis van dit land. Zie: http://www.kitlv.nl/ 
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	 10	 Er is veel kritiek geweest op deze uitspraak van de minister-president, omdat dit door veel 
mensen werd uitgelegd als een oproep tot terugkeer naar het Nederlandse kolonialisme. Het feit 
dat er zo uitgebreid werd gereageerd geeft wel aan, dat de VOC geen onbekende organisatie is.

	 11	 Markus Vink merkt hierover op: ‘For most of the seventeenth and eighteenth centuries the 
Dutch were active participants in the Atlantic and Indian Ocean slave trades. For brief spells 
during the seventeenth century they even dominated the Atlantic slave trade, while for nearly 
two centuries they were “the nexus of an enormous slave trade, the most expansive of its kind 
in the history of Southeast Asia”’. Markus Vink, The World oldest trade: Dutch slavery and 
slave trade in the Indian Ocean in the Seventeenth Century, in: Journal of World History, vol. 14, 
No.2 (2003) 131-177. Zie ook: Gerrit J. Knaap, Slavery and the Dutch in Southeast Asia, in: Gert 
Oostindie (red.), Fifty years later. Antislavery, capitalism and modernity in the Dutch orbit (Leiden 
1995) 193-206; Andrea Kieskamp, De wereld in één land. Slavernij in Zuid-Afrika (1653-1838), in: 
Remmelt Daalder, Andrea Kieskamp en Dirk J. Tang (red.) Slaven en schepen. Enkele reis, bestem-
ming onbekend (Amsterdam en Leiden 2001) 76-84; Boudewijn Sirks, Het recht om huysselyk te 
castyden. Slavernij in Oost-Indië, 1602-1860, in: Slaven en schepen, 85-91; Rik van Welie, Patterns 
of slave trading and slavery in the Dutch colonial World 1596- 1863, in: Gert Oostindie (ed.) Dutch 
colonialism, migration and cultural heritage (Leiden 2008) 155-260

	 12	 Het standaardwerk over de Nederlandse slavenhandel is: Johannes Menne Postma, The Dutch in 
the Atlantic slave trade 1600-1815 (Cambridge enz. 1990); Speciaal over de WIC: Henk den Heijer, De 
geschiedenis van de WIC, (Zutphen 1994); Henk den Heijer, Goud, ivoor en slaven. Scheepvaart en handel 
van de Tweede Westindische Compagnie op Afrika, 1674-1740 (Zutphen 1997); De meest recente algeme-
ne inleiding over de Nederlandse slavenhandel: P. C. Emmer, De Nederlandse slavenhandel 1500-1850  
( Amsterdam en Antwerpen 2000). Een tweede, uitgebreide druk van dit werk verscheen in 2003.

	 13	 Philip D. Curtin, The Atlantic slave trade. A census, (Madison 1990)51.
	 14	 David Eltis, A brief overview of the trans-atlantic slave trade, in http://www.slavevoyages.org/

tast/assessment/essays-intro-01.faces
	 15	 Volgens sommige onderzoekers leidde de introductie en verkoop van vuurwapens aan 

Afrikaanse machthebbers tot een situatie waarbij, om wapens te kunnen kopen, steeds meer 
mensen gevangen moesten worden genomen. Er ontstond een zogenoemde ‘gun-slave-cycle’: 
de Afrikaanse machthebbers gebruikten de wapens om steeds meer vijanden gevangen te 
kunnen nemen, die zij vervolgens aan de Europeanen verkochten, om daarna weer meer wapens 
te kopen enzovoort. Zie hierovero.a.:Herbert J. Foster, Partners or captives in commerce? The 
role of Africans in the slave trade, in: Journal of Black Studies, vol.6 no.4 (1976) 421-434 aldaar 429-
431; Arhin Kwame, The financing of the Ashanti expansion (1700-1820), in Africa, vol. 37 (1967) 
283-291; Meer genuanceerde opvattingen waarbij de beslissende betekenis van wapens voor de 
toename van de slavenhandel in twijfel wordt getrokken: R.A. Kea, Firearms and warfare on the 
Gold and Slave Coasts from the sixteenth to the nineteenth centuries, in: The Journal of African 
history, vol.12, no. 2 (1971) 185-213; Thornton, Africa and Africans, 112-125 

	 16	 David Eltis, The rise of African slavery in the Americas (Cambridge 2000) 64-75; Davis, Inhuman bon-
dage, 78: ‘western Europeans had few qualms about slaughtering and torturing one another, 
or even about exterminating civilians. Yet their own convicts, vagabonds, and prisoners of war 
were exempt from the kind of enslavement that seemed appropiate for Moors and then for what 
the English termed “Blackamoors”. In de eerste helft van de 18e eeuw zijn er in Engeland voor-
stellen gelanceerd om zwervers en bepaalde armlastige mensen tot slaaf te maken. Het ging 
hierbij echter niet om een vorm van slavernij zoals in de Amerikaanse gebieden. Deze voorstel-
len hebben nooit veel ondersteuning gekregen. Zie hierover: Michal J. Rozbicki, To save them 
from themselves: Proposals to enslave the British poor, 1698-1755 in: Slavery and Abolition, vol. 22, 
no. 2, augustus 2001, 29-50

	 17	 Philip D. Curtin, The Atlantic slave trade. A census, (Madison 1969) xv. Alleen Portugal had (althans 
in de beginperiode van de slavenhandel) grote aantallen slaven binnen zijn grenzen. Volgens 
Fayer bestond in 1522 ongeveer 10% van de bevolking van Lissabon uit zwarte slaven. Joan Fayer, 
African interpreters in the Atlantic slave trade, in: Anthropological Linguistics, Vol. 45, no. 3 (2003) 
281-295 aldaar 282.
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	 18	 Met de Barbaren werden de bewoners van Barbarije namelijk Noord-Afrika bedoeld. Farnabock 
is Pernambuco. Verhoolen: verborgen. E.K. Grootes (ed.), G. A. Bredero’s Moortje en Spaanschen 
Brabander (Amsterdam 1999), 38 Moortje, regel 231-236. 

	 19	 Moortje, regel 384-386. ‘Moris’ is negerin; ‘beloopen’ is gevonden. Grootes, Moortje, 44.
	 20	 Aangehaald in: A.N. Paasman, Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de verlichting, 

(Putten 1984) 101. Bastonneren = met een stok afranselen. Aan de Universiteit van Leiden is er een 
naar Picardt genoemd dispuut, het ‘Leids Prehistorisch Dispuut Johan Picardt’. Of de oprichters 
van dit dispuut van deze opvattingen van Picardt op de hoogte waren, is niet bekend.

	 21	 Lydia Hagoort, Het Beth Haim in Ouderkerk aan de Amstel. De begraafplaats van de Portugese Joden in 
Amsterdam 1614-1945 (Hilversum 2005).

	 22	 ibidem, 28.
	 23	 Ibidem, 36 Dit hangt samen met de matrilineaire afstamming in het Jodendom. Iemand is 

slechts een Jood als diens moeder een Jood (Jodin) was of als hij door het formele proces van 
bekering tot het Jodendom overgegaan is. Zie: http://www.joodsleven.nl/Encyclopedie/Jood/
WieIsJood.htm

	 24	 Hagoort, Beth Haim, 36.Het is niet duidelijk of Hagoort hiermee bedoeld dat het om het enige graf 
van een vrijgelaten slaaf op Beth Haim gaat, of dat het voor heel Nederland geldt. Aangezien het 
onderzoek uitsluitend over Beth Haim gaat, lijkt de eerste veronderstelling de juiste. Voor zover 
bekend zijn er tot nu toe geen andere graven van slaven op andere plekken in Nederland ontdekt.

	 25	 Ibidem, 38. Elieser (Eliëzer) wordt genoemd in Genesis 15:2.
	 26	 Ibidem, 38-39.Zie verder over zwarten en mulatten bij Hagoort: 49-51,57,89, 101
	 27	 ‘Dat Bewinthebberen alhier niet in staet zijn ende buijten hunne macht is, om eenige slaaven 

dewelke zig op Curaçao in de scheepen versteeken ende met dezelve alhier komen te arrivee-
ren, in eenig tugthuijs off detentie te komen brengen. Want dezelve in dese landen komende 
aenstonds vrije persoonen werden ende dierhalven op Curaçao de noodige ordres gesteld ende 
voorsieninge gedaen zal moeten werden dat geene slaaven hun in de scheepen versteeken van 
hunne meesters komen weg te lopen’.

  NA, WIC 4, Notulen Heren Tien, 3 oktober 1714 f. 42vso-43.
	 28	 ‘De Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, allen den geenen die deesen zullen zien of 

hooren leesen, salut; doen te weeten: Dat hoe zeer het volgens de zeedelyke gesteldheid deeser 
Landen, eene ontwijffelbaare waarheid is, dat in deselve Landen het onderscheid tusschen 
VRYE en ONVRYE Persoonen al zeedert verscheide Eeuwen heeft opgehouden, en de Slavernye 
gecesseert is, zoodanig, dat alle Menschen hier te Lande voor VRYE Luiden erkent en gehou-
den worden, de voorsz. waarheid egter niet in allen opsigten toepasselyk gemaakt kan worden 
op de Neeger- en andere Slaaven, welke uit de Colonien van den Staat na deese Landen overge-
bragt of overgesonden worden, met dat effect, dat deselve, alleen door hunne gepermitteerde 
overkomste hier te Lande, hunne vryheid daadelyk zouden hebben verkreegen(...)’Cau, C.(red.), 
Groot Placaat-Boek (‘Gravenhage 1658-1796) deel 9. Placaat van den Staaten Generaal, omtrent de 
vrijeheid der Neger- en andere Slaaven.

	 29	 Met de op een wettige wijze verkregen vrijheid werd bedoeld, dat de mensen door manumissie 
hun vrijheid hadden verkregen. In Suriname gold vanaf 1733 een Manumissiereglement, waarin 
geregeld werd onder welke voorwaarden slaven hun vrijheid konden verkrijgen van hun mees-
ter. Zie hierover: http://www.nationaalarchief.nl/vrij-in-suriname/manumissies/achtergrond-
info/wet-en-regelgeving. De bepaling lijkt overbodig, maar was bedoeld om - zoals in artikel 3 
van het Placaat werd bepaald - vast te leggen dat deze personen in Nederland als vrije mensen 
golden, maar dat zij bij terugkeer naar Suriname weer onder het Manumissiereglement vielen. 

	 30	 Toespraak minister Van Boxtel bij de Herdenkingsbijeenkomst Nederlands slavernijverleden, 1 
juli 2000, Grote Kerk, Den Haag.

	 31	 http://entoen.nu/.
	 32	 Tijdens een bezoek aan Suriname van een parlementaire delegatie in mei 2008 drong een kamer-

lid van de Socialistische Partij erop aan dat de minister-president zijn excuses zou aanbieden 
over het Nederlandse slavernijverleden. Een delegatielid van de Partij van de Arbeid opperde 
zelfs om 1 juli tot tweede nationale bevrijdingsdag uit te roepen. In een reactie in Trouw heb 
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ik de suggestie gedaan om elk jaar op 1 juli (de dag van de afschaffing van de slavernij in de 
Nederlandse koloniën in 1863) in het Nederlandse parlement 1 minuut stilte in acht te nemen 
ter herdenking van de slachtoffers van de Nederlandse slavenhandel. Leo Balai, ‘Geen excuses, 
sta even stil bij het slavernijverleden’, in: Trouw, 14 mei 2008. Mijn verzoek aan de Tweede Kamer 
om dit idee over te nemen en te realiseren werd door de meeste partijen genegeerd. De Partij van 
de Arbeid reageerde met de opmerking: ‘(...) niet bereid [te zijn] nu al politiek werk te maken 
van dit idee maar (...) eerst voldoende maatschappelijk draagvlak [te willen] hebben’. Minister-
president Balkenende wilde tijdens een toespraak bij het monument in het Oosterpark op 1 juli 
2008 van geen spijtbetuiging weten. Wel merkte hij op: ‘Het was een smet op ons blazoen. Het 
was mensonterend en het kan alleen in de zwaarste bewoordingen worden veroordeeld’. Patrick 
Meershoek, ‘Geen excuses voor smet op blazoen’, in: Het Parool, 2 juli 2008.

	 33	 De reis van een slavenschip bestond uit drie etappes (vergelijkbaar met de zijden van een drie-
hoek) namelijk: van Europa naar Afrika, vervolgens met de gevangenen van Afrika naar Amerika, 
en ten slotte met retourlading van Amerika terug naar Europa. 

	 34	 De WIC hield zich niet alleen met slavenhandel bezig maar handelde ook in goud en andere 
goederen. Voor een uitgebreide studie zie: Den Heijer, Goud, ivoor en slaven.

	 35	 Stephanie Smallwood beschrijft dit proces als volgt: ‘Turning people into slaves entailed more than 
the completion of a market transaction. In addition, the economic exchange had to transform inde-
pendent beings into human commodities whose most “socially relevant feature”was their “exchan-
geability”. The process began at the littoral, the border where the African landscape disappeared 
into the sea. It was here that captives came face to face with the market in human beings. Captives 
who may have been sold one or more times previously now stood at the center of transactions that 
put them finally, irreversibly, en route to saltwater slavery.’ Stephanie E. Smallwood, Saltwater sla-
very. A middle passage from Africa to American diaspora, (Cambridge en Londen 2007) 35.

Deel	1	

	 36	 São Tomé was vanaf de 16e eeuw een belangrijk slavendepot van de Portugezen. 
	 37	 Henk Den Heijer, De geschiedenis van de WIC (Zutphen 1994)13; Hans den Haan, Moedernegotie en 

grote vaart. Een studie over de expansie van het Hollandse handelskapitaal in de 16e en 17e eeuw (Amsterdam 
1977) 70

	 38	 Leonard Blussé & Jaap de Moor, Nederlanders overzee. De eerste vijftig jaar 1600-1650 (Franeker, 1983) 
63-67; Den Heijer, Geschiedenis, 17; Wim Wennekes, Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee,en 
wat zij daar haalden (z.p. Tweede druk 2001) 374-383

	 39	 Den Haan, Moedernegotie, 74
	 40	 Een kist suiker had een gewicht van 450 pond Amsterdams. Een Amsterdams pond was 0.49409 

kilogram. Een kist suiker woog derhalve 222.3 kilogram. J. J. Reesse,De suikerhandel van Amsterdam 
van het begin der 17e eeuw tot 1813. Een bijdrage tot de handelsgeschiedenis des vaderlands, hoofdzakelijk uit de 
archieven verzameld en samengesteld (Haarlem 1908) LXXXII 

	 41	 ‘Deductie vervaetende den oorspronck ende progres van de vaert ende handel op Brasil’ in : 
Journael van de reis naar Zuid-Amerika (1598-1601) door Hendrik Ottsen. Met inleiding en bijlagen uitgege-
ven door J.W. IJzerman, (’s-Gravenhage 1918) Bijlage III, 100 en 103; Jonathan I. Israel, Nederland als 
centrum van de wereldhandel 1585-1740, (Franeker 1991) 120-121; Den Haan, Moedernegotie, 71

	 42	 Den Heijer, Geschiedenis, 18; Den Haan, Moedernegotie, 71; Henk Den Heijer, Goud, ivoor en slaven. 11 
	 43	 L. C. Vrijman, Slavenhalers en slavenhandel, (Tweede vermeerderde druk, Amsterdam 1943) 16-17; 

W.S. Unger, Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel, in: Economisch en 
Sociaal Historisch Jaarboek (ESHJ )26, 136 nt.3; Dienke Hondius, Afrikanen in Zeeland, Moren in 
Middelburg, in: Zeeland Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 14 
(2005), 13-24, aldaar 20.

	 44	 Unger, ESHJ 26, 136.
	 45	 Aangehaald bij: Engel Sluiter, New light on the ‘20. and Odd Negroes’ arriving at Virginia, 

August 1619, in: The William and Mary Quarterly (WMQ) 54 (April 1997), 395-398, aldaar 395
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	 46	 Postma, The Dutch in the Atlantic slave trade 1600-1815 (Cambridge enz. 1990) 12.
	 47	 Engel Sluiter, New light on the ‘20. and Odd Negroes’ 
	 48	 John Thornton, The African Experience of the ‘20. and Odd Negroes’ arriving in Virginia in 1619, 

in: WMQ 55 (Juli 1998), 421-434.
	 49	 Victor Enthoven, De Witte Leeuw en de ’20. and Odd Negroes’ in: Maurits Ebben, Henk den 

Heijer en Joost Schokkenbroek (red.), Alle streken van het kompas. Maritieme geschiedenis in Nederland 
(Zutphen 2010) 233-248 

	 50	 Ibidem, 243
	 51	 Unger, ESHJ 26, 138.
	 52	 Wim Wennekes, Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden (z.p. 2001) 338.
	 53	 P. C. Emmer, De slavenhandel van en naar Nieuw-Nederland, in: ESHJ 1972, 94-147 aldaar 105-106.
	 54	 Unger, ESHJ 26, 138.
	 55	 In artikel 1 wordt onder andere bepaald: ’dat de Schipvaert, handelinge, ende Commercien inde 

quartieren van Westindien ende Africa, ende anderen hiernae gedesigneert, voortaen nyet anders 
en sal werden gedreven, dan met gemeene vereenichde macht vande Coopluyden, ende Ingesetenen 
deser Landen, dat tot dien eynde opgerecht sal werden eene generaele Compaignie, (...)ende daer 
toe te voorsien met behoorlyck Octroy, ende met de privilegiën ende exemptien hiernae volgen-
de, Te weeten dat binnen den tyt van vierentwintich jaeren, nyemant van de Ingeboornen, ofte 
Ingesetenen deser Landen, anders dan alleen vuyt den naem van dese Vereenichde Compaignie 
vuyt dese Vereenichde Nederlanden, nochte oock van buyten deselve Landen sal moogen vaeren, 
ofte negotieren op de Custen ende Landen van Africa van de Tropico Cancri, tot Capo de bonne 
Esperance, nochte op de Landen van America, ofte West-Indien, beginnende van ’t Zuyteynde 
van Terra Nova, door de Straten van Magellanes, Le Maire ofte andere Straten ende passagien, 
daerontrent gelegen, tot de Strate van Anian, soo op de Noortzee, als op de Zuytzee, nochte op 
eenige Eylanden aen de eene, ende andere zyde, ende tusschen beyde gelegen, mitgaders op de 
Austraelsche, ofte Zuyderlanden, streckende ende leggende tusschen beyde de Meridianen, rae-
kende int Oosten de Cap de bonne Esperance, ende int Westen het Oosteynde van Nova Guinea 
incluys.” Voor de tekst van het octrooi werd gebruik gemaakt van: Joannes de Laet, Iaerlyck Verhael 
van de Verrichtinghen der Geoctroyeerde West-Indische Compagnie in derthien boeken, Eerste Deel Boek I – III 
(1624 – 1626) Uitgegeven door S. P. L’Honoré Naber (’s-Gravenhage 1931) 6 -23

	 56	 Den Heijer, Geschiedenis, 31-33; A. J. M. Kunst, Recht, commercie en kolonialisme in West-Indië vanaf de 
zestiende tot in de negentiende eeuw, (Zutphen 1981) 47-50; Den Haan, Moedernegotie, 132-133

	 57	 J. G. van Dillen, Van rijkdom en regenten. Handboek tot de economische en sociale geschiedenis van Nederland 
tijdens de Republiek, (’s-Gravenhage 1970) 147 

	 58	 Den Heijer, Geschiedenis, 33; Postma, The Dutch, 15-6 
	 59	 P. J. van Winter, De Westindische Compagnie ter kamer Stad en Lande, (’s-Gravenhage 1978) 1-11
	 60	 N. H. Schneeloch, Die Bewindhebber der Westindischen Compagnie in der Kammer Amsterdam 

1674-1700, in: ESHJ 36 (1973) 1-52 aldaar 2 met een overzicht van het door de verschillende Kamers 
in te brengen kapitaal. Hierover ook: Van Dillen, Rijkdom, 148-149

	 61	 Voor een bespreking van het octrooi van 1621: Den Heijer, Geschiedenis, 30-34; Kunst, Recht, 46-57 
	 62	 Den Heijer, Goud, ivoor en slaven 13
	 63	 Advies tot aanbeveling van de verovering van Brazilië door de West-Indische Compagnie, in:  

Kroniek Historisch Genootschap Utrecht XXVII (1871) 228-256
	 64	 Ibidem, 237
	 65	 In het vervolg wordt verwezen naar de Portugezen. Hoewel er sprake was van een Personele Unie 

tussen Spanje en Portugal, was Brazilië feitelijk bezit van de Portugezen. Na het einde van de 
Personele Unie in 1640 kwam het gebied weer onder volledige heerschappij van de Portugezen.

	 66	 Den Heijer, Geschiedenis, 35; Boxer, Dutch in Brazil, 26-27
	 67	 Boxer, Dutch in Brazil, 25
	 68	 Ibidem, 19 De Portugese slavenhandel begon al in 1444. In dat jaar werd de Westkust van Afrika 

door hen in bezit genomen en werden Afrikaanse gevangenen daar vandaan naar Europese 
markten gebracht. In die tijd werd ook in Lagos (Portugal) een slavenhandelscompagnie opge-
richt. Unger, ESHJ 26, 134
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	 69	 Philip D. Curtin, The Atlantic slave trade. A census (Wisconsin 1969) 116 tabel 33, 119 tabel 34. Thomas 
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cien te helpen contribueren ten einde in de grootste schepen naer Elmina gedestineert met een 
cargasoen van f. 80000 – mogten werden geembarqueert niet alleen 500 a 600 slaven – maar 
600 a 700, ende wert mitsdien voor soo verre gealterdeert de resolutie op het tweede poinct van 
beschrijvinge den 3 deser genomen.(...) 

	289	 NA, WIC 1, Vergadering Heren Tien, 27 maart 1705, f.239 vso. ‘En werden de Heeren 
Bewindhebberen van de Presidiale camer Zeelant insgelijx gequalificeert ende geauthoriseert 
om het slaafs cargasoen met haar EE laast gecogte schip te versenden, in plaatse van voor vijf-
hondert slaven tot ses a seven hondert slaven te vergroten, als sijnde het voorn: schip van meer-
der ruijhmte als andere ordinaire slaeffscheepen ende daaromme met hetselve grooter quantite-
ijt slaven ingeladen en overgevoert sal cunnen werden’. 

  Dit schip, de Justitia, vertrok in december 1706 uit Afrika met 740 gevangenen aan boord waar-
van 161 de tocht niet overleefden. Postma, The Dutch, 314 Appendix 1

	290	 Dat dewijle de Bewinthebberen hebben gesien, dat des compagnies schepen gedestineert op den sla-
venhandel na Fida, gewoonlijk maar met een getal van vijff hondert slaven ofte daaromtrent van 
daar werde gedepescheert ende mitsdien veele restanten van coopmansz: overig blijven dewelke 
daarna incourant werden, aan Directeur Generaal en Raden dierhalven sal werden aangeschreeven 
ende gelast, de nodige voorsienige te doen, ende orders te stellen dat de respectieve slaven schepen 
met soo veele slaven sullen werden voorsien, als gevoeglijk in deselve geplaatst ende daarmeede 
overgevoert sullen kunnen werden, ende ten dien eijnde alle de goederen tot de inhandelinge van 
slaven gedestineert, alsmeede de restanten soo er eenige aan Fida mogten sijn, tot het inkopen van 
slaven te emplojeren; NA, WIC 2, Vergadering Heren Tien, 15 september 1710,f.178

	291	 NA, WIC 57 f. 11vso-16vso Brief van 23 november 1733 aan directeur-generaal Anthonie Overbeek: 
“(...) Wij disapprobeeren meede dat men ter kuste heeft kunnen goetvinden het schip Beekesteijn, 
met een nomber van 866 slaaven na America te doen vertrecken, daer nog meerder scheepen op 
de custe waren dewelke met een armasoen konde worden voorsien. Dat daerdoor gelijk bij de 
uijtkomst is gebleeken, groote sterfte moeste veroorsaaken te meer dewijl onder de slaaven de 
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ziekte berijts begon te ontstaan, dierhalve gelasten wij UEd: in het vervolg zorge te draagen, dat 
zoo excessieff groot getal, met een schip niet meer werde versonden, om also de risico op een 
boodem zoo groot niet te maken, en daerdoor de siekte en sterfte te prevenieeren”.

	292	 Postma, The Dutch, 318 Appendix 1
	293	 Ibidem, Appendix 1, 308-319; Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, Bijlage 2, 405-411
	294	 Portugal, Engeland en Frankrijk waren verantwoordelijk voor respectievelijk 45.9%, 28.1% en 

13.2% van de trans-Atlantische slavenhandel gedurende de periode 1519-1867. Het aandeel van 
Nederland was 4.8%. David Eltis, The volume and structure of the Transatlantic slave trade: A 
reassessment, in: The William and Mary Quarterly, 3rd Ser.,Vol. 58, No 1, jan. 2001, 17-46 tabel 1

	295	 Den Heijer gaat uit van 190.477 gevangenen verscheept tijdens 383 reizen. Wordt van de cijfers 
van Postma uitgegaan dan is het gemiddelde 494 gevangenen per schip over de periode 1675-
1738.(182.854 gevangenen tijdens 370 reizen). Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 151, tabel 5.11a; 
Postma, The Dutch, 110 tabel 5.1 Tijdens de vrijhandelsperiode (1730-1803) lag het gemiddelde 
beduidend lager, namelijk op 305. Postma, The Dutch, 118 tabel 5.6. Eltis berekent voor de peri-
ode vóór 1714 een gemiddelde van 488 voor de WIC en 330 voor de Royal African Company. David 
Eltis, The Rise of African Slavery, 127

	296	 Herbert S. Klein, The English Slave Trade to Jamaica, 1782-1808, in: The Economic History Review, 
New Series, Vol. 31, no. 1, 1978, 26. Klein merkt verder op dat : “In the pre-1790 period the English 
were on a par with the French and the Portuguese. While the most relevant comparative data 
come from the pre-1780 period, they were close enough in time to be considered reasonable 
proxies of the activities of the various nationalities in the 1780’s. Whereas in this decade the 
English were averaging some 396 slaves per vessel delivered in the West Indies, the French in the 
1770’s were bringing some 341 slaves per vessel. The Portuguese, for their part, were shipping 
some 377 slaves per vessel from Luanda, Angola, in the 1760’s, which probably meant numbers 
landed in the order of 320-340, depending on the rates of mortality suffered by the slaves”. In de 
berekening van Klein wordt de periode van 1782 – 1808 onderverdeeld in 3 subperiodes name-
lijk 1782-1788, 1791-1799 en 1800-1808. In de eerste subperiode bedroeg het gemiddeld aantal 
vervoerde gevangenen 396, in de daaropvolgende periode daalt het gemiddelde naar 328 om 
ten slotte in de periode 1800- 1808 een gemiddelde van 289 gevangenen per reis op te leveren. 
Deze dalende trend hing samen met de invoering van de Dolben Act in 1788 waarbij de aantal-
len gevangenen die per reis mochten worden vervoerd afhankelijk werd gemaakt van de capa-
citeit van het betreffende schip. Daarbij werd uitgegaan van de tonnage van het schip en werd 
het aantal te vervoeren gevangenen gerelateerd aan het scheepstonnage. In 1799 werd bepaald 
hoeveel scheepsruimte per gevangene minimaal noodzakelijk was. Het uitgangspunt was toen 
niet meer het scheepstonnage. Er werd een minimumafmeting vastgesteld voor de ruimte aan 
boord per gevangene (8 square feet)(0,74 m2). De gevolgen van deze regelgeving waren duidelijk 
merkbaar in de daling van het gemiddeld aantal vervoerde gevangenen per reis. 

	297	 Herbert S. Klein, The Portuguese Slave Trade From Angola in the Eighteenth Century. In: Journal 
of Economic History, Vol. 32,No. 4, 1972, 898 tabel 2. Voor de periode 1795-1811 komt Klein op een 
gemiddelde van 496 gevangenen per schip, vervoerd van Angola naar Rio de Janeiro. Idem, 
blz.899 en nt.5 

	298	 David Geggus, The French Slave Trade: An Overview. In: The William and Mary Quarterly, 3rd Ser., 
Vol. 58, No.1, 123 en tabel 1, blz. 135. Geggus vermeldt niet om hoeveel slavenreizen het gaat in de 
periode 1726-1776. Het in de tabel vermelde aantal is afgeleid van het aantal vervoerde gevange-
nen en het door Geggus genoemde gemiddelde. De aantallen wijken niet veel af van berekenin-
gen van Robert Stein over de Franse slavenhandel in de periode 1793-1793. Stein gaat uit van 3285 
slavenreizen in genoemde periode en schat dat er ongeveer 1.1 tot 1.2 mln. gevangenen zijn ver-
voerd. Uitgaande van 1,1 mln. komt het gemiddeld aantal verscheepte gevangenen uit op 334.8. 
Dit gemiddelde ligt in de buurt van het door Geggus genoemde van 325. Robert Stein, Measuring 
the French Slave Trade, 1713-1792/3, in: The Journal of African History, Vol. 19, No. 4 (1978), 515-521, 
tabel 1 blz. 518

	299	 Zie: Garland,Ch. En H.Klein, The allotment of Space for Slaves aboard Eighteenth-Century 
British Slave Ships, in: The William and Mary Quarterly, 3rd Ser., Vol.42, 1985, 239 . Over het gebruik 
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van scheepstonnage als maat merken zij op: “... until well into the nineteenth century tonnage 
was an inexact measure, and one that was not uniform across all trades and nations.”

	300	 NA,WIC 374, Notulen kamer Amsterdam 1719, f.176 
	301	 De opperstuurman was de 1e stuurman, de derde waak was de derde stuurman. De chirurgijn 

(scheepsarts) werd ook als meester of barbier aangeduid.
	302	 NA,WIC 4, Notulen Heren Tien 1714-1717,6 november 1717 f. 207 : “Zijn ter vergadering voor-

gebracht en geresumeert de lijsten van het geene door de compagnie in het toecomende zal 
werden gepermitteert aan de capitains van kruijsscheepen en schippers van slaefsscheepen, 
aen de opper en onder stuurlieden, opper en onder chirugijns en aen de bootsmans, botteliers, 
kuijpers, constapels, zijlemaker en koks en der zelver maets vaarende in dienst van deese com-
pagnie om voor haer particulier te moogen meede neemen als meede van wat groote de respec-
tive kisten van de voorn: perzonen zullen moeten zijn door heeren commissarissen uijt deese 
vergadering geformeert en opgestelt. Waarop (...) is goetgevonden de voornoemde lijsten der 
goederen te approbeeren ende te arresteeren ende dat dezelve gedruckt en aen alle de respective 
cameren toegesonden zullen werden, ten eijnde hun daer van te bedienen zullende achter ijder 
der voorn: lijsten meede werden gevoegt ende gedruckt dat wanneer de voorn: persoonen de 
aen haer gepermitteerde goederen op de custe zullen willen verkoopen en debiteeren zij lieden 
daarvoor niets anders zullen vermoogen te neemen offte te ruijlen als alleen gout ende geen 
oliphants tanden offte eenige andere goederen off coopmanschappen van wat zoort off bena-
ming die zoude moogen zijn, op de voornoemde custe vallende , welke goederen off coopman-
schappen toebehoorende aan een of meerdere van de voorsz: officieren en verders scheepsvolk 
en in de scheepen gevonden werdende beneevens der zelve verdiende en te goede zijnde maent 
buijt en andere gelden bij de comp: aan en ingehouden ende daer van geene de minste voldoe-
ninge off betalinge aen haer gedaen zal werden.” 

	303	 NA,WIC 1, Vergadering Heren Tien 24 maart 1701. De afmetingen zijn in Amsterdamse voeten 
van ongeveer 28,3 cm. Een Amsterdamse voet werd onderverdeeld in 11 Amsterdamse duimen 
van2,57 cm. Tussen haken de afmetingen, afgerond in cm.

	304	 NA,WIC 838, Vergadering Heren Tien 4 november 1720.
	305	 NA,WIC 1 Notulen Heren Tien 1 december 1707, f.423vso-424: “(...) zo is tot nader elucida-

tie omtrent de verdeling der slaven verstaan, dat als wanneer een schipper een armasoen off 
aantal slaven heeft ingehandelt ende van die plaatse alwaar hij deselve heeft ingenomen, komt 
te vertrecken, hij gehouden zal zijn de regte helfte van alle de voorsz. ingehandelde en inheb-
bende slaven vrij voor de compagnie na zijner gedestineerde plaatse over te brengen, zonder dat 
van dat getal eenige doden af te trecken, en zullen alle de slaven dewelke gedurende de reijse, 
mogten komen te sterven, van de wederhelfte afgerekent werden, waarvan de schipper zijn 
emolumenten geniet; blijvende de voorsz resolutien van 1675 en 1676 voor den verderen inhou-
den in haar volkomen kragt (...)”

	306	 Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 106
	307	 Postma, The Dutch, 156 tabel 7.3 
	308	 NA,WIC 337, Notulen kamer Amsterdam 1682, f.230vso-232. De Instructie is opgenomen als 

Bijlage 2
	309	 Den Heijer,Goud, ivoor en slaven, 105 en 421 Bijlage 5 
	310	 J. R. Bruijn, F. Gaastra en I. Schöffer, Dutch-Asiatic shipping in the 17th and 18th centuries, Volume I, 

Introductory volume, (Den Haag 1987) 210-211
	311	 J. de Hullu, De matrozen en soldaten op de schepen der Oost-Indische Compagnie, in: J.R. 

Bruijn en J. Lucassen (eds), Op de schepen der Oost-Indische Compagnie. Vijf artikelen van J. de Hullu inge-
leid, bewerkt en voorzien van een studie over de werkgelegenheid bij de VOC (Groningen 1980) 50-81 aldaar 
50. Dergelijke ronselpraktijken vonden ook in Engeland plaats. Marcus Rediker beschrijft de 
praktijken van deze ‘crimps’ zoals deze tussenpersonen in Engeland genoemd werden. Zodra 
een slavenschip gereed was voor een reis naar Afrika werden door deze mensen matrozen geron-
seld. Zij deden dat door hun slachtoffers dronken te voeren en hun daarna een contract te laten 
tekenen waarmee zij gedwongen werden zich aan te melden op het slavenschip.”Whenever a 
slaver was fitting out (...) merchants and their captains, clerks, and crimps (unscrupulous labor 
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agents) prowled the streets of Liverpool “without intermission”. They relentlessly hurried one 
sailor after another into taverns whose propietors where under their influence and where sailors 
found Music, prostitutes, and drink. (...) Many a drunken sailor signed ‘articles of agreement’, a 
wage contract, with a Guinea merchant or captain after a long, rakish binge”. Rediker, The slave 
ship, 137-138

	312	 De tekst op de transportbrief was een verzoek aan de Bewindhebbers om ‘(...) aan toonder dezes 
uit te betalen uit zijn eerste te verdienen gage, te weten zoo wanneer de scheepsboeken, zijn 
rekeningen of andere genoegzame bescheiden overgekomen zullen zijn en daarbij blijke, dat hij 
op zijn verdiende gage zoveel tegoed heeft (...)’ De Hullu, Op de schepen,53 

	313	 Ibidem, Op de schepen, aldaar 50-53
	314	 Zie Bijlage 2.
	315	 De Hullu, Op de schepen, 54
	316	 Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, Bijlage 4, 414-420; Postma, The Dutch, Appendix 13,378-381
	317	 Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 106
	318	 Ibidem, 105
	319	 Articul-Brief van de generale Nederlandtsche Geoctroyeerde West-Indische Compagnie, ter Vergaderinge van de 

Thienen der selver Compagnie ghearresteert, ende by de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde 
Nederlanden op den twaalfden April 1675 geapprobeert en geconfirmeert. Cau, C. (red.) Groot Placaet-Boeck.

  Het Groot Placaet-Boeck, Derde Deel, is onderverdeeld in 10 boeken. De informatie over de 
WIC is opgenomen in het tiende boek met als opschrift: THIENDE BOECK, Saecken van de 
Zee, Admiraliteyten, Convoyen, Licenten, Pilotage, Oost ende West-Indische Compagnie, en 
Koophandel betreffende. Tit.6. Saecken reackende de West-Indische Compagnie. Nr. 27 . Articul-
Brieff van de generale Nederlandtsche Geoctroyeerde West-Indische Compagnie. De artikelbrief 
beslaat de blzz. 1346-1354. De artikelbrief is opgenomen in het: Groot placaet-boeck, vervattende 
de placaten, ordonnantien ende edicten van de ... Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, 
ende van de ... Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, mitsgaders vande ... Staten van Zeelandt 
...by een verzameld door Cornelis Cau. Enkele belangrijke bepalingen uit de Artikelbrief zijn 
opgenomen in Bijlage 6.

	320	 Artikelbrief, artikel II
	321	 Leersen of laarzen: afranselen met een stuk touw.
	322	 Kielhalen: zware straf aan boord waarbij de gestrafte aan het ene boord in zee werd geworpen, 

onder de kiel doorgehaald en aan het andere boord opgetrokken. Om hem voldoende te doen 
zinken werden de benen met lood bezwaard. Uit: VOC-glossarium. Verklaringen van termen, verza-
meld uit de rijks geschiedkundige publicatiën die betrekking hebben op de verenigde Oost-Indische Compagnie, 
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Den Haag 2000)

	323	 Galjoen: voorste punt, snuit, rostrum van een schip; daarin bevond zich een kleine ruimte als 
cel: ‘iemand in het galjoen sluiten’. Uit: VOC-glossarium

	324	 Zie Bijlage 2. De Kamer Amsterdam had de werkzaamheden verdeeld over 9 commissies. De hier 
besproken Instructie had betrekking op de commissie Personeel. Deze was belast met het aannemen 
van het scheepsvolk en personeel voor de overzeese bezittingen. Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 59-63 
Het is niet bekend of de andere Kamers van de WIC ook dergelijke instructies hadden.

	325	 NA, Verspreide Westindische Stukken (VWIS), nummer toegang 1.05.06, inventarisnummer 
385. Zie Bijlage 1. De volledige titel van het document luidde: “Instructie van de Generale 
Geoctroyeerde Nederlantsche West-Indische Compagnie , voor ...... Schipper , op ’t schip ....... 
gedestineert na Elmina , Angola en ...... respective waar naar hij sig gedurende de gantsche reyse 
preciselyk ende in alle getrouwigheid zal hebben te reguleren” . De Instructie werd, naar mag 
worden aangenomen, aan alle kapiteins meegegeven die voor een slaventocht naar Elmina of 
Angola uitvoeren. In de titel van het stuk zijn immers de namen van de schipper en het schip 
niet ingevuld. Dat gebeurde pas als de namen van de kapitein en het schip bekend waren. De 
Instructie is van groot belang omdat het inzicht geeft in de formele eisen die door de WIC 
werden gesteld voor de aankoop en het vervoer van Afrikaanse gevangenen. Hoe het er op een 
slavenschip daadwerkelijk toeging zal echter nooit aan het licht komen. In hoeverre de gevange-
nen op deze schepen bijvoorbeeld mishandeld en verkracht werden zal altijd onbekend blijven.
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	326	 Instructie, artikel XVI en XVII. 
	327	 Een voorbeeld van een gecombineerde instructie waarbij zowel de reis binnen Afrika als van 

Afrika naar Suriname werd geregeld is als Bijlage 4 opgenomen. 
	328	 Dit gedicht van de schrijver Edgar Cairo (1946-2000) komt voor in de roman Dat vuur der grote 

drama’s dat zich voor een groot deel in Berbice afspeelt. Hij omschrijft de bomba in zijn gedicht 
als een slavendrijver. Dat vuur der grote drama’s, (Haarlem 1982) 42.

	329	 Harvey M. Feinberg, Africans and Europeans in West Africa: Elminians and Dutchmen on the 
Gold Coast during the eighteenth century, in: Transactions of the American Philosophical Society, 
New Series, Vol. 79 , no. 7 (1989) 1-186 aldaar 65-71

	330	 Enkelvoud is bomba. In sommige onderzochte documenten wordt soms het meervoud ‘bom-
baas’ gebruikt. In deze tekst is gekozen voor ‘bomba’s’. 

	331	 De aanduiding bomba werd ook op de plantages in Amerika gebruikt. De positie van de bomba’s 
op de plantages was duidelijk: zij waren slaven met als taak de supervisie over andere slaven. 
De aanduiding bomba was in elk geval op de plantages in Curaçao en Bonaire in gebruik. 
In Suriname werden de slavenopzichters ‘bastiaans’ of ‘basjas’ genoemd. J. van Donselaar 
omschrijft de bomba als : negeropzichter over mede-slaven op een plantage, met verwijzing 
naar Hartsinck (1770, 1916) die opmerkt: “Des nachts worden op de meeste Plantagiën, door de 
Bomba of Meesterknegt, de deuren der Neegerhutten geslooten, op dat zy niet zouden gaan 
zwerven”. J. van Donselaar, Woordenboek van het Surinaams-Nederlands, (tweede, herziene en uitge-
breide druk; Utrecht 1989) onder het lemma bomba. Hoe de slavenopzichters op Sint Eustatius, 
Berbice en Essequibo werden genoemd is niet bekend. Dat de bomba’s op Curaçao en Bonaire 
slaven waren blijkt uit de manumissieregisters waarin vrijbrieven voor verschillende bomba’s 
staan vermeld. Deze registers zijn te raadplegen op de site van het Nationaal Archief in de data-
base Vrij van Slavernij. In de verklarende woordenlijst bij deze database wordt de bomba omschre-
ven als: ‘zwarte meesterknecht op plantage’. Hetzelfde geldt voor de bastiaans in Suriname. In 
de database Vrij in Suriname – Manumissies zijn gegevens van 4 bastiaans die werden vrijgelaten. 

	332	 Harvey M. Feinberg, Africans and Europeans , 65. Postma ,The Dutch,72. 
	333	 Cornelis W. Goslinga,The Dutch in the Caribbean and in the Guianas 1680-1791 (Assen 1985) 60,244 
	334	 Feinberg, Africans and Europeans, 39,65-66
	335	 Ibidem, 65;Postma, The Dutch, 72
	336	 Postma, The Dutch, 72 . 
	337	 Feinberg, Africans and Europeans, 82-83 
	338	 William St Clair, The grand slave emporium. Cape Coast Castle and the British slave trade (Londen 2006) 

132-143
	339	 Ibidem, 141
	340	 NA,WIC 107 f.323 Brieven en papieren van Guinea 
	341	 Postma, The Dutch, 72
	342	 Ibidem, 402 nt.1. Ook Smallwood omschrijft bumboys als “(...) castle slaves whose responsibili-

ties included management of captives held for export”. Smallwood, Saltwater slavery, 219 nt.31
	343	 De (vertaalde) tekst van de instructie is te vinden bij Postma, The Dutch, 402 Appendix 21. De 

supervisor was de blanke WIC-employee belast met het toezicht over de gevangenen die ver-
kocht werden aan de slavenschepen met bestemming Amerika. 

	344	 NA, NBKG 1.05.14 invnr 233. De “baas van de train” was een functionaris die belast was met het 
onderhoud van de compagniebezittingen en de bouw van nieuwe vestigingen. Hij gaf leiding 
aan een uiteenlopende groep handwerkslieden zoals de smid, timmerlieden, metselaars, kui-
pers en zeilmakers. Den Heijer, Goud, ivoor en slaven , 79. Met de ‘katteplaats’ in artikel 6 werd de 
ommuurde binnenplaats van het fort Elmina bedoeld. 

	345	 Den Heijer,Goud, ivoor en slaven,104-106
	346	 Aangehaald bij Fayer, African interpreters, 286
	347	 Rediker, The slave ship , 229-230;Christopher, Slave ship sailors, 144-145; Walter Rodney,African 

Slavery and Other Forms of Social Oppression on the Upper Guinea Coast in the Context of the 
Atlantic Slave-Trade in: The Journal of African History, Vol. 7, No. 3. (1966), 438-439. 

	348	 De Krumen ontwikkelden zich aan het eind van de 17e eeuw tot gespecialiseerde roeiers die 
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gevangenen naar de slavenschepen vervoerden. D. P. Mannix en M. Cowley, Black cargoes. A history 
of the Atlantic slave trade (4e druk New York 1968)6,16,48. ; Christopher, Slave ship sailors, 142-145

	349	 Joan M. Fayer, African interpreters , 286
	350	 Ibidem, 289
	351	 Postma, The Dutch, 243 
	352	 NA, WIC 204 Brieven en papieren van Curaçao aan de vergadering van Thienen, f.537-538
	353	 Zie bijvoorbeeld NA, WIC 4, Notulen Heren Tien 3 oktober 1714 waarbij aan de directeur op 

Curaçao werd opgedragen ervoor te zorgen dat er geen slaven als verstekelingen met de schepen 
meegingen naar Nederland , “(...) want dezelve in dese landen komende aenstonds vrije persoo-
nen werden ...(...)”. Andere voorbeelden zijn te vinden in: NA, WIC 111 Brieven en papieren van 
Guinea, ultimo januari 1737; NA, WIC 10 Notulen Heren Tien 14 september 1737 f.34vso-35

	354	 Svalesen, Fredensborg, 85-86
	355	 Gallandat, Noodige onderrichtingen.
	356	 W. W. Mijnhardt, David Henri Gallandat, 118-119
	357	 Aangehaald in: Naar de koning van Dahomey. Het journaal van de gezantschapsreis van Jacobus Elet naar 

het West-Afrikaanse koninkrijk Dahomey in 1733. Ingeleid door Henk den Heijer, Werken uitgegeven door 
de Linschoten-Vereniging XCIX, (Zutphen 2000) 140.

	358	 Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, Bijlage 1, 404
	359	 De Goude Put kwam op 17 februari 1735 in Suriname aan met 521 gevangenen. Van de oorspron-

kelijke groep van 550 mensen waren er dus 29 tijdens de overtocht overleden. Postma, The Dutch, 
Appendix 1, 313

	360	 De 9e reis van de Leusden wordt verder in deel V besproken. 
	361	 “Is ter vergadering binnen gestaan schipper Cornelis Walraven, laestelijk met het comp. Schip 

Duijnvliet [...] versoekende te mogen weeten, hoe daarmeede te sullen handelen, alsmeede dat de 
Bomba met het voorsz: schip overgekomen, zoo haest mogelijk zal zijn, na de kuste van Guinea 
mogte werden terugge gesonden.”NA, WIC 392 Notulen kamer Amsterdam, 10 december 1737 f. 
258-258vso

	362	 Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, Bijlage 1, 404
	363	 Postma, The Dutch, Appendix 1, 308
	364	 “(...)Ingevolge de verkoop reekeningen ende de reekeningen courant tot U:Ed:Gr:Agtb over-

gaande onder numero 13 en 14 hebbende Jan de Bomba den heere van Collen en mij nevens den 
capiteijn versogt uijt het gemelde armasoen te mogen copen sijn eijgen wijff die als slavinne 
mede overquam het geene wij in alle billijkheijd niet hebben kunnen afslaen, ende gemelde 
negerinne aan hem verkogt tegen hondert agt pesos, hebbende hij daar op betaald in contanten 
agt en vijftig pesos, versoekende U:Ed:Gr:Agtb de resteerende vijftig pesos van sijn gagie die hij 
tegoed heeft te willen aftrecken omme de complete betalinge van gemelte negerinne te genieten. 
Waaromme ik de gemelde pesos vijftig in de reekening courant mede hebbe gebragt tot berigt 
van U:Ed:Gr:Agtb.” WIC 578 Brieven en papieren van Curaçao, 1 mei 1724-30 september 1727 f.263

	365	 Trouillot beschrijft een dergelijke manier van het weergeven van gebeurtenissen als ‘silencing’. 
Over dit proces van verzwijgen merkt hij op: ‘Thus the presences and absences embodied in 
sources (artifacts and bodies that turn an event into fact) or archives (facts collected, thematized, 
and processed as document and monuments) are neither neutral or natural. They are created. As 
such, they are not mere presences and absences, but mentions or silences of various kinds and 
degrees. By silence, I mean an active and transitive process: one ‘silences’ a fact or an individual 
as a silencer silences a gun’. Trouillot, Silencing the past, 48

	366	 Joseph C. Miller, Way of death. Merchant capitalism and the Angolan slave trade 1730-1830 (Madison 
1988) 179-180

	367	 Zie: Paul E. Lovejoy and David Richardson, The Business of Slaving: Pawnship in Western Africa, 
c. 1600-1810, in: The Journal of African History, Vol. 42, No. 1. (2001), pp. 67-89; Paul E. Lovejoy and 
David Richardson, Trust, Pawnship, and Atlantic History: The Institutional Foundations of the Old 
Calabar Slave Trade, in: The American Historical Review, Vol. 104, No. 2 (Apr., 1999), pp. 333-355; David 
Eltis, The rise of African slavery in the Americas (Cambridge 2000) 155,180,187; Orlando Patterson: Slavery 
and social death. A comparative study. (Cambridge, Massachusetts en Londen 1982) 124-125
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	368	 Lovejoy en Richardson, The business of slaving, 76 nt. 47. Ook op andere plaatsen in hun artikel 
wordt verwezen naar de Nederlandse betrokkenheid bij dit kredietsysteem:’On the Gold Coast, 
the Danes, Dutch and English relied on pawning throughout the seventeenth and eighteenth 
centuries’ 79; ‘Pawning was also common on the Loango coast, in areas where the British, French 
and Dutch operated (...)’ 80.

	369	 ‘Whatever the rights of creditors over pawns were, because of the potential damage to future 
commercial dealings that might arise from their enslavement, ship captains were often reluct-
ant to carry them away, and if they were taken off, they were not always sold but occasionally 
returned to West Africa’.Lovejoy en Richardson, The business of slaving, 83

	370	 Harvey M. Feinberg, Africans and Europeans in West Africa: Elminans and Dutchmen on the 
Gold Coast during the eighteenth century, in: Transactions of the American Philosophical Society, 
New Series, vol. 79, no. 7 (1989)1-186 aldaar 159

	371	 WIC 394 Notulen kamer Amsterdam, 29 september 1739 f.191
	372	 Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, Bijlage 1, 404
	373	 NA, WIC 464, 12 november 1731; NA, WIC 111f.18-19vso; NA, WIC 393f.143
	374	 Op deze gebeurtenis wordt verder ingegaan bij beschrijving van opstanden op de Leusden. Zie 

deel 4 §8.4
	375	 “Is binnen gestaen Jan Christiaen Roedelof geweesene opperchirurgijn op het schip Beekesteijn, 

versoekende dat aan de Bombaes, welke met het schip Stad en Landen, naar Guinea zullen werden 
overgevoert, eenige penninge tot haare uijtrustinge moghte werden toegelegt.” Daarop beslo-
ten de bewindhebbers: “ (...) aan ieder van deselve een kist met eenig goed tot haare uijtrustinge 
dienende ten beloopen van vijftien tot twintig gulden toe te besorgen”. WIC 389 Notulen kamer 
Amsterdam, 20 mei 1734 f.117

	376	 “is (...) goedgevonden ... aen de bomba met het voorsz: schip overgekomen, eene somma van 
f 22:-- te accorderen, zullende de voorsz: somma aen den boven gemelde schipper werden ter 
hande gestelt omme tot de nodige uijtrustinge van de voorsz: bomba te werden geemplojeert”.
WIC 393 Notulen kamer Amsterdam, 11 februari 1738 f.18

	377	 Archief Middelburgse Commercie Compagnie (MCC), toegangsnummer 20 invnr 910 Journaal 
van de Philadelphia, zondag 26 december 1756

	378	 Archief MCC, invnr 1239 Journaal van de Vrouw Johanna Cores, 18 januari 1765 
	379	 Het gaat hierbij om: Gallandat, Noodige onderrichtingen; de Instructie voor Andries Graan tij-

dens de vierde reis ; de Instructie voor schippers naar Angola en Elmina. 
	380	 Instructie, artikel X: ‘(...)dog sal hy Schipper op de uytreise in tyds hebben te doen vervaardigen 

de Negro-Combuys, ten eynde deselve volkomen gereed zy voor en aleer het voorsz. schip aan 
Angola voorsz. kome te arriveren (...)’

	381	 De instructie is als Bijlage 4 opgenomen.

Deel	4	

	382	 De aanwijzing van de uitredingen van schepen door de verschillende kamers gebeurde op basis 
van jaarlijks vast te stellen toerbeurten. Deze toerbeurten werden volgens een vaste verdeelsleu-
tel (de negensleutel) aan de kamers toegewezen.

	383	 De derde tourbeurt Amsterdam na Ardra off Angola en Zuriname in zee te brengen primo meij 
1719 off zoo veel eerder als zal kunnne geschieden en tot welke deese equipagie een bequaem 
schip ingecogt off getimmerd zal werden. NA, WIC 4 Resoluties vergaderingen Heren Tien, 25 
oktober 1718 f. 318

	384	 NA, WIC 374, notulen kamer Amsterdam 14 maart 1719, f.54:’De heer scheepen Bors van Waveren 
en verdere commissarisse tot de saken van de equipagie hebben ter vergadering gerapporteert, 
dat haar Ed: zullende aenbesteede het maken van een nuw schip voor de compagnie volgens 
de charter daar van opgestelt. Daarover met verschijde persoonen soo scheeps timmerlieden, 
als andere hadde gesprooken, ende door deselve bij een geteekent biljet doen opgeven, tot wat 
prijs ijder van hun soo een schip soude willen maken. Dat haar Ed: bij het opneemen der voorn: 
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biljetten, onder de minste aenneemers hadde gevonde den scheepstimmerman Jan Gerbrandse 
Slegt, aen wien haar Ed: vervolgens het maken van een schip hebben aen besteed voor een 
somme van twintig duijsent guldens, mids en onder condisie, dat al het ijserwerk tot het voorn: 
schip behoorende, door de compagnie selfs besorgt ende gelevert zal werden ende sulks mids-
dien buijten het bestek sal sijn’.

	385	 J. R. Bruijn, De Admiraliteit van Amsterdam in rustige jaren 1713-1751. Regenten en financiën, schepen en 
zeevarenden, (Amsterdam en Haarlem 1970) 11 noot 12. Slegt was enige tijd (1722-1726) als scheep-
timmerman in dienst van de admiraliteit van Amsterdam. Hij vertrok daar echter met conflict. 
Slegt heeft in totaal acht schepen voor de admiraliteit van Amsterdam gebouwd. Over de kwali-
teit van de door Slegt gebouwde schepen werd verschillend gedacht. Ibidem 9, 28, 169-171.

  In de periode waarin Slegt als scheepstimmerman werkzaam was werd een begin gemaakt 
met het ontwerpen en bouwen van schepen aan de hand van ontwerptekeningen. Hiervan zijn 
echter zeer weinig tekeningen bewaard gebleven. Van Slegt zijn een aantal ontwerptekenin-
gen bewaard gebleven. Deze tekeningen bevinden zich in de Collectie Moll, Rijksuniversiteit 
Utrecht. Gerbrand Slegt was een vermogend man. Hij bezat bij zijn overlijden in 1739 onder 
andere 16 huizen en erven op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam. Bovendien waren er “Twee 
grafsteede in d’Oosterse Kerk staande op naam van Gerbrand Slegt geteekent met de no. 214 & 
284”. Hierover: Gemeente Archief Amsterdam, toegang 5075, Notarieel Archief, invnr. 306 f.32

  Zie over Slegt verder: A. J. Hoving en A. A. Lemmers, In tekening gebracht. De achttiende-eeuwse 
scheepsbouwers en hun ontwerpmethoden (Amsterdam 2001) 16, 28, 32-33, 41

	386	 Gemeente Archief Amsterdam (GAA), Thesaurieren Ordinaris, Toegang 5039, invnr 539 C, 
Verhuringsboek C, f.596

	387	 Maarten Prak, ‘Stad van tegenstellingen 1730-1795’in: Willem Frijthof en Maarten Prak (ed.), 
Geschiedenis van Amsterdam. Zelfbewuste stadstaat 1650-1813, (Amsterdam 2005) 267-308, aldaar 
270-271

	388	 NA,WIC 374, notulen kamer Amsterdam 14 maart 1719, f.54
	389	 N. H. Schneeloch, Die Bewindhebber, 31, 44 en 45.
	390	 NA, WIC 336 notulen kamer Amsterdam 14 maart 1719 f.54
	391	 De bedragen zijn hier afgerond op hele guldens. Voor de complete rekening zie Bijlage 9
	392	 harpuis: mengsel van dooreengesmolten hars,lijnolie en vet, soms ook zwavel, om van schepen, 

masten, stengen en rompdelen boven water te besmeren ter bescherming tegen houtworm en 
verwering. Zie: http://www.inghist.nl/pdf/vocglossarium/VOCGlossarium.pdf

	393	 Een kamer is een afgesloten gedeelte van een dek of een ruim. Zie: http://www.inghist.nl/pdf/
vocglossarium/VOCGlossarium.pdf

	394	 In september 1732 meldde zich iemand bij de vergadering van de Heren Tien die beweerde dat 
hij een middel had uitgevonden waarmee de schepen behandeld konden. Hij had dit middel in 
opdracht van “de Staaten van Holland en Westvriesland” aangebracht op het paalwerk van de 
dijken om de paalwurm te bestrijden en het bleek goed te voldoen. Zijn verzoek aan de Heren 
Tien was “(...) off deselve niet soude kunnen goedt vinden daar van ook een proeff te neemen met 
haare scheepen, want dat deselve door hem besmeert zijn, niet zoude behoeven verdubbelt te 
werden (...)”. De kamer Amsterdam werd belast met de verdere bespreking van dit experiment. 
Zie : NA,WIC 840 notulen Heren Tien 8 september 1732, f.172-172vso. Of er door de WIC van dit 
aanbod gebruik is gemaakt, is niet bekend.

	395	 J. R. Bruijn, F. S. Gaastra en I. Schöfer, Dutch-Asiatic shipping in the 17th and 18th centuries, volume I, 
Introductory volume (Den Haag 1987) 31-33. Grady Boven en Ab Hoving, Scheepskamelen & 
waterschepen.’Eene ellendige talmerij, doch lofflijk middel’ (Zutphen 2009)

	396	 Zie over Texel en de scheepvaart (voornamelijk over de VOC) http://www.voc.texel.nl
	397	 Zie bijvoorbeeld: NA, WIC 5 Notulen Heren Tien 18 november 1720: de 9e toerbeurt van de 

kamer Amsterdam met een ‘ingekogte hekboot’. Deze hekboot was de Beekesteijn. Besluit van 
dezelfde datum:6e toerbeurt kamer Amsterdam met ‘het gekogte fluitschip’. Het ging hierbij 
om het schip De Vrijheid 2. In 1681 werd een ‘pinas schip’ besteld voor vervoer van 500 gevan-
genen. Zie NA, WIC 336 Notulen kamer Amsterdam f.252-252vso. Voor beschrijvingen van 
verschillende scheepstypen zie:Hans Haalmeijer en Dik Vuik, Fluiten, katten en fregatten. De 
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schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, 1602-1798, (Bloemendaal 2002); Remmelt Daalder, 
Andrea Kieskamp, Dirk J. Tang (ed.), Slaven en schepen. Enkele reis, bestemming onbekend (Leiden en 
Amsterdam 2001) 

	398	 Met dank aan Ab Hoving voor deze informatie.
	399	 NA, WIC 5 Notulen Heren Tien f.29vso-30
	400	 NA, WIC 1304 Brieven en papieren van Guinea 1723, Reekening van de vertimmering en verdere 

uijtrusting van het schip Leusden. In deze rekening worden de afmetingen van het schip ver-
meld. Zie Bijlage 16

	401	 Svalesen, Fredensborg, 37
	402	 Ibidem, 32-37
	403	 ‘1 large iron slave stove with an iron door, 4 rings on the sides and 4 plates (or pads) on which the 

feet stand; 1 iron vauldron with 4 handles for ditto; 2 copper lids, 1 small and 1 large for the same; 
22 iron grates for the same’.Svalesen, Fredensborg, 93

	404	 Zie Bijlage 9 Bouwkosten Leusden
	405	 Artikel XXVI van de Instructie.
	406	 Svalesen,  Fredensborg,102
	407	 De grenen planken waarmee de dekken werden gemaakt waren 2½ duim dik (6.4 cm). Gawronski, 

De Equipagie , 142
	408	 Zie Bijlage 9: De bouwkosten van de Leusden.
	409	 Zie Bijlage 10b Levensmiddelen ‘voor 60 coppen 11 maanden & 500 Negros 3 maanden’
	410	 Zie Bijlage 3 artikel 4.
	411	 NA, WIC 1301 Brieven en papieren van Guinea (1720) Zie Bijlagen 10a en 10b.
	412	 De gegevens over maten en gewichten uit de betreffende tijd zijn ontleend aan: Jerzy Gawronsky, 

De Equipagie van de Hollandia en de Amsterdam. VOC-bedrijvigheid in 18de-eeuws Amsterdam,(Amsterdam 
1996) 130. D.P. Blok e.a., De oude Nederlandse maten en gewichten (Amsterdam 1982). Zie bijlage 7B

	413	 Zie Instructie voor schippers naar Elmina etc.: artikel XXII ’s morgens gort en ’s avonds bonen
	414	 Gawronski, De Equipagie , 252
	415	 Ibidem, 241
	416	 Het bier werd aan de VOC in 1742 geleverd door Pieter Rendorp. Hij was de enige Amsterdamse 

brouwer die bier leverde.Rendorp was eigenaar van brouwerij de Haan op de hoek van de 
Gelderse Kade en de Rechtboomsloot in Amsterdam. Hij was tevens lid van de Amsterdamse 
vroedschap en acht keer burgemeester. Joachim Rendorp die in 1719 het bier voor de Leusden 
leverde was waarschijnlijk familie. Zie over de bierleveringen aan de VOC: Gawronski, De 
Equipagie, 232-234 

	417	 Gawronski, De Equipagie, 254-255
	418	 Ibidem, 256
	419	 Ibidem, 245
	420	 Zie Bijlage 18b voor de factuur
	421	 Voor een toelichting op de verschillende geldsoorten: zie bijlage 7B
	422	 Voor de complete facturen van de handelsgoederen: Bijlagen 11a-11c.
	423	 Den Heijer ,Goud, ivoor en slaven,112-126
	424	 Ibidem, 114-116
	425	 Ibidem, 118-122
	426	 Ibidem, 120-121
	427	 Gawronski, De Equipagie, 189
	428	 NA, WIC 374 f.216vso
	429	 ‘Schapesmeer’ (schapensmeer, wolvet, lanoline) wordt gewonnen uit de vacht van schapen via 

een ingewikkeld procedé. Of hier sprake was van schapensmeer in de tegenwoordige beteke-
nis is daarom twijfelachtig. Een andere aanduiding voor schapensmeer is ook schapenvet. Dit 
product wordt tegenwoordig verwerkt in hondenvoer. Er zijn echter ook gerechten zoals het 
Schotse haggis waar schapenvet in verwerkt wordt. Waar Afrikaanse slavenhandelaren scha-
penvet voor gebruikten is vooralsnog niet duidelijk. Een mogelijkheid is dat het schapenvet 
gebruikt werd als bak- en braadproduct. Voor de volledige facturen: zie Bijlagen 14a en 14b. 
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	430	 De hier gebruikte gegevens zijn hoofdzakelijk afkomstig uit: Jan Hogendorn en Marion 
Johnson, The shell money of the slave trade, (Cambridge enz. 1986)

	431	 ‘Cowriemoney was not really primitive at all. It seems so only to the eyes grown so familiar to 
dates, faces, and nationalities stamped on coins that they can conceive of no alternative. It was 
a “general-purpose money” that served as medium of exchange, unit of account, store of value, 
and standard for deferred payment’. Hogendorn en Johnson, Shell money, 1

	432	 ‘... neither the North-African merchants who brought them across the Sahara, nor the Europeans 
who later brought them by the sea, would take them back again. Once paid in, they were never 
again paid out.’ Ibidem, 2

	433	 I. A. Akinjogbin, Dahomey and its neighbours, 1708-1818, (Cambridge 1967) 56 
	434	 Postma, The Dutch, 363 Appendix 7: Guidelines for the slave trade at Ouidah. Deze richtlijnen 

waren door Willem Bosman in 1699 of 1700 opgesteld voor de aankoop van gevangenen in Fida.
	435	 De Malediven of Maldiven: een eilandengroep in de Indische Oceaan;tegenwoordig een zelf-

standig land.
	436	 F.M. Klinkenberg, De Kaurihandel van de VOC. Doctoraalscriptie (Universiteit van Leiden 1981). 

Met dank aan Floris Klinkenberg voor het ter beschikking stellen van deze scriptie.
	437	 Ibidem, 23 tabel X en 84 bijlage IX. Volgens Klinkenberg was de gemiddelde prijs van f.0,66 

per pond het gevolg van de uitzonderlijk hoge prijs van f. 1,23 per pond in 1720. Wordt dit jaar 
buiten beschouwing gelaten dan was de gemiddelde prijs over genoemde periode f.0,60 per 
pond.

	438	 Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 124
	439	 G. J. van Grol, De grondpolitiek in het West-indische domein der generaliteit. Een historische studie I-II-III 

(Register) 1934-1947, (Amsterdam 1980) deel I, 56. Manquerons waren de mensen die, door een of 
ander gebrek, niet waren verkocht. De WIC wilde ze op deze manier toch nog te gelde maken.

	440	 Ruud Paesie, Lorrendrayen op Africa. De illegale goederen- en slavenhandel op West-Afrika tijdens het acht-
tiende-eeuwse handelsmonopolie van de West-Indische Compagnie, 1700-1734 (Amsterdam 2008) 67-72

	441	 Den Heijer, Goud, ivoor en slaven,149-159
	442	 Postma, The Dutch, 197-200
	443	 Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 281-282
	444	 Over de rol van de Zeeuwen bij illegale handel: Paesie, Lorrendrayen, 54-75.
	445	 NA, WIC 838 Notulen vergaderingen Heren Tien, 25 oktober 1718 f.395vso: ‘Ende dewijle de 

Prezidiale camer Amsterdam volgens resolutie van de vergadering der tienen van de 11 9b 1717 
noch is aangeslagen met twee equipagies op de slavenhandel voor de colonie van Suriname, 
dewelke tot noch toe niet hebben kunnen werden voldaan, ende bij dese vergadering op de inge-
comene berigten en informatien van’t eijland St. Eustatius is geoordeelt dat wel een scheepsla-
dinge slaven tot voordeel van de compagnie aldaar gedebiteert sal kunnen werden, zoo is dier-
halve na deliberatie goedgevonden ende verstaen, de heeren bewindhebberen van de gemelte 
prezidiale camer Amsterdam mits dezen te verzoeken ende te authoriseeren om in voldoenin-
ge van een van deeze twee voorn: tourbeurten een schip met slaven na St. Eustatius te zenden, 
om een proef te nemen, hoe en in welken voegen, ende met wat winsten de slaven aldaer sullen 
kunnen werden verhandelt, ende dat ten dien eijnde indien haar EE zulx nodigh oirdeelen, een 
super cargo op het voornoemde schip te stellen, omme benevens de schipper de voorn: handeling 
te verrigten, ende daer toe zodanige Instructie en ordres aen de voorn: perzonen mede te geeven , 
als haar EE tot de meeste dienst van de comp: sullen oirdelen en vermijnen te behooren, ende van 
het succes van deze voijagie, te zijner tijd aen de andere cameren communicatie te geeven, omme 
na bevindinge vandien, de verdere nodige mesures te kunnen nemen’. 9b (ook wel geschreven als 
IXb) was de aanduiding van de maand november. In dit geval dus: 11 november 1717 

	446	 Besloten werd: “(...) mits deesen te arresteeren en vast te stellen vier equipagien op den slaaven-
handel te doen door de kameren na de plaetsen en op de tijden als volgt;

  De tweede tourbeurt Zeeland  Na Ardra en Zuriname of Curaçao zoo als bij inkoomende 
berichten na bevindinge van saken zal werden goedgevon-
den te voldoen, met het verwagt werdende schip Adrichem en 
zoo haest mogelijk in zee te brengen;



233

  De derde tourbeurt Amsterdam  Na Ardra off Angola en Zuriname in zee te brengen primo 
meij 1719 off zoo veel eerder als zal kunnne geschieden en 
tot welke deese equipagie een bequaem schip ingecogt off 
getimmerd zal werden;

  De vierde tourbeurt Maze  Na Ardra off Angola en Zuriname te voldoen met het ver-
wagt werdende schip Guntersteijn in zee te brengen primo 
meij 1719;

  De vijffde tourbeurt Amsterdam  Na Angola en Zuriname in zee te brengen primo october 
1719 ende zal tot deeze equipagie een nieuw schip getim-
merd werden.” NA,WIC 4, Notulen vergaderingen Heren 
Tien 1714-1719, f. 318

	447	 Dat was ook de reden dat de Heren Tien aan de besluitvorming op 25 oktober 1718 de volgen-
de passage toevoegden: “Ende is nopende de voorn: gearresteerde equipagien voor de colonie 
van Zuriname expresselijk goedgevonden ende verstaen, dat alle deselve haer voortgank zulle 
hebben bij aldien het gewoonlijk getal slaeven door de geinteresseerdens in de colonie van 
Zuriname ofte derselver commissionarissen in ijder der voorn: scheepen alvorens alhier te lande 
werden gecontracteerd, en ingetekent dog zulks niet geschiedende dat als dan de voornoemde 
equipagien op den slavenhandel voor de colonie van Zuriname niet gedaen zulle werden”. 

	448	 NA, WIC 374 Notulen kamer Amsterdam, 5 oktober 1719 f.1765
	449	 NA,WIC 374 , Notulen kamer Amsterdam 1719, f.220-221
	450	 NA, WIC 374, Notulen kamer Amsterdam 1719, f.240
	451	 Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, Bijlage 2, 406; Postma, The Dutch, 79
	452	 In de vergadering van de bewindhebbers van 14 februari 1727 werd besloten “(...)dat zedert 

met de jongste brieven van St. Eustatius bericht ingecomen is, dat door de sterke aanvoer van 
slaven door de Engelse, en om andere redenen meer, de negotie in slaven jegenwoordig aldaar 
niet sterk floreert, zoo is goed gevonden en verstaen, aan den Directeur Generael aan te schrij-
ven, om het voorsz: schip Leusden in plaatse vant zelve te versenden met een armazoen slaven na 
St. Eustatius, daarmede te depescheren na de colonie Suriname.” NA, WIC 382 Notulen kamer 
Amsterdam,14 februari 1727 f.14

	453	 Op 12 oktober 1719 werden de kapitein, de 2e en 3e stuurman en de scheepsartsen aangenomen: 
NA, WIC 374 Notulen kamer Amsterdam f.186vso; op 14 november de 1e stuurman: NA, WIC 374 
f.216vso en op 19 december de suppra cargo: NA, WIC 374 f.243vso

	454	 Thijl had in 1715 met de Vlissings Welvaren voor de kamer Stad en Lande naar Angola en Curaçao 
een slavenreis gemaakt. Daarbij had hij 194 gevangenen aan boord genomen waarvan allen levend 
te Curaçao werden afgeleverd. In 1718 had hij met de Acredam in opdracht van dezelfde kamer een 
slaventocht gemaakt van de Slavenkust naar Suriname. Er werden 650 gevangenen aan boord 
gebracht waarvan er 554 levend in Suriname werden afgeleverd. Postma, The Dutch, 318 en 308.

	455	 NA, WIC 104, Brieven en papieren van Guinee 1718-1720, f.467
	456	 Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 72
	457	 NA,WIC 486, Brieven en papieren van Guinee1719-1725 f. 102 NA, film #3084 
	458	 NA, WIC 5, Notulen Heren Tien 1720-1722, f.101vso-103vso
	459	 NA,WIC 376, Notulen kamer Amsterdam 1721, f. 12 ‘Ontfangen twee missivens van Jacob Thijl 

schipper van het compagnies schip Leusden, beide gesz: op de rheede van Loango aan Angola 
den 22 en 30 augustus des voorledene jaars, houdende advis, dat hij na veel stiltens en swer-
ven op den 14. van de voorn: maand aan Loango is gekomen, dat hij de negotie aldaar seer slegt 
heeft gevonden, moetende voor een slaaf sestien pees betaalen, ende dat hij hoopte in twee a drij 
maanden sijne reise verder voort te setten, sijnde sijn schip en volck in goede staat, (...)’.

	460	 Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 158-161
	461	 Ibidem, Bijlage 8, 425,
	462	 NA, WIC 6 Notulen Heren Tien,10 november 1724 f.126vso: ‘....geconcidereert zijnde dat de 

slaavenhandel is een van de grootste zenuwen van de comp: ende dat de negotie van dien, aen 
het eijland St.Eustatius teegenwoordig met veel voordeel voor de compagnie wert gedaan ...’ 

	463	 NA, WIC 376, Notulen kamer Amsterdam 1721, f. 115vso

Noten
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	464	 NA, WIC 665, Notulen kamer Zeeland 19 juni 1721
	465	 NA,WIC 376 Notulen kamer Amsterdam, 24 juni 1721 f.138
	466	 Door een telfout sluit de oorspronkelijke rekening op een bedrag van f. 13076,- Zie Bijlage 12.
	467	 Gawronski, De Equipagie, 189
	468	 Ibidem, 225
	469	 Ibidem, 275
	470	 M. J. Eijgenraam, ‘Menschlievendheid en eigen belang’. De behandeling van slaven aan boord 

van de schepen van de Middelburgsche Commercie Compagnie, in: Archief. Mededelingen van het 
Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, Jaargang 1990, 77-103 aldaar 85

	471	 Voor een overzicht van en toelichting op de verschillende soorten textiel : Zie Bijlage 7A Lijst van 
handelsgoederen.

	472	 Pieter Ras heeft van 1720-1727 voor de WIC als kapitein gevaren: op de Acredam van 1720-1721 met 
een slaventocht van de Slavenkust naar Suriname. Van de 606 ingescheepte gevangenen stierven 
er 159 onderweg. Ras was kapitein op de Leusden tijdens de tweede en de derde reis van dit schip. 
Postma vermeldt ten onrechte dat Ras ook kapitein op de Leusden is geweest tijdens de eerste reis. 
In 1727 is hij volgens Den Heijer overleden tijdens een reis op de kruiser Groot Bentveld. Volgens 
Postma echter leverde hij als kapitein van de Groot Bentveld 500 slaven af in Sint Eustatius in 1726. 
Den Heijer,Goud, ivoor en slaven, Bijlage 1, 401-401, Bijlage 4, 418; Postma, The Dutch, App.1, 
308-313, App. 13, 380

	473	 NA,WIC 376 Notulen kamer Amsterdam 1721, 25 november 1721 f. 232
	474	 Ibidem, 23 december 1721 f. 261
	475	 NA,WIC 377 Notulen kamer Amsterdam 1722, 13 januari 1722 f.7
	476	 Ibidem, f.8
	477	 NA,WIC 921 Brieven van Guinea 1721-1723, 8 mei 1722 f.36
	478	 NA,WIC 1303 Brieven en papieren van Guinea 1722, juni 1722 f.3 en NA,WIC 105 Brieven en 

papieren van Guinea, juni 1722 f.290vso
	479	 NA,WIC 486 Brieven en papieren van Guinea 1719-1725 f.321 film # 3084 NA
	480	 NA, WIC 1181 Brieven van Saba en Sint Eustatius 1717-1723, 26 september 1722 f.154-155. 
	481	 NA,WIC 1181 Brieven en papieren van Saba en Sint Eustatius 1717-1723, 26 september 1722 f.154-

155 en NA,WIC 1304 Brieven en papieren van Guinea 1723, 26 september 1722
	482	 De verkooprekening is verder in dit hoofdstuk opgenomen. De gespecificeerde rekening met 

namen van kopers etc. is als Bijlage 15 opgenomen.
	483	 De prijzen werden meestal genoteerd met het teken f. Dit was echter niet altijd de aanduiding 

voor gulden, maar ook voor Pesos. Een peso (stuk van acht) had een waarde van f. 2.50. De bedra-
gen moeten dus met 2,5 worden vermenigvuldigd voor het juiste bedrag in guldens. In de tekst 
wordt, om verwarring te voorkomen, als het om Pesos in plaats van het teken f. de aanduiding 
Ps. (Peso) gebruikt.

	484	 Het is niet mogelijk na te gaan in hoeverre hier sprake was van corruptie of fraude. Volgens 
Goslinga waren de Heren Tien in elk geval niet tevreden over de manier waarop Doncker en 
Johannes Lindesay zaken deden met de Fransen: ‘highly unsatisfactory in the eyes of the Heren 
X. In 1728 , after many complaints, the Board finally stepped in and ended their involvement in 
the slave trade’. Goslinga, The Dutch in the Caribbean, 185 

	485	 Han Jordaan, The Curaçao slave market: from asiento trade to free trade, 1700-1730 in: Riches from 
Atlantic commerce: Dutch transatlantic trade and shipping, 1585-1817 (Leiden 2003) 219-257 aldaar 249: 
‘When fully cured, the slave could be sold at a significant profit within a few weeks’.

	486	 NA,WIC 378 Notulen kamer Amsterdam, 16 februari 1723 f. 27vso-28
	487	 Volgens Postma bedroeg het percentage jongeren (youths) dat door de 2e WIC werd vervoerd 

gemiddeld 13% gedurende de periode van de 2e WIC. Het ging dan om kinderen in de leeftijd 
van 3 tot 15 jaar. Kinderen jonger dan 3 jaar (infants) werden samen met de moeder verkocht en 
telden niet mee bij de bepaling van de aantallen piezas. Postma, The Dutch, 228-231 en tabellen 
10.1 en 10.2. 

	488	 NA,WIC 1181 Brieven en papieren van Sint Eustatius en Saba 1722-1725, f. 26. 
	489	 De factuur is als Bijlage 16 opgenomen
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	490	 NA, WIC 464 Minuutbrieven naar de kust van Guinea 1720-1750 
	491	 NA, Sociëteit van Berbice 1720-1795, nummer toegang 1.05.05 invnr 31f. 136-143 Zie Bijlage 19.
	492	 Een voorbeeld van een combinatie van goederen: ‘230 P boesjes en 45 ps: platthiljos voor een 

man, 7 inlandse chitzen, 7 lemeniassen , 8 blaauw ½ guinees, 5 ankers franse brandewijn voor 
een vrouw’ NA, WIC 487 Hertogh aan Pranger, 2mei 1731. Boesjes = kaurischelpen.Voor de ver-
schillende soorten textiel zie Bijlage 7A.

	493	 NA, WIC 1304 Brieven en papieren van Guinea 1722. De complete facturen zijn als Bijlagen 18a en 
18b opgenomen.

	494	 Volgens de gegevens van Den Heijer zou het hier gaan om het schip Nieuwenhoven. Den Heijer, 
Goud, ivoor en slaven, Bijlage 1, 403 nummer kapitein 275.

	495	 NA, WIC 106 Brieven en papieren van Guinea, f.17
	496	 NA, WIC 106 Brieven en papieren van Guinea, f.35-36
	497	 NA, WIC 922 Brieven van Guinea f.12 Valckenier aan Heren Tien 3 mei 1724
	498	 NA, WIC 486 Brieven en papieren van Guinea 1719-1725 Film NA nr. 3084 f.488
	499	 Zie Bijlage 20
	500	 NA, WIC 1182 Brieven en papieren van Sint Eustatius en Saba f.69
	501	 Over zilvergeld: J. G. van Dillen, Van rijkdom en regenten.,260-263
	502	 NA, WIC 380 Notulen kamer Amsterdam, mei 1725 f.44
	503	 ´.... geconcidereert zijnde dat de slaavenhandel is een van de grootste zenuwen van de comp: ende 

dat de negotie van dien, aen het eijland St.Eustatius teegenwoordig met veel voordeel voor de 
compagnie wert gedaan....´ NA, WIC 6 Notulen Heren Tien, 10 november 1724 f.126vso

	504	 NA, Collectie Radermacher 1.10.69 invnr. 576 
	505	 NA, WIC 380 Notulen kamer Amsterdam, f.44,48,51,57,65 en 71 
	506	 Jan Schamp had eerder als eerste stuurman gevaren tijdens de eerste reis van de Leusden en, na 

het overlijden van kapitein Thijl in St. Eustatius, het schip als kapitein naar Nederland terug 
gevaren. Van 20 augustus 1723 tot 11 mei 1725 was hij kapitein op het slavenschip Steenhuijsen en 
vervoerde een lading gevangenen naar St. Eustatius voor de kamer Maze. Den Heijer, Goud, ivoor 
en slaven, Bijlage 1, 402; Postma, The Dutch, Appendix 1, 318

	507	 “(...) op den 1: november met 747 koppen slaven naer St. Eustatius versonden, hebbende soo-
danige schoone slaven als ooijt off ooijt, van hier sijn affgescheept; den negotie is hier sterk aent 
floreeren want de slavenhandel gaat hier kragtig in swang,(...)” NA, WIC 106 Brieven en papieren 
van Guinea , 16 januari 1726 f.676 en 682

	508	 NA, WIC 487 Brieven en papieren van Guinea NA film # 3085 f. 36 Verklaring van Jan Schamp 
1 november 1725. 

	509	 De dodenlijst is als Bijlage 21 opgenomen.
	510	 NA, WIC 619 Brieven en papieren van Sint Eustatius 1722-1730 NA film # 3189 f.264 en f.266
	511	 De gespecificeerde verkooprekening is als Bijlage 22 opgenomen 
	512	 NA, WIC 619 Brieven en papieren van Sint Eustatius NA film # 3189 f.266
	513	 Cornelis Ch. Goslinga, The Dutch in the Caribbean and in the Guianas 1680-1791, (Assen en 

Maastricht 1985) 127,131
	514	 Ibidem, 132
	515	 Ruud Paesie, Lorrendrayen op Africa. De illegale goederen- en slavenhandel op West-Afrika tij-

dens het achttiende-eeuwse handelsmonopolie van de West-Indische Compagnie, 1700-1734, 
(Amsterdam 2008), 203

	516	 NA, 1.05.05 Sociëteit van Berbice, Geschiedenis van de archiefvormer 9-13; L. Bosman, Nieuw 
Amsterdam in Berbice (Guyana). De planning en bouw van een koloniale stad, 1764-1800 (Hilversum 1994) 
9-15 

	517	 Het contract is als Bijlage 19 opgenomen
	518	 NA,WIC 1140 Brieven en papieren van Suriname 1721-1732, Missive aan Heren Tien 13 juli 1724 f. 48
	519	 NA, WIC 1.05.03 Sociëteit van Suriname, 9-11 Geschiedenis van de archiefvormer.
	520	 G. W. van der Meiden, Betwist bestuur. Een eeuw strijd om de macht in Suriname 1651-1753, (Amsterdam 

1987) , 73 en 54. Er waren ook nog 106 Indiaanse slaven.
	521	 Ibidem, 73-76

Noten
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	522	 De gegevens zijn ontleend aan: Postma, The Dutch, 308-319,Appendix 1
	523	 Goslinga ,The Dutch in the Caribbean, 187
	524	 Van der Meiden, Betwist bestuur, 78-79
	525	 Ibidem, 78
	526	 NA, WIC 381 Notulen kamer Amsterdam 8 juni 1726 f.60
	527	 Postma, The Dutch, Appendix 1, 318
	528	 NA,WIC 381 Notulen kamer Amsterdam, 24 oktober 1726 f.119vso
	529	 Ibidem, 31 oktober 1726 f.121vso-122. 
	530	 Ibidem, 24 december 1726 f. 145
	531	 NA,WIC 382 Notulen kamer Amsterdam, 3 januari 1727 f.3
	532	 Ibidem, 31 januari 1727 f.10
	533	 Ibidem, 14 februari 1727 f.14 ‘....dat zedert met de jongste brieven van St. Eustatius bericht inge-

comen is, dat door de sterke aanvoer van slaven door de Engelse, en om andere redenen meer, 
de negotie in slaven jegenwoordig aldaar niet sterk floreert, zoo is goed gevonden (...) om het 
voorsz: schip Leusden in plaatse vant zelve te versenden met een armazoen slaven na St. Eustatius, 
daarmede te depescheren na de colonie Suriname.’ 

	534	 NA, Collectie Radermacher 1.10.69 invnr. 576 
	535	 NA, WIC 107 Brieven en papieren van Guinea, 21 augustus 1727 f.559 
	536	 NA, WIC 487 Brieven en papieren van Guinea NA Film # 3085 f.122 Zie Bijlage 24
	537	 NA, WIC 108 Brieven en papieren van Guinea, f.449 
	538	 NA, WIC 1140 Brieven en papieren van Suriname f.90
	539	 Ibidem f.90, van Beek aan kamer Amsterdam 30 december 1727
	540	 NA, WIC 1140 Brieven en papieren van Suriname, 8 maart 1728 f.90-91. 
	541	 NA, WIC 383 Notulen kamer Amsterdam 19 oktober 1728 f.172vso-173
	542	 NA, Collectie Radermacher 1.10.69 invnr. 576
	543	 NA, WIC 383 Notulen kamer Amsterdam 21 december 1728 f.219vso-220
	544	 NA, WIC 336 Notulen kamer Amsterdam 1681 f.294-298vso. Zie Bijlage 3. Het ging hier om over-

treding van artikel 13 van de Instructie. Daarbij werd bepaald dat alle goederen die in schepen 
van de WIC werden geladen moesten zijn gemerkt met het logo van de WIC. Dit logo werd aan-
gebracht met een speciaal ontworpen brandijzer. Het ‘branden’ van de goederen betekende dat 
er toestemming was om deze mee te nemen aan boord van een vertrekkend schip. ‘Ongebrande 
leggers’ waren dus in strijd met deze Instructie. 

	545	 NA, WIC 384 Notulen kamer Amsterdam 22 maart 1729 f.47-47vso
	546	 NA, WIC 922, Brieven van de kust van Guinee, 1724-1730 f.124: ‘Sedert is god lof wederom op 

de 7 deses aen dit casteel behoude gearriveert UEdele schip Leusden gevoert werdende bij den 
capt Simon Ovens met dewelke wij hebben ontvangen UEdele voor ons zeer geestimeerde mis-
sivens gedateert 8 en 17 maart deses jaars. De ordres welke UEdele ons gelieve te geeven ten 
opzichten van het genoemde schip namentlijk om hetselve ten spoedigste met slaaven naar de 
colonie Surinaame te depescheeren, zullen wij met zoveel promptitude tragten te opserveeren 
als ons mogelijk zal zijn, dogh tot ons uijterste leetweesen, blijft den slaavenhandel soo danig 
sleght hier ter custe, dat wij niet weeten van waar zoo veel slaaven te zullen erlangen (...)Wij 
hadden gehoopt met Leusden een quantitijt coopmanschappen voor Jaquin te ontfangen terwijl 
die plaats voor de slaaven onze eenigste toevlucht is maar tot ons leedt is daar niet van eenigh 
belangh voor dat comptoir mede aangevoert ’t welk ons wederom verlegen maakt; alzoo wij ons 
hier van de noodtsaakelijkste coopmanschappen voor die plaats ontbloot vinden (...)’

	547	 Simon Ovens was van 1729-1737 in dienst van de WIC. Deze reis als kapitein op de Leusden was de 
eerste slaventocht die door Simon Ovens werd uitgevoerd voor de WIC. Ovens maakte in totaal 
4 slaventochten voor de compagnie: met de Duijnvliet voor de kamer Amsterdam (1731-1732), de 
St. Laurens voor de kamer Stad en Lande (1733-1734), de Vrijheid voor de kamer Amsterdam (1736-
1737). Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, Bijlage 1, 403-404

	548	 NA, WIC 108 Brieven en papieren van Guinea 16 april 1730 f.582-582vso
	549	 NA, WIC 487 Brieven van de kust van Guinee, NA film # 3085 f.247 Verklaring Simon Ovens 26 

juni 1729
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	550	 Ik ondergesz schipper naast God van’t Ed Comp Schip Leusden , bekennen onder den overloop 
van mijn voorn: schip ontfangen te hebben uijt handen van den Ed:Gr:Agtb heer Directeur 
Generael Robbert Norré een nomber van eenhondert en negentig pezos koppen slaven (...)Na’t 
sluijten deeses comt nog bij een pesos man (...)NA, WIC 487f.347

  Het eerste namentlijk Leusden wierd immediaat naa deselves aankomst in gereedheijd gebragt 
om naar Jaquin af te gaan en aldaar was’t mogelijk zijn benoodigt aantal slaaven inteneemen 
wer waards het zelve op den 26 junij is vertrokken met 239 koppen en aldaar een nomber van 
469 koppen ingenoomen hebbende, heeft hetzelve daarmeede op den 1 september zijn reijse 
naar Suriname voortgezet.NA, WIC 108f.582-582vso

	551	 NA, WIC 108 Brieven en papieren van Guinea 16 april 1730 f.582-582vso
	552	 NA, WIC 1140 Brieven en papieren van Suriname 28 december 1729 f.117, van Beek en Hoevenaer 

aan Heren Tien.
	553	 NA, WIC 1140 Brieven en papieren van Suriname 26 februari 1730 f.123, Van Beek en Hoevenaer 

aan Heren Tien. 
	554	 Welke schepen hij bedoelde is niet bekend.
	555	 NA, Sociëteit van Suriname invnr 256 Brieven en papieren van Suriname 1729 f.925vso, De 

Cheusses aan Heren Tien. Met ‘Lowangers’ werden mensen bedoeld afkomstig uit het Loango-
Angola gebied. De Cheusses vermeldde 17 november 1729 als aankomstdatum van de Leusden in 
Paramaribo; van Beek en Hoevenar gaven als aankomstdatum 19 november op.

	556	 NA, WIC 385 Notulen kamer Amsterdam, 22 augustus 1730 f. 218vso
	557	 NA, VWIS, 1.05.06 invnr 9 Resolutie van de Staten-Generaal tot de vernieuwing van het octrooi der 

West-Indische Compagnie en vaststelling van een reglement op de vrije vaart op de kust van Afrika 
	558	 Bruijn Harmensz had eerder voor de WIC slaventochten uitgevoerd, in alle gevallen naar 

Suriname. In 1728 leverde hij met het schip Amsterdam2 in totaal 458 gevangenen af in 
Paramaribo; onderweg had hij slechts één sterfgeval onder de gevangenen. De tweede reis, 
eveneens naar Suriname, was met de Beekesteijn. Van de 866 in Afrika ingescheepte gevangenen, 
kwamen maar 608 levend in Suriname aan. Een sterfte van ruim 30%.

	559	 NA, WIC 385 Notulen kamer Amsterdam, 17 augustus 1730 f.212vso en 22 augustus 1730 f.218
	560	 NA, WIC 487 Brieven van de kust van Guinee Film NA # 3085 f.494-495 
	561	 NA, WIC 487 Brieven van de kust van Guinee Film NA # 3085 f.452 Een ‘cabbesse boesjes” ( kau-

ri’s) was een hoeveelheid van 4000 kauri’s. Hogendorn en Johnson, The shell money, 120
	562	 NA, WIC 109 Brieven en papieren van Guinea, f.240 
	563	 NA, WIC 109 Brieven en papieren van Guinea f.239-240 
	564	 NA, WIC 1140 Brieven en papieren van Suriname f.189
	565	 NA, WIC 1140 Brieven en papieren van Suriname f. 189, Lever en Hoevenaar aan Heren Tien 28 

augustus 1731
	566	 Graan had eerder als kapitein op slavenschepen van de WIC gevaren: de Groot Bentveld (1728-1729) 

en de Beekesteyn (1730-1732). Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, Bijlage 1,403; Postma, The Dutch, 
Appendix 1, 309 en 313. Volgens gegevens van Den Heijer voer Graan ook als kapitein voor de 
kamer Maze (1734-1735), Den Heijer, Goud, ivoor en slaven,Bijlage 1,404

	567	 NA, WIC 923 Brieven van Guinea f.44 en f.52 Pranger aan Heren Tien resp. 4 september en 14 
december 1732

	568	 NA, WIC 109 f. 465vso Brieven en papieren van Guinea. Hollandia was een van de factorijen van 
de WIC aan de Goudkust 

	569	 NA, WIC 109 Brieven en papieren van Guinea f.465vso en 471vso, Pranger aan Heren Tien 14 
december 1732. Het probleem van desertie deed zich al heel lang voor. Ondanks strenge maat-
regelen van de WIC waarbij zelfs doodstraffen werden uitgesproken bleven mensen deser-
teren. Vooral de desertie van Nederlanders naar het nabij gelegen Engelse Cape Coast Castle 
(Caap Corso in de brief van Pranger) was door het permanente gebrek aan personeel een seri-
eus probleem. Men heeft dit nooit echt kunnen tegengaan ondanks de zware straffen waarmee 
werd gedreigd en die soms ook ten uitvoer werden gelegd. In 1708 sloten de Engelsen en de 
Nederlanders een akkoord om elkaars deserteurs uit te leveren maar dit leverde weinig succes 
op. Zie: Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 176-177

Noten
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	570	 NA, WIC 923 Brieven van Guinea f.55 Pranger aan Heren Tien 3 mei 1733
	571	 NA, NBKG, 1.05.14 invnr 238 Register van Instructien (etc) 1732-1740 NA film # 96. Zie Bijlage 4
	572	 NA, WIC 388 Notulen kamer Amsterdam, 18 juni 1733 f.82vso
	573	 NA, WIC 1141 Brieven en papieren van Suriname 1733-1738 , 23 juni 1733 f.26
	574	 NA, WIC 840 Notulen Heren Tien, 10 november 1733 f.265:”(...) Bij lectuure van de missivens van 

de commiesen op Zuriname , zijnde geremarqueert; dat de schippers in de respective cameren, 
met de slaaff scheepen, somtijts wel een negers jongen of meijsje op Zuriname komen mede te 
brengen, op voorgeeven dat zodanige slaaf aan haer door deese off geene bediende op de kust, 
off Neger Koning werden vereert, ende aldaer op Zurinamen verkogt, ende vermits aan eenige 
derselve , naer aftreck van de onkosten, de helft van het provenue, waervoor die zijn verkogt 
geworden, hier te lande is goed gedaen.

  Zoo is (...) goedgevonden en verstaen, aan de schipper , dewelke zodanige slaaff, tot deese tijt toe 
meede gebragt hebben, de helft van zodanige provenue insgelijks te accordeeren, zijnde wijders 
de respective kameren verzogt, haere schippers dewelcke in het vervolgh op den slavenhandel 
zullen uijtgesonden werden, te interdiceeren , geene slaaven op wat pretext het zouden mogen 
zijn, ten lasten van de compagnie op haere scheepen voor haere particuliere rekeningh over te 
voeren, zullende ingevalle van overtreedingh alle zodanige slaaven ten behoeve van de compag-
nie blijven geconfisqueert.(...)” 

	575	 NA, WIC 1141 Brieven en papieren van Suriname 1733-1738 , 23 juni 1733 f.26
	576	 NA, WIC 1141 Brieven en papieren van Suriname 1733-1738, 1 oktober 1733 f.28
	577	 NA, WIC 61 Vergadering Heren Tien, 22 december 1733
	578	 Zeeuws Archief (ZA), Familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet (MPTvP) toegang 255 invnr 105. 

Lijst van koopwaren berustende te Guinea 1734-1735. Dit invnr bevat een overzicht van ‘equipa-
gien of vertimmeringe’ van schepen van verschillende kamers. 

	579	 NA, WIC 8 Notulen vergadering Heren Tien 1729-1733, 14 november 1733 f.293vso-295
	580	 Daniel te Velde had twee keer eerder als kapitein van een slavenschip voor de WIC gevaren. 

Beide keren op het schip Waartwijk. In de periode 1730-1731 voor de kamer Stad en Landen naar 
Suriname.; van 1731-1733 voor de kamer Noorderkwartier eveneens naar Suriname. Den Heijer, 
Goud, ivoor en slaven, Bijlage 1, 403 

	581	 NA, WIC 502 Brieven van de kust van Guinee- Resoluties van Directeur-generaal en Raden 11 
november 1734. De tweede stuurman stierf op 6 juni 1735 , NA, WIC 488; de oppermeester op 18 
februari 1735 en de derde kuiper op 27 december 1734, NA, WIC 110.

	582	 NA, WIC 111 Brieven en papieren van Guinea f.18-19vso
	583	 ‘ dat de soldaten sonder schiet, of sijdgeweer aan de wal quaamen, en (...) een spotagtigh gelag 

aan de neegers veroorsaakten’ NA, WIC 110 Brieven en papieren van Guinea, 22 november 1734 
f.597vso-598

	584	 NA, WIC 110 Brieven en papieren van Guinea f.597vso-598, Overbeke aan Heren Tien 22 novem-
ber 1734

	585	 NA, WIC 57 Kopieboek brieven naar Guinea (1731-1784) f.30vso Brief aan Anthonij Overbeke 29 
oktober 1735.

	586	 NA, WIC 502 Brieven van de kust van Guinee, Resoluties van Directeur-generaal en Raden 11 
november 1734.

	587	 NA, WIC 9 Notulen Heren Tien 1734-1736 f.68-69 Vergadering 22 oktober 1734. Dit verslag geeft 
een goed inzicht in de manier waarop de toerbeurten werden vastgesteld en toegewezen aan de 
verschillende kamers. Ook werd hierbij de waarde van de handelsgoederen (cargasoenen) die de 
verschillende schepen meekregen vastgesteld. 

	588	 Over de oppercommies Hertogh en de competentieproblemen met de directeur-generaal in 
Elmina: Den Heijer, Naar de koning van Dahomey. Het journaal van de gezantschapsreis van Jacobus Elet 
naar het West-Afrikaanse koninkrijk Dahomey in 1733, (Zutphen 2000). Over het besluit van de Heren 
Tien om de slavenschepen rechtsreeks naar Appa te sturen blz. 74-75. In deze studie van Den 
Heijer wordt ook duidelijk hoe weinig macht en gezag de Nederlanders in de jaren dertig van 
de 18e eeuw in West-Afrika hadden. Ook het zwalkende en inadequate beleid van de Heren Tien 
komt hierbij aan het licht.
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	589	 NA, WIC 9 Notulen Heren Tien 1734-1736 f. 65vso-66 Vergadering 22 oktober 1734 
	590	 Naader Reglement op het subject van de vrije Vaart op de Kust van Africa voor de Onderdaanen van 

de Vereenigde Nederlanden, onder de betaaling van Recognitie, opengestelt bij het Reglement 
van haar Hoog Mog. van den 8 Augusti 1730. Het Naader Reglement is als Bijlage 8 opgenomen. 

	591	 Artikel IV Naader Reglement; Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, hfdst. 9, 299-314
	592	 NA, WIC 840 Notulen Heren Tien 1729-1735 f.399vso Vergadering 28 oktober 1734
	593	 NA, WIC 9 Notulen Heren Tien 1734-1736 f.214-214vso Vergadering 11 oktober 1736
	594	 NA, NBKG 238 Register van Instructien (etc.) 1732-1740, 19 november 1734 NA, Film # 96 f.111-113 
	595	 NA, WIC 390 Notulen kamer Amsterdam 24 mei 1735 f.101vso
	596	 NA, WIC 488 Brieven van de kust van Guinee 1734-1743, Te Velde aan Heren Tien 1 juni 1735, NA 

Film # 3086 f.82 . 
	597	 NA, WIC 61 Minuutbrieven naar Curaçao, Sint Eustatius ,Suriname 1728-1746. Wangen zijn 

houten platen die gebruikt worden om de mast te verstevigen.
	598	 Een ‘klijne cabesse boejses’ was een hoeveelheid van 2000 kauri’s. Een ‘grote cabesse boesjes’ was 

4000 schelpen.
	599	 NA, NBKG 1.05.14 invnr 238 Register van Instructien (etc) 1732-1740 NA Film # 96 f.135 
	600	 NA, WIC 488 Brieven van de kust van Guinee 1734-1743, Te Velde aan Heren Tien 1 juni 1735, NA 

Film # 3086 f.84
	601	 Er worden in de verslagen over de aantallen overledenen tijdens deze reis verschillende cij-

fers genoemd. NA, WIC 1141f110 en NA, WIC 391f.45 vermelden 280 gevangenen die levend in 
Paramaribo werden afgeleverd en dat er 51 mensen in het slavenmagazijn waren gestorven. In 
NA, WIC 1141f.111 wordt een aantal van 279 levend afgeleverde gevangenen genoemd. In totaal 
werden 226 mensen verkocht: NA, WIC 391f52vso en NA, WIC 1141f113.

	602	 NA, WIC 391 Notulen kamer Amsterdam 11 september 1736 f.142-143vso
	603	 Ibidem, 23 maart 1736 f.45; NA, WIC 1141 Brieven en papieren van Suriname f.110
	604	 NA, WIC 1141 Brieven en papieren van Suriname 1733-1738 f.113; NA, WIC 391 Notulen kamer 

Amsterdam 10 april 1736 f.52vso
	605	 ‘Dat haar EE wijders den voorsz: schipper verantwoordinge hadden afgevordert, wegens het 

extra ordinair groot getal slaven, op het voorsz: schip, geduurende de rijse gestorven, dat hij aen 
haarEE hadden beweesen, dat reets 42 slaven waren overleeden voor en aleer hij van Appa was 
vertrokken; dat hij wijders hadde gesegt, dat door zijn langdurende rijse, door stilte en contrarij 
winden veroorsaakt, de siekte onder de slaven zeer was geaugmenteert, dat ook de slegte victua-
lij, door de lange rijse zeer veroudert geworden zijnde en verdurven, daer toe veel hadden gecon-
tribueert (...)dat haarEE geen genoegsame reedenen of bewijsen hadden gevonden, waarom aen 
den voorm: schipper ofte zijn opperstuurman Dirk Winiae de betaling hunner gagien konde 
werden gewijgert’.NA, WIC 391 Notulen kamer Amsterdam, 11 september 1736 f.142-143vso

	606	 ‘Dog na het zig laat aanzien, is er weijnig hoop dat U:Ed:Gr:Agtb veel voordeelen hier bij behaal-
en zullen, gemerkt de geringheijd der prijsen waarvoor de gepermitteerde enterloopers hunne 
goederen zoo aan de booven als de beneede kust afzetten zullen, niet toelaat de alderminste 
gedagten te formeeren dat de handel scheepen van de Ed:Comp: iets ter weereld staan uijt te 
regten; behalven nog dat de naturellen die ten oosten en westen onzer vastigheeden tusschen 
Caap Apollonia en Rio Volta woonen ten eenenmaal ongeinclineert zullen zijn hunne koop-
mansz aan de fortressen te komen opveilen; en wel inzonderheijd die aan de west zijde van 
Axim alzoo er maar ruijm 7 mijlen distantie tusschen de eerstgenoemde caap en dito fortres is 
waar door de kooplieden die uijt het land komen ontwijfelbaar verlokt zullen werden hunne 
goederen ten duursten voor frisse en courante koopmansz: liever aldaar dan voor lage prijsen en 
slegte waren bij de Ed:Comp: aftezetten; zonder breedspraakelijk aan te voeren wat schadelijke 
gevolgen hier uijt voor onse slavenhandel aan Jaquin zullen spruijten.’ NA, WIC 487Brieven van 
de kust van Guinea, 1 maart 1731 f.4 NA Film # 3085 

	607	 ‘(...) zoo moet ik UEd bekent maken dat het voor mijn jegenwoordig wat swaar sal vallen om 
gemelde bodem niet al te spoedig sal konnen afscheepen om reeden dat voor tegenwoordig 
alhier zijnde 2 Engelse en een Fransman, dewelke hier mede haar aantal slaaven soeken in te 
handelen; en koopen mede geen andere soorte van slaaven gelijk als UEd:comp: scheepen voeren 
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en betalen daarvoor 6½ a 7 onse in goederen.Soo kan UEd zeer ligt afneemen dat voor mijn 
onmogelijk is, om teegens haar lieden enige slaaven te connen inhandelen, dewijl de Ed:comp: 
niet meer als 5 onse aan goederen voor een slaaf betaalt, nog te meer zoo is het gehele land alhier 
omtrent met seer swaare oorlogen beset (...)” NA, WIC 923 Brieven van Guinea, Hertogh aan 
Pranger 27 maart 1731 f.17

	608	 NA, WIC 923 Brieven van Guinea, 27 maart 1731 f.17 blz.3-3vso
	609	 ‘(...) dat de Assiantijnen in een groote meenigte zijn gearriveerd meedebrengende eene consi-

derabele quantiteijt slaven en tand dewelke wij door gebrek van courante koopmansz: zoo wel 
aan dit casteel als op de overige buiten posten ten meerendeele tot ons uijterste hartzeer na de 
Engelschen moeten zien overgaan (...)’. NA, WIC 487 Brieven van de kust van Guinea, 1 mei 1731 
f.440vso-441vso NA Film # 3085

	610	 ‘dat het voor een zonderling geluk zal mogen gerekend worden, bij aldien UWelEds: in staat 
geraaken denzelven beloften articul 19 vermelt te konnen presteeren en gesupponeerd wij al in 
staat waaren zoo een getal slaven jaarlijks te konnen leeveren zoo zal het egter met zeer weijnig 
voordeel van U:Ed:Gr:Agtb geschieden konnen’ NA, WIC 487f.419vso-421

	611	 Postma, The Dutch, App. I, 308-319
	612	 NA, SS 30 f.286-288 Vergadering 30 april 1738
	613	 Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 54-55
	614	 NA, WIC 1140 Brieven en papieren van Suriname f. 189, Lever en Hoevenaar aan Heren Tien 28 

augustus 1731 
	615	 NA,WIC 107 Brieven en papieren van Guinea, f.529-530. De verklaring is geschreven op de 

Leusden op 20 maart 1727. Zie Bijlage 23
	616	 De Greinkust, genoemd naar de malaguetta of greinpeper, is het gebied van het huidige Liberia. 

Door de WIC werd ook de aanduiding Bovenkust voor dit gebied gebruikt. Den Heijer, Goud, 
ivoor en slaven, 71

	617	 Cap Lopez in het huidige Gabon.
	618	 Over de Compagnie van Corisco en de problemen met de Portugezen: Den Heijer , Goud, ivoor en 

slaven, 201-205
	619	 Op 6 september 1727 stuurden de Bewindhebbers van de kamer Amsterdam een brief naar de 

Staten Generaal waarin een aantal klachten tegen Portugal werden opgesomd. De kwestie rond 
de ‘sGraveland was blijkens deze missive nog steeds niet opgelost. Er was ook nog de kwestie met 
Portugal over het schip de Sonnesteijn.

  “(...) wij echter gemeent hebben dat niet ondienstigh, en tot ophelderingh van de saack goedt 
soude zijn, dat wij voor af lieten gaan, en kortelijck praemitteeren de respective grieven en 
klaghten, die wij ten laste van de Kroon van Portugaal komen te sustineeren.

  De selve zijn de volgende.
  (...)
  Dat insgelijcks gerestitueert mogen werden vijf hondert en seven en taghtigh koppen Slaaven, 

door den selven Jan Danzaint op de 7 october 1724 aan Caap de Lopez gelicht uijt het Compagnies 
Schip Sonnesteijn, Schipper Roelof Roos.

  Dat als vooren vrijgegeeven moge werden het Compagnies Schip ’s Gravelandt, Schipper Adriaan 
vander Parre, met sijn ladingh , aan het hooge Landt van Battowa, ende sulcks in het voortsetten 
van de reijse naar Elmina , door twee Oorloghscheepen aangehouden.” 

  NA, VWIS 307 Stukken betreffende de geschillen tussen de West- Indische Compagnie en 
Portugal over de vaart op de Kust van Guinea 1727-1730.

	620	 Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 193 en 204 
	621	 ‘Dat zij heeren commissarisen hebben nagezien de respve: verklaaringen, soo door de adsisten-

ten , de welke op het voorsz: schip ‘sGravelandt geembarqueert sijn geweest, als door de officie-
ren van het meergem: schip Leusden gepasseert. Dat het aan haar daaruijt is voorgekoomen dat 
de voorsz: Jan Schamp boven ende behalven zijne lacheteijt en verzaaghtheijt in deesen heeft 
schuldigh gemaakt aan wandevoir en misbedrijff, dog dat zij heeren commissarisen geen occa-
sie hebben gehadt, hem in perzoon daarop te hooren, doordien het schip Leusden nogh niet voor 
de stadt is; dat zij heeren commissarisen dien onvermindert gemeent hebben best te zijn, deese 
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vergaderingh van haare voorsz: bevindingh te informeren, ten eijnde deselve nader daarop sal 
kunnen resolveren’. NA, WIC 383 Notulen kamer Amsterdam, 27 mei 1728 f.79-79vso

	622	 ‘Dat haarEE daarjegens hebben geconfronteerd de respve: verklaringen, soo van de assistenten 
met het voorsz: schip ‘sGravelandt, dat haarEE bovendien nogh hebben ingenomen het advis van 
bevaaren luijden, in den eedt en dienst van de comp: sijnde, ende uijt al ’t selve ten vollen over-
tuijgt zijn geworden van het wandevoir van den voorsz: Jan Schamp in het verlaaten van het 
schip ‘sGravelandt, ende bovendien nogh van desselffs sleghte conduites in het commando van de 
voorsz: twee scheepen gehouden, ende vervolgens dat haarEE van advis souden sijn, dat deselve 
Jan Schamp, benevens Adriaan van de Parre geweesen schipper op het voorsz: schip ‘sGravelandt, 
nooit meer in den dienst van de compie: behoorde gebruijkt te worden, ende dat daarvan ken-
nisse gegeven werde aan de respve: cameren ten eijnde haar daaraan mede te gedraagen’. NA, 
WIC 383 Notulen kamer Amsterdam 9 november 1728 f.187-187vso

	623	 NA, WIC 487 Brieven van de kust van Guinee ,1 mei 1731 f.444vso-445 Onderstreping door direc-
teur generaal Pranger

	624	 De onderstrepingen staan in de tekst van Pranger.
	625	 ‘Ook gaat er naauwelijks een maand voorbij dat men hier ter kust niet hoort van Engelse schee-

pen die afgeloopen en de daar op navigeerende blanken gemassacreert zijn, vermits dito natie 
zig enkeleijk door dit eige point van zuinigheid aan opgem: pericul bloot stelt.(...)’NA, WIC 487 
Brieven van de kust van Guinea, 1 mei 1731 f.444vso-445

	626	 NA, WIC 923 Brieven van Guinea 1maart 1731- december 1736 f.7 pag.3vso
	627	 NA, WIC 487 Brieven van de kust van Guinee, 1 mei 1731 f.444vso-445
	628	 NA, Sociëteit van Suriname 1.05.03 invnr.258 Brieven en papieren van Suriname, 14 augustus 

1731 f.855vso
	629	 NA, WIC 1140 Brieven en papieren uit Suriname 14 augustus 1731 f.188
	630	 Over deze kwestie: NA, WIC 1140 Brieven en papieren van Suriname 14 augustus 1731 f.187-188; 

28 augustus 1731 f.189; NA Sociëteit van Suriname 1.05.03 invnr.258 Brieven ene papieren van 
Suriname, 14 augustus 1731 f.855vso; 28 augustus 1731 f.887 Zie Bijlage 25.

	631	 NA, WIC 464 Minuutbrieven naar de kust van Guinea (1720-1750), 12 november 1731
	632	 ‘(...) in terms of understanding shipboard slave revolts, the type or size of vessel, its armament, 

equipment or number of crew at the outset of the voyage, or the ratio of these things to each 
other, did not appear to matter very much. Pressure from desperate people seems continuous as 
long as there were desperate people on board. Exogenous events such as illness, human error on 
the part of the crew, or what from the slaves’ standpoint would appear as fissures in the ruling 
class (crew versus crew, or Europeans versus African slave merchant), provided the opportunity 
for these pressures to manifest themselves as violent resistance, but the pressure itself was a con-
stant. The single most important factor appears to be the strong regional pattern in the incidence 
of revolts, though the higher proportion of females among the slaves on board is also significant’. 
Stephen D. Behrendt, David Eltis, David Richardson, The Costs of Coercion: African Agency in 
the Pre-Modern Atlantic World in: The Economic History Review, New Series, Vol. 54, No. 3 (Aug., 
2001), pp. 454-476, aldaar 466.

	633	 David Richardson, Shipboard revolts, 75,78

Deel	5	

	634	 NA, WIC 9 Notulen Heren Tien 19 oktober 1735 f.145-147; NA, WIC 9 Notulen Heren Tien 15 
oktober 1736 f.232vso

	635	 NA, WIC 391 Notulen kamer Amsterdam 10 juli 1736 f. 108vso-109
	636	 NA, WIC 391Notulen kamer Amsterdam 21 september 1736 f.152vso-153 
	637	 Het casque is het schip, zonder masten, zeilen en touwwerken (de scheepsromp).
	638	 NA, WIC 391 Notulen kamer Amsterdam 14 december 1736 f.201
	639	 NA, WIC 392 Notulen kamer Amsterdam 15 maart 1737 f.57-58, 66vso; NA, WIC 902 Brieven van 

de kameren van ’t Noorderkwartier en Stad en Lande 1735-1743, 19 maart 1737
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	640	 NA, WIC 488 Brieven van de kust van Guinee 1734-1743 NA Film # 3086 f.241
	641	 NA, WIC 924 Brieven en papieren van Guinea, f.69 M F de Bordes aan Heren Tien 4 oktober 1737.
	642	 NA, WIC 111 Brieven en papieren van Guinea f.255-260
	643	 De Juffrouw Helena was een genomen lorrendraaier. Het schip heeft tot 1741 dienst gedaan zowel 

als retour- als slavenschip. Het was een klein schip waarmee maximaal 250 gevangenen werden 
vervoerd. De Juffrouw Helena had zowel naar Curaçao als Suriname slaventochten uitgevoerd. 
Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, Bijlage 1,403-404; Postma, The Dutch, Appendix 1, 313

	644	 NA, WIC 502 Resoluties van directeur-generaal en raden 16 september 1737. Zie Bijlage 26A.
	645	 NA, WIC 924 Brieven en papieren van Guinea f.69 M F de Bordes aan Heren Tien 4 oktober 1737
	646	 NA, WIC 924 f.16 De Bordes aan Heren Tien 30 juni: “reeds een getal van 200 koppen’.
	647	 NA, WIC 924 f.69 De Bordes aan Heren Tien 4 oktober 1737: ‘hebbende circa 600 coppen slaaven 

aan boord’
	648	 NA, WIC 111 f.245 De Bordes aan Heren Tien: ‘Leusden overgesteevend na America op den 18 9b: ( 

18 november) met een armazoen van 716 koppen (...)
	649	 NA, WIC 1141 Brieven en papieren uit Suriname, 27 januari 1738 f.172: verklaring van Outjes en 

bemanning: ‘op den 19 novemb: 1737 van de fortresse genaemt d’Elmina sijn zeijl gegaen naer 
aldaer op de kust van Guinea te hebben ingenoomen een armazoen van 700 coppen negros slaaven’. 

	650	 De gebeurtenissen tijdens de ramp met de Leusden worden hier gereconstrueerd aan de hand 
van de verklaring van de kapitein en de bemanningsleden. NA, WIC 1141 Brieven en papieren 
uit Suriname f.172. De meest relevante documenten over de toedracht en de afwikkeling van de 
ramp zijn als Bijlagen 26A tot en met 26H opgenomen. 

	651	 Over de problemen die schepen ondervonden bij het vinden van de monding van de 
Surinamerivier schrijft Wolbers (met verwijzing naar het Journaal van Gouverneur Texier) dat 
dit vaak voorkwam. Kapiteins die voor het eerst Suriname bezochten maakten dikwijls de ver-
gissing om de Marowijnerivier in plaats van de Surinamerivier op te varen. Het gevaar was dan 
groot dat de schepen op banken voor de Marowijnerivier vastliepen. De bank werd dan aange-
zien voor Braamspunt aan de monding van de Surinamerivier. In 1780 stelde gouverneur Texier 
aan schippers voor om maatregelen te nemen om het probleem van verkeerde navigatie op te 
lossen. Er werd toen in overleg met de schippers besloten om “(...) een Kaap op te rigten, om 
den hoek bij Braamspunt, op het Rif bij de Winiwinibokreek (...)”. J. Wolbers, Geschiedenis van 
Suriname, (Amsterdam 1861) 365 

	652	 NA, WIC 1141Brieven en papieren uit Suriname, G. van de Schepper aan Heren Tien 28 januari 
1738. Zie Bijlage 26D

	653	 Op 4 mei 1746 werd in de vergadering van de Heren Tien besloten om aan Hendrik Veltman 
alsnog zijn loon te betalen. Veltman was met de Leusden als commandeur van de soldaten mee-
gereisd naar Guinea en daarna retour. Hij bevond zich op de Leusden toen het schip veronge-
lukte aan de Marowijne. De kamer Stad en Landen had geweigerd hem zijn loon uit te betalen 
omdat hij niet in het bezit was van een afrekening. Dat kon ook niet omdat hij al zijn spullen aan 
boord had achtergelaten toen hij het schip verliet. De Heren Tien besloten dat de kamer Stad en 
Landen Veldtman alsnog moesten betalen. NA, WIC 11 Notulen vergadering Heren Tien 1743-
1746 f.233vso-234vso, Vergadering 4 mei 1746; P. J. van Winter, De Westindische Compagnie ter kamer 
Stad en Lande (Den Haag 1978) 241n. Hieruit blijkt, dat het grote aantal bemanningsleden op de 
Leusden tijdens de ramp, voor een deel soldaten was.

	654	 Zie Bijlage 26D
	655	 NA, WIC 1141 Brieven en papieren van Suriname, 27 januari 1738 f. 168 Zie Bijlage 26C
	656	 NA, WIC 1141 Brieven en papieren uit Suriname, G. van de Schepper aan Heren Tien 28 januari 

1738 Zie Bijlage 26C
	657	 NA, WIC 1141 Brieven en papieren van Suriname, 27 januari 1738 f.168. Zie Bijlage 26C.
	658	 Zie Bijlagen 6 en 26E.
	659	 NA, WIC 1141 Brieven en papieren van Suriname f.171 Zie Bijlage 26E.
	660	 NA, WIC 1141 Brieven en papieren van Suriname f.174
	661	 NA, WIC 393 Notulen kamer Amsterdam 8 juli 1738 f.148vso-149. Zie Bijlage 26F. 
	662	 Bij de berekening is uitgegaan van de volgende gewichtseenheden: 1 mark = 0.22680 kg.; 1 ounce 
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= 0.02835 kg.; 1 engels 0.00177 kg. Ontleend aan: Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, Bijlage 8, 425. 
De informatie uit de archiefstukken geeft verschillende gewichten voor het geborgen kistje 
met goud. In NA, WIC 1141 wordt melding gemaakt van ‘een kisie waer in gemelde schipper 
segt dertig marken en eenige once Stof Goudt te weesen’ (f.168) en “een kissie met 30 marken 
stoffgoudt”(f.173). in de verklaring van de officieren van 27 januari 1738 werd alleen verwezen 
naar “een seekre kist met goud” (f.172) zonder het gewicht te vermelden. Gouverneur Van de 
Schepper meldde in zijn verslag aan de Heren Tien dat er een kist met ‘101 mark, 4 ounce en 8 
engels’ was geborgen uit de Leusden. Ook Outjes hield in zijn rekest mede namens de bemanning 
dit gewicht aan. 

	663	 NA, WIC 393 Notulen kamer Amsterdam 8 juli 1738 f.148vso-149. Zie Bijlage 26F.
	664	 NA, WIC 393 Notulen kamer Amsterdam 26 augustus 1738 f.168vso-169vso. Zie Bijlage 26H. 
	665	 De “laestgehoude vergadering van Thienen”was de vergadering van de Heren Tien van 6 novem-

ber 1737. NA, Sociëteit van Suriname, 1.05.03 invnr 30 f.217
  Een belangrijke vergadering omdat daar een besluit werd genomen dat voor de slavenhandel op 

Suriname beslissend zou zijn. Er werden bij wijze van proef nieuwe voorwaarden (‘conditiën’) 
vastgesteld waarop in het vervolg de levering van slaven betaald zou moeten worden. De kopers 
kregen de keus om volgens de oude gewoonte contant te betalen in wisselbrieven of suiker; 
als er niet met suiker werd betaald dan moest de koper een derde van het bedrag direct in con-
tanten betalen, een derde binnen zes maanden en de resterende een derde binnen een jaar. De 
kopers dienden voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van de voorwaarden en voor 
de kosten van eventueel geprotesteerde wissels. Gouverneur en Raden waren het niet eens met 
deze nieuwe betalingsvoorwaarden van de WIC. In dit verslag werd ook een besluit van 20 sep-
tember 1737 bevestigd, dat met het schip Beschutter voorlopig de laatste lading gevangenen naar 
Suriname gebracht zou worden totdat er een akkoord met de Sociëteit van Suriname zou zijn 
bereikt over betalingscondities. 

	666	 NA, WIC 393 Notulen kamer Amsterdam 22 april 1738 f.107 
	667	 De Bordes had al in januari 1737 aan de Heren Tien gevraagd om ‘een getal van 6 a 8 jonge nee-

gers slaven tussen 10 en 14 jaar na Europa [te zenden]’. Zij zouden dan in Nederland de taal, reke-
nen en schrijven moeten leren. Daarnaast zouden ze een vak moeten leren en teruggezonden 
worden naar Afrika. Hij wilde daarmee het tekort aan opgeleide mensen in Afrika bestrijden. 
Probleem was echter dat slaven bij aankomst in Nederland vrije mensen waren. NA, WIC 111 
Brieven en papieren van Guinea 1736-1740,f.35-36 De Bordes aan Heren Tien 31 januari 1737. 

	668	 NA, WIC 393 Notulen kamer Amsterdam 15 juli 1738 f.156vso-157. Zie Bijlage 26G. 
	669	 NA, WIC 61 Minuten van de brieven naar Curaçao, Sint Eustatius en Suriname 1728-1749, 5 

augustus 1738
	670	 NA, WIC 393 Notulen kamer Amsterdam 20 mei 1738 f.131 ‘(...) dat de deeese vergadering met ver-

wondering heeft gesien, dat na overlijden van den schipper Lodewijk Lodewijkse de opperstuur-
man Dirk Winija, zijnde een ervare zeeman, welke de Compag: veele jaren heeft gediend, ende 
veele kennisse van de rivieren en gronden aen Suriname hadde, van het voorsz: schip is afgeno-
men, ende tot schipper op het voorsz: schip aengestelt den stuurman van het scheepje de Juffrouw 
Helena Jochem Outjes , zijnde een veel jonger Compagnies dienaer, ende niet van soo veel expe-
rientie als de eerstgem: dat aen zijne wijnig kundigheijt naer de gedagten van deese vergadering 
, het verongelukken van het voorn: schip, en een zoo gevoelige schade voor de Compag. al veel is 
te attribueeren, met ordres omme deese vergadering te berigten waaromme de voorsz: verplaat-
sing is geschied en welke redenen hem directeur gen: daar toe hebben gemoveert, en soo wettige 
redenen heeft gehad, de bewijsen daar van met de eerste gelegenthijt over te senden’. 

	671	 NA, WIC 924 Brieven en papieren van Guinea 1737-1741 f. 69, M F de Bordes aan Heren Tien 4 
oktober 1737

	672	 NA, WIC 393 Notulen kamer Amsterdam, 24 juni 1738 f.143 
	673	 NA, WIC 393 Notulen kamer Amsterdam 2 september 1738 f.173 ’Zijn ter vergadering binnen 

gestaen diverse houders van transporten, gemaakt door de manschap, gevaren hebbende op 
het verongelukte schip Leusden, te kennen geevende , dat zij waren geinformeert, dat aen de 
voorsz: manschap, door de assuradeurs was toegelegt seekere premie voor bergloon wegens het 
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gesalveerde goud, voor reekening van de Deense Koninglijke Westind: Comp: in het voorsz: 
schip geladen geweest, ende dat die gelde onder deese comp: waren berustende , ten eijnde aen 
de voorsz: manschap te werden uijtgekeert, dat vermits de bovengem: transporzen niet hebben 
kunnen werden voldaen, zij als houders, en volgens de teneur van de voorsijde transporsen, ver-
meijnden tot de voorseijde gelden te zijn geregtigt, versoekende dat deselve aen hen in min-
dering van haar agterweesen, mochten werden betaelt, met presentatie, omme deese compag: 
voor alle ramaninge deswegens te sullen indemneeren en quarandeeren. Waarop gedelibereert 
zijnde is goedgevonden (...) de voorsz. transporzhouders aen de ordinaire justitie te renvoyee-
ren, sullende egter bij provisie ende tot nadere ordre, aen de geene dewelke transporzen ten hare 
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