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bijlage 1 

Instructie voor schippers naar Elmina en Angola 

ELMINA  EN ANGOLA
Instructie van de Generale Geoctroyeerde Nederlantsche West-Indische Compagnie, voor
......  Schipper, op ’t Schip ....... gedestineert na Elmina, Angola en ......
respective waar naar hy sig gedurende de gantsche reyse preciselyk ende in alle  getrouwigheid zal 
hebben te reguleren.

ARTIC I.
Den vernoemden Schipper zal op den Ontfang deses sig aanstonts naar Boort van het Schip bege-
ven, ende goede achtinge neemen. Dat de Cargasoenen ende Koopmanschappen van de Compagnie 
mitsgaders de Vivres, Materialen, Behoeften, en wat des meer zy, wel ende naar behooren werden 
ingescheept en geplaast, omme voor  bederf te werden geconserveert.

II.
Den voornoemden Schipper aan Boort van ’t voorsz. Schip gekomen wesende zal met de eerste goede 
Wind Zee hebben te kiesen, ende syne reyse  ten besten en spoedigsten doenlyk vervorderen direct 
na het Casteel Elmina op de Custe van Guinea. Alwaar gekomen wesende zal hy aan den Directeur 
Generaal  of desselfs plaats representerende,  uitleveren alle soodanige Koopmanschappen en andere 
Goederen als voor de Custe van Guinea voorn. in syn voorn. Schip zoude mogen wesen gelaaden, en 
waar van de Cognossementen by hem Schipper zyn geteekent:  geduyrende syn verblyf aan ’t Casteel 
St. George d’Elmina voorsz. , zal hy den opgem. Directeur Generaal of die zyn plaatse zoude mogen 
representeren, ten dienste zyn, in alle het geene waar toe hy hem in saken van de Compagnie  zoude 
willen gebruyken, van de Directeur Generaal voorn. wesende gedepescheert, sal hy van daar â droic-
ture hebben te zeylen, direct na de Custe van Angola  voorsz. zonder de Gout-Custe van Guinea in 
eenigerhande manieren meer aan te doen, onder wat pretext sulks ook soude mogen weesen, op ver-
beurte van alle syn Gagie en Maandgelden, met een amende of boete daar en boven , ter somma van 
Duysent Guldens, gelyk ook hem Schipper by desen mede wel expresselyk verboden werd, in ’t gaan 
of keeren ofte geduyrende syn  verblyf op de voorsz. Custen   de Eylanden van St. Thomée, Annebon, 
of andere daar omtrent gelegene Portugeesche Eylanden aan te doen, in geenderley manieren, om 
wat redenen of oorsaken sulks ook zoude mogen zyn.

III.
Zal hy Schipper, in de uit of t’huys reyse buyten hoogdringende noot in geen vreemde Havenen ver-
mogen in te lopen, dog sulks niet kunnende ontgaan, als dan verdacht moeten zyn, met syn voorsz. 
Schip te gaan leggen buyten het bereyk van ’t Canon, en ter plaetse daer den selven sonder Loots 
wederom zoude kunnen uitkomen, en als dan gedurende den gantschen tyd die aldaar moet ver-
blyven wel op syn hoede syn, dat zyn voorsz. Schip niet werde overvallen, gearresteert ofte aange-
haalt, ofte in eenigerhande manieren geincommodeert, ende altyd zoveele mogelyk is op het een of 
het ander pretext bedekt houden, dat het ingeladen Cargasoen de West-Indische Compagnie is aan-
gaande, ende sulks syn Scheeps-volk  wel expresselyk verbieden, latende te dien eynde niemant van 
hen lieden buyten noodsakelykheid aan Land gaan, ofte veel aangang hebben tot het volk daar sy 
mochten ingelopen zyn.
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IV.
In cas het voorsz. Schip by enig vyandlyk Schip of Scheepen wierdet gerescontreert, zal hy deselve 
trachten te ontseylen; dog sulks niet konnende geschieden, ende van deselve  werdende aangedaan: 
zal hy het gemelte Schip zoo veel mogelyk tegens alle Vyanden, Rovers en gewelt, mannelyk en 
getrouwelyk beschermen, ende sig door geene practycquen laten misleyden, om daar uit te gaan, ’t 
selvige te verlaten ofte aan Boort van anderen te komen; maar syn eer en Eed betrachten, ende doen 
betrachten allen den geenen die sulks eenigsints zoude mogen aangaan, dog van deselve (dat God 
verhoede) werdende overrompelt, zal hy Schipper in tyds moeten verdacht zyn, van alle de Brieven en 
Papieren de Compagnie aangaande, met eenige swaarte daar aan gebonden, buyten Boort te setten, 
ende in Zee te laten versinken, op dat niet in ’s Vyands handen komen.

V.
Hy sal gehouden zyn, gedurende syne voorsz. reyse,binnen Scheeps-boort op ’t stuk van Oeffeninge 
der Godsdienst, goede ordre te stellen, ende te besorgen dat des Morgens ende des Avonds de gewo-
nelyke Gebeden gesproken, ende met goeden aandacht, eerbiedelyk van allen geadsisteert en by 
gewoont werden.

VI.
Insgelyks sal hy gehouden zyn, ingevolge van den Randsoen-Brief hem meede gegeven, op het schaf-
fen binnen syn voorsz. Schip, goede achtinge te neemen, wel lettende dat geene van de natte nog 
drooge Vivres, onnuttelyk werden geconsumeert nog verdaan.

VII.
Item zal hy Schipper goede toeversigt houden, op het daarnemen van de Wacht en het Quartier, niet 
toelatende dat daarinne disordre of negligentie werde gepleegt.

VIII.
Vorders zal hy Schipper synen cours stellen veertig of vyftig mylen bewesten  de Canarische Eylanden, 
om het perykel van de Turkse ende andere Zee-Rovers  daar omtrent, zo veel doenlyk te ontgaan.

IX.
Zal hy Schipper in de herwaarts ofte derwaarts reyse, op de Custe van Africa en elders in ’t district van’t 
Octroy naauw toesien, of aldaar geen Scheepen werden gevonden, die uit deze Landen zouden mogen 
wesen uitgevaren, ende by deselve komende, afvorderen hare Commissie van de Compagnie, waar 
van onvoorsien zynde, zal hy zodanige Scheepen ( daar toe bestant en machtig wesende) aanhaalen 
en opbrengen, ofte met eenige van zyn Scheeps-volk in plaatse van andere daar af te nemen,alvorens 
bemand zynde, dezelve op te zenden na het Casteel St. George d’Elmina, ofte het Eyland Curaçao : 
welke plaatse hem  als dan ’t naast aangelegen zoude mogen zyn, ingevolge van de authorisatie hem 
daar toe mede gegeven, omme aldaar ter Judicature gestelt en gesentieert te werden als na behoren.

X.
Aan de Custe van Angola voorsz. wesende gearriveert, zal hy Schipper aanstonts alomme aan Land 
kennisse doen geven van syn arrivement aldaar, ende met eenen dat niet van meeninge is sig lange 
op te houden, dat derhalven haar Slaven willen aanbrengen omme met de Naturellen daar over 
in onderhandelinge te komen, en zal hy telkens een gedeelte van zyne ingeladen Cargasoenen en 
Koopmanschappen aan Land nemen, om ten besten doenlyk te verhandelen, dog zal 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, op dat daar door de 
inhandelinge van de gemelte Negros Slaven niet en werde geretardeerd, nogte opgehouden.

XI.
Maar indien het mogte gebeuren dat op het arrivement van hem Schipper, met het voornoemde 
Schip aan Angola voorsz. hy aldaar mogte vinden een of meer andere Scheepen van dese Compagnie, 
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meede tot inhandelinge van Slaven gedestineert. Zal hy Schipper geene inhandelinge van Slaven 
mogen aanvangen, nemaar zal hy ter contrarie gehouden zyn den Schipper van het aldaar vindende 
Schip of Scheepen (des noot) in haare  Handel te assisteren, ende zo veel doenlyk helpen voortset-
ten. Om des te spoediger te expedieren, ende aan de gerequireerde Slaven te helpen, hetwelk gedaan 
zynde. Zal  hy Schipper den handel van Slaven voor syn voorsz. Schip als dan hebben aan te vangen, 
ende ten spoedigsten en meesten profyte van de Compagnie te doen, en voort te setten.

XII.
Welke inhandelinge der Slaven geschieden zal, door hem Schipper, ende zal in de handelinge der 
Slaven sorgvuldig moeten gelet werden, dat geene en werden ingehandelt, die blint, lam of gebroken 
zyn, nogte die arm of been gebroken of eenig ander considerabel lit verloren hebben, waar door sy 
onbequaam tot den arbeit zoude mogen wesen, dat ook geene en werden ingehandelt, als die bene-
den de vyf-en-dertig ofte uitterlyk ses-en-dertig jaaren oud zyn, ende is ’t doenlyk, dat bekomen 
werde twee derde parten Mans, ende een derde part Vrouwspersoonen: en zal insonderheid mede 
tragten in te handelen ende te bekomen zoo veel Meysjens en Jongens, als mogelyk zal zyn.

XIII.
Voor Angola op de Rheede leggende, zal den voorn. Schipper zo weynig doenlyk aan Land vernach-
ten, en ondertusschen binnen Sheeps-boord goede toesicht doen houden, ende nodige ordre te stel-
len, om voor te komen ende te verhoeden, alle sodanige swarigheden ende onheylen, als andersints 
zouden konnen gebeuren.

XIV.
Zoo haast de eerste ingehandelde Slaven binnen Boort overgekomen zyn, zal den voornoemden 
Schipper op de getrouwe bewaringe ende onderhoudinge van dien, mitsgaders op de versekeringe 
van syn voorsz. schip alsulken ordre beramen ende die voorsieninge doen, ten eynde de voorsz. 
Slaven niet eschapperen, nochte van Boort na Land swemmen, ende dat mede ’t selve Schip by hen 
niet afgelopen werde, nochte daar aan eenig ongemak kome te geschieden.

XV.
De ingehandelde ende aan Boort gebrachte Slaven, zal den voornoemden Schipper gedurende syn 
verblyf aan Angola, dikwils  ende te meermalen kost van het Land doen schaffen, ten eynde deselve 
des te beter in goede gesondheid gehouden, ende voor Scheurbuyk gepreserveert mogen blyven.

XVI.
Den Schipper werd mitsdesen op ’t hoogste gerecommandeert, voor syn vertrek van Angola voorsz., 
sig te voorsien van zoo veele Oly de Palm, Varkens, Hoenders, Lamoentjes en een goede quantiteyt 
Limoensap en andere Verversinge, als aldaar te bekomen zal wesen, ende wel specialyk sig wat ryke-
lyk te voorsien van Oly de Palm, niet alleen omme te dienen voor de Slaven gedurende hun verblyf op 
’t voorsz. Schip, mitsgaders aan ... voorsz.; maar ook omme daar van een gedeelte (wel versorgt) met 
sig  na dese Landen over te voeren, ende aan Bewindhebberen voornoemt te overhandigen. 

XVII.
Insgelyks zal hy besorgen dat syn voorsz. Schip met een partye Milhio werde voorsien, omme t’syner 
tyd te dienen voor de Sieken, en ten eynde ’t selve bequamelyk binnen Scheeps-boort gewreven ende 
geprepareert mag werden. Zal den voornoemden Schipper daar toe van ’t Land mede nemen twee 
groote Steenen, tot welken arbeyd de Negerinnen om deselve des te frisser en gesonder te houden, 
zoo nu en dan geëmployeert konnen werden.

XVIII.
Gelyk ook den voornoemden Schipper mede wel ernstelyk werd gelast, gedurende desselfs ver-
blyf aan Angola voorsz., alle mogelyke vlyt te doen, ende aan te wenden, omme van daar voor de 
Compagnie zoo veel Mineraal van Koper als ander Mineraal, mitsgaders Oliphants-Tanden, daar te 
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Lande vallende, mede te brengen, als doenlyk zal wesen, welk voorn. Mineraal, men alhier oordeelt, 
dat onder de naam van ’t selve voor Ballast mede te nemen, ligtelyk ofte immers voor een heele gerin-
ge prys aldaar te bekomen zal zyn.

XIX.
Volladen zynde met sodanigen getal Negros als hy zal hebben konnen inhandelen, zal hy Schipper 
voorts syne reyse na .... vervorderen, mits sig alvorens van Hout, Water, mitsgaders nodige verver-
singe, daar ende sulks best ende gevoeglykst zal konnen geschieden, hebbende voorsien.

XX.
Voor Angola leggende zal van ’t land soeken te bekomen twee Negros Trommels, met en beneffens 
een stuk Hout genaamt Palo de Taculo, om te dienen tot vermaak ende divertissement van de Slaven, 
invoegen na tyds gelegentheyd oorbaar en dienstig geoordeelt zal werden, des dient gelet dat van de 
voorsz. Hout kleyne stukjes werden uit gereykt, waar mede de Negros sig gewoon zyn te schilderen, 
ende het selve ook mede te gebruyken tot verdryvinge van Hooftpyn, wanneer bewreven is ende met 
een weynig  Azyn vermengt.

XXI.
Omme de ingeladene Slaven wel ende gesont over te brengen zal hy op het behoorlyk schaffen en 
spysigen van deselve goed reguard nemen, mitsgaders die voorsieninge doen ten eynde op het koken 
ende bereyden van de Kost wel gelet mag werden.

XXII.
Des morgens omtrent negen uren zal hy Gort, ende des namiddags omtrent ten vyf uren Boonen 
doen schaffen, dog na tyds gelegentheid zoo nu en dan daar omtrent eenige veranderinge gebruyken, 
namentlyk om de vier of vyf dagen eens Gort een dag, ende dan wederom eens Boonen een dag, ende 
somtyds eens voor de middag Boonen, ende des namiddags Gort.

XXIII.
In het koken van de Gort zal hy observeren dat in een Ketel voor 400 Personen, omtrent 18 a 20 ponden 
Spek aan kleyne vinkjes gesneden werden, welk Spek des nachts in ’t water geweekt ende uitgevarst 
moet zyn, ende naderhand een wyle gekookt, aleer by de Gort gedaan werd.

XXIV.
De Boonen sal hy doen schaffen met een weynig Sap in een Bailtje, ende in yder Bak wat Oly de Palm 
doen gieten.

XXV.
Boven het gewoonelyk Rantsoen van Gort en Boonen respective, zal hy aan ieder Persoon drymaal ter 
Week doen uytreyken een Beschuyt van Scheeps-broodt &c. zoo veel malen Brandewyn, Tabacq en 
Pijpen,met dien verstande, dat de uitreykinge van dien in alsulker voegen kome te geschieden, dat 
yder dag wat van ’t een of het ander, ende niet alles te gelyk werde gegeven.

XXVI.
Item zal in ’t schaffen van de Spyse goede sorge dragen dat deselvige in de Ketel niet kout werd, en zal 
hy de Ketel telkens daar in gekookt ende uit geschaft is, ledig en droog doen maken; ten eynde niet 
Koper-groen en werde, ’t welk ongesont en schadelijk voor de Negros is.

XXVII.
Zal mede besorgen, dat de Ketel vast gemetselt werd, eensdeels om te minder Hout te verstoken, 
anderdeels en bysonderlyk ten eynde in ’t op en afsetten niet kome te beschadigen, altyd doende 
observeren dat daarinne water gedaan zyn, alvoren men daar onder beginne te stooken.
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XXVIII.
Tweemaal des daags zal hy de Slaven te drinken geven, te weten, ten neegen uren voor, en ten vyf 
uren na de middag, naar dat zy gegeten zullen hebben, met alsulken discretie nochtans dat tussen 
tyden aan een enkel Persoon, tot verquikinge wel een toogh water mag gegeven werden.

XXIX.
Alle dagen des morgens zal den voornoemden Schipper de Negros by quartieren laten boven komen, 
ende als dan het Schip onder het verdek doen reynigen en spoelen, mitsgaders het selve met heeten 
Azyn doen besprengen, ende omme den vuylen lucht te verdryven, zal hy dikmaal een heete Kogel in 
een pot met Pik laten doen, onder het besloten verdek van ’t Schip, ofte anders aldaar ter plaatse Azyn 
ofte ook wel een weynig Boscruyt op een gloeyende Steen of Kogel doen uitstorten, tot verversinge 
van alle quade lucht, na hy Schipper t’elkens oirbaar en dienstig oordelen zal.

XXX.
By donker zal hy twee of dry Lampen gedurig onder het verdek laten branden, ende boven het Luyk, 
dat open moet staan, genoegsaam licht doen hangen, ten eynde men sien moge wat beneden in ’t 
Schip gedaan werd, ende niemand occasie mag hebben van ’t selvige te overrompelen, ofte daar 
tegens iets nadeligs te ondernemen. 

XXXI.
Omtrent de Sieke zal hy in diervoegen doen en handelen, dat hem alle ’t gene hare siekte is verey-
schende na behoren werde verhandreykt, aan de sodanige bewysende alle liefde en mededogentheid, 
ende zal hy deselve van de gesonde aanstonds doen separeren; om alle verdere infectie ende ongemak 
voor te komen.

XXXII.
Dewyle de Negros veeltyds onderworpen zyn, sekere siekte by de Portugesen genaamt de Bilsjes, 
zijnde een groote ontsluytinge in ’t fondament, ’t welk veele de Loop verwekt, ende waar aan andere 
selfs met het eten in de mond komen te sterven, welke siekte sig veeltyds openbaart met een groote 
pyn in het hooft. Zoo werd hem Schipper mitsdesen ernstelyk gelast daar tegens te gebruyken de 
navolgende Remedie. Waar door deselve best en bequaamlykst werd genesen, als namentlyk door 
gestadig wasschen met warm Zee-water, de Sieke zynde geseten in een Spaans Bekken; Waar na den-
selven een Poppetje van Werk of Vlas in Limoen-sap en Rose-water, daar een weinig Loot-wit inge-
schrapt is, gegeven werd, om van onderen in ’t fondament te appliceren, ’t welk den brand doen uit-
trekken, ende het is mede goet dat men daar toe ook een stuk van een Limoen kome te gebruyken.

XXXIII.
Van gelyke in ’t reguarde van de Loop, die onder de Negros Slaven weeltyds regneert, ende te meer-
malen door drinken van Zout-water gecauseert werd, zal den Schipper ter verdryvinge van deselve, 
Paarde-Boonen over ’t vier doen branden, dog wel letten dat niet aan en branden, ende wanneer hart 
geworden  zyn, zoo dat de bast daar af gaat, als dan die tot Meel wryven, ’t welk met een weynig water 
beslagen, hoe dikker hoe beter, ende wederom tot een Deeg zoo dik als van Roggen-brood geroert 
zijnde met een weynig  Oly de Palm daar in, de Sieke als dan in een Bolletje zoo groot als een vuyst, 
drie a vier dagen achter den anderen ingeven, waar mede hy geneest.

XXXIV.
Hy zal dien volgende gedurende de gantsche Reyse van Angola na .... altyd ende gestadig met son-
derlinge sorgvuldigheid doen letten, dat de Slaven geen Zout-water komen te drinken, ten eynde de 
ongemakken en siektens daar door gecauseert werdende, zoo veel doenlyk te prevenieren.

XXXV.
En aangesien de Kost waarmede de Negros Slaven op de Schepen van de Compagnie ordinaris werden 
gespyst, eenigsints is verhittende, zoo zal den Schipper  verdagt zyn, daar jegens de Tamarinde hem 

Bijlagen



252

het slavenschip leusden

ten dien eynde mede gegeven, na behoren te gebruyken, ’t zy met deselve in ’t water, ‘twelk de Slaven 
te drinken gegeven werd, te vermengen, zoo als best ende heylsaamst geoordeelt zal werden, om te 
verkoelen.

XXXVI.
Ende nademaal de Slaven ordinaris veel met Scheurbuyk onderworpen zyn, zal hy Schipper dezelve 
zoo nu en dan, ende in sonderheyd in kas van siekte, des Morgens geven een dronk Waters, geprepa-
reert met een weynig Tamarinde en Syroop, ten welke eynde hy Schipper op yder Aam Water zal hebben 
te doen ses pond Tamarinde ende dry pond Honing, waar van hem een goede quantiteyt zal werden 
mede gegeven, ende oversulks sorge moeten dragen, van sodanige Water altyt in voorraat te hebben.

XXXVII.
Den Schipper zal de Matrosen en ’t Scheeps-volk op seekere swaare poenen verbieden, dat sig met de 
Negerinnen niet vermengen.

XXXVIII.
Hy Schipper sal pertinent Boek en Reekeninge houden van de Cunsumtie der Vivres, Behoeften, 
Materialen en wat des meer zy, wel lettende dat den oirbaar daar omtrent werdet betragt, omme alle 
’t selve op syn wederkomste uit dese landen na behooren te konnen verantwoorden.

XXXIX.
Met yder een, ende insonderheyt met des selfs Officieren zal hy trachten in goede corespondentie, 
minne en vriendschap te leven, ende sig selven na den inhoude deser Instructie ende den generale 
Articulbrief, allenthalven gedragen, ende deselve door het Scheeps-volk na behoren doen betrachten.

XL.
Zal hy Schipper pertinente aantekeninge moeten houden van alle en yegelyke Negros Slaven, 
dewelke gedurende de gantsche reyse zoude mogen komen te overleyden, met designatie van Mans, 
Vrouwen, Jongens of Meysjens, den tyd en dag van haar sterven of verongelukken, mitsgaders de 
maniere hoedanig, ofte op wat wyse een yder van dezelve gestorven ofte verongelukt zoude mogen 
wesen, ten eynde alle ’t zelve op zyn arrivement aan .... na gedane uitleveringe van de overige nog in 
leven zynde Negros met verklaringe van ’t Scheeps-volk, onder solemnelen Eede te bevestigen, als 
wanneer ende eerder niet, de dooden zullen gerekent werden voor verantwoord.

XLI.
Aan .... voorsz. wesende gearriveert, zal hy Schipper alle zyne inhebbende Slaven aan den ... aldaar, 
ofte des selfs ordre of plaats representerende, getrouwelyk hebben over te leveren, zonder eenige te 
verduysteren of achter te houden, ende als dan wyders den zelven .... gedurende het verblyf van hem 
Schipper aldaar ten dienste zyn, in alle ’t geene waartoe den selven hem in saken van de Compagnie 
zal willen gebruyken.

XLII.
Aan ... voorn. zal hy de Slaven tot het Water allengskens gewennen, ende aan hen des Morgens te 
drinken geven, van ’t Water dat binnen Scheeps-boort is, ende des Namiddags van ’t ... Water.

XLIII.
Den voornoemden .... geraden vindende hem Schipper met het gemelte syn Schip na herwaarts te 
laten keeren, ende van den zelven ingenomen hebbende, de Retouren, die hy mochte goetvinden 
daar inne te doen Scheepen, als mede de Brieven en Depesches aan de Compagnie ontfangen heb-
bende, zal hy Schipper als dan syne reyse ten besten en spoedigsten na dese Landen hebben te vervor-
deren, ’t zy binnen door het Canael, of achter Engelant om, na tyds gelegentheid ende vereysch van 
saken, ende alhier in salvo gearriveert zynde, de ingeladene Retouren getrouwelyk aan ons, ofte onse 
ordre overhandigen.
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XLIV.
Alzo niemand van de Dienaren van de Compagnie, van wat qualiteyt die zouden mogen wesen van 
de meeste tot de minste toe, eenigen particulieren Handel of Negotie en vermag te doen, directelyk 
nog indirectelyk, als breeder by het 36 Articul van den Generalen Articul-brief vermelt, zoo zal den 
Schipper niet toelaten ofte gedogen, dat by syne kennisse iets contrarie van dien werde ondernomen, 
veel min, dat hy selve diergelyke verboden Handelinge soude doen, ende selfs niet van de Goederen 
en Verversinge hun door de Heeren Bewindhebberen werdende toegestaan op de Reyse te mogen 
mede nemen, aslo deselve tot genen anderen fine als tot verversinge zullen mogen werden gebruykt, 
op den Eed voor hun vertrek van hier afgelegt, op confiscatie van alle hare Gagie, en van alle de gemel-
te particuliere ingehandelde Goederen of Retouren, nog de drie dubbelde waardye te zullen betalen, 
en wyders op poene als in den gemelten Articul-brief, het Octroy ende de opgevolgde Placcaten, ten 
faveure van de Compagnie geëmaneert staat uitgedrukt ende gestatueert is, welke poene sekerlyk 
jegens de Contraveneurs ofte Overtreders in ’t werk gestelt, ende ter Executie gelegt zullen werden. 

XLV.
Edog, omme het Scheeps-volk egter niet de discourageren, maar ter contrarie, meer en meer in den 
dienst van de Compagnie te animeren, ende aan te moedigen: zal hy Schipper aan yder van deselve, 
gedurende de reyse, dagelyks voor Rantzoen uitdelen, een half mutsje Brandewyn, en maandelyk een 
pond Tabacq met eenige Pypen, aan hem Schipper, ten dien fine mede gegeven.

XLVI.
Voorts zal hy Schipper, gedurende syne reyse, zoo lange hy uit wesen sal, in de Navigatie ende het 
Stuurmanschap hebben te instrueren ende onderwysen twee of drie van de Scheeps Officieren of 
Matrosen die hy oordeelen sal daar toe bequaam te wesen en lust te hebben, sonder daar van in eeni-
gerhande manieren in gebreeke te blijven, ende oversulks het gemelte Scheeps-volk doen onderwy-
sen door des selfs Stuyrluyden, also sulks ten dienste van de Compagnie is strekkende.

XLVII.
Item zal den meergenoemden Schipper van ’t gunt op de gantsche Reyse zal voorvallen een pertinent 
Journaal doen houden, ende t’huys komende ’t selve  aan Bewindhebberen ter Kamere deser Stede 
verhantreyken, mitsgaders aan de opgemelte Bewindhebberen by alle gelegenheid en voorvallen 
waarinne sulks doenlyk zal zyn van hare saken omstandig advys geven.

XLVIII.
Ingevalle hy Schipper in de wederom Reyse door storm of andere noot quame te vervallen in het 
verkeerde Canaal (’t gene verhoopt werd van neen) zal hy in dat geval met syn voorn. Schip hebben 
te gaan leggen in de Haven van Corke of Kingsale, beyde in Yrland gelegen, welke Haven hem het 
naaste en sekerste mogte zyn ( observerende in alsulken gevalle mede het gene in het 3. Articul is 
gesegt) ende indien hy Schipper  als dan gebrek mogte hebben aan Vivres of Scheeps-behoeften als 
andere nootwendigheden, zal hy sig als dan hebben te addresseren indien hy tot Corke voorsz. komt 
in te lopen ten huyse van den ..... aldaar , ofte tot Kingsale voorsz. komende te ankeren, als dan aan 
het Comptoir, ’t welk den voornoemden ... binnen die Stad is houdende, als hebbende syn E. daar toe 
synen dienst aan dese Compagnie gepresenteert, van dewelke hy Schipper dienvolgende het beno-
digde  zal konnen bekomen, gevende hy Schipper inmiddels aan ons advys van syn arrrivement en 
wedervaren aldaar, mitsgaders van de Constitutie ende den toestant van syn voorsz. Schip ende de 
Ladinge, tot onser narigtinge.

XLIX.
Maar indien hy Schipper genootsaakt wierde in eenige Havens van Engeland in te lopen, zal hy daar 
van advys moeten geven aan ..... op  dat wy des te eerder en bequamer daar van mogen wesen geadver-
teert, omme als dan ten spoedigsten de nodige ordre te konnen stellen.
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L.
Voorts zal hy Schipper, als wanneer den  selven in de wederom Reyse omtrent het Land zal wesen 
gekomen, aan het Scheeps-volk en Bedienden hebben voor te lesen de Resolutie van haar Hoog 
Mogende de Heeren Staten Generaal van den eersten December 1682. hem mede gegeven, rakende 
de impuniteyt voor die genen, dewelke eenige Lorrendrayeryen komen te ontdekken, schoon daar 
aan selfs mede schuldig zyn tot der selver narigtinge, sonder daar van in gebreke te blyven in eeni-
gerhande manieren.

LI.
Nog werd den meergenoemden Schipper specialyk gerecommandeert, wanneer den selven in de 
wederom Reyse omtrent het Land zal wesen gekomen, aan het Scheeps-volk ende verdere Bedienden 
van de Compagnie niemant uitgesondert, die binnen syn Scheeps-boort zyn, te erinneren ende te 
rememoreren de dispositie van het 8. Articul van de by hun beswoorne Articul-brief, ende daar by 
gestatueerde poene tegens de Contraventeurs, ende over sulks henlieden ernstelijk aan te manen, sig 
daar na punctuelijk en preciselijk te reguleren, gelijk den voornoemden Schipper by desen serieuslijk 
werd gelast, hem na den inhoude van dien exactelijk ende in allen deelen te reguleren en doen regu-
leren alle ende een ygelijk in dienst van de Compagnie wesende, en met gemelte Schip repatriërende.

LII.
Dien volgende werd hem Schipper mitsdesen geordonneert, geen goet hoedanig  of van wat nature 
’t selve ook soude mogen wesen, nochte  ook geen menschen van wat qualiteyt ofte conditie die 
souden mogen zyn, sonder aansien van persoon ofte personen, ’t zy deselve in dienst van de Generale 
Compagnie ofte voor welke Kamer die souden mogen overkomen respective, van syn Scheeps-boort 
te laten afgaan, voor ende aleer de Gecommitteerden van de Heeren Bewindhebberen voorn. ofte 
ymant uit haren name aan Boort gekomen zal zyn, ende ’t Volk uit haren Dienst en Eed hebben 
ontslagen, op de verbeurte van de halve Maand-gelden, waar voor den voornoemden Schipper en 
Officianten verbonden zullen wesen in te staan ende te responderen, als ingevolge van ’t voorsz. 8. 
Articul  van den Articul-brief van de  Compagnie, ten welken fine hy Schipper gehouden zal zyn, 
wanneer (God ten voorsten) in eenige Haven van dese Landen zal wesen gearriveert, ende herrewaarts 
op komt, daar van aanstonts aan de Heeren Bewindhebberen voorn. kennisse te geven, omme op alles 
de nodige ordres te konnen stellen.

LIII.
Eyndelijk werd hem Schipper by desen wel scherpelijk gelast ende aanbevolen, als wanneer den 
zelven in de wederom reyse voor Rammekens zal wesen gearriveert, dat hy als dan in ’t binnen komen 
de Wimpel in de Voor-stenge zal hebben te laten wayen, en een schoot te schieten.

LIV.
Laastelijk werd hem Schipper by desen geinjungeert de voorsz. instructie en Ordre in alle zyne poinc-
ten en leden na syn uitterste vermogen na te komen, ende in kas bevonden werd, deselve in eenigen 
deele te  buyten te hebben gegaan ofte overtreden, zal sulks wesen op verbeurte van alle syne te goed 
hebbende Maandgelden en Emolumenten respective, ter Arbitragie van de Compagnie.

Aldus gedaan ende gearresteert by de Bewindhebberen van de Generale Geoctroyeerde 
WestIndische Compagnie , ter Vergaderinge van Thienen, ende mede gegeven by de Kamer ......

In kennisse  van My 

Bron: NA, Verspreide Westindische Stukken (VWIS 1614-1795, nummer toegang 1.05.06 invnr 385
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bijlage 2 

Instructie voor de Heeren Commissarisse tot het aenne-

men van’t volk

1
De voorn: Heeren Comissarisse zullen naar voorengaande resolutie ende authorisatie van de verga-
dering dispicieeren ende ook vervolgens aenneemen ende aenstellen alle soldaten  daaronder begre-
pen , adelborsten, matroosen, cox bootsluij, schieluij en andre minder officieren, zoo wel op de schee-
pen van de comp: als binnen het district van den octroye aen landt geemployeert te werden.

2.
Sullen mede gehouden zijn uijt den geene die zigh daar toe respectievelijk komen aen te presentee-
ren de zoo danige uijt te kiesen door wien de komp: den meesten dienst magh werden toegebraght, 
ende die bevonden zullen werden de alderbequaamste te weesen.

3.
Item sullen besorgen dat de aengenoomen persoonen ten tijde van de monsteringe den generale arti-
culbrief wel en duijdelijk werde voor geleesen ende dat deselve op den inhoude van dien respective-
leijk komen te doen, de daar agtergestelde eden.

4.
Wijders zullen de Heeren Commissarisse voorn: int aenneemen van eenige perzoonen wel letten dat 
de selve respectievelijk door den boekhouder van de maantgelden of het scheepscomptoir werden 
gestelt op een particuliere lijste of monsterrolle  met expressien van haare naam, toenaam, geboorte-
plaats, qualiteijt en logiment, mitsgaders wat zij smaants zullen winnen, ende al dan aen hun lieden 
op goede borgtogte doen uijtrijke en op de handt geeven twee maande van haare te verdienen gagie.

5.
Ende zullen zij Heeren Commissarisse generalijk gehouden zijn alle het geene de functie van opgem: 
boekhouder betreffende  is door den selve indier voegen te doen effectueeren ten eijnde de ordres en 
reglementen  dien aenbelangende reets gemaakt ofte nog te maaken naar behoore mogen werden 
agtervolgt ende naer gecoomen.

6.
Sullen voorts tot vermaninge ende op advertentie van de Heeren Commissarisse tot de zaaken van 
de equipagie die voorsieninge doen, ende zoo danige ordes beramen ten eijnde de aengenoomene  
persoonen resp: zigh tijdelijk  ende naar behooren in de scheepen offte ligters komen te vervoegen 
omme de gedestineerde rijse te vervorderen ende allent haere goede agtinge geeven dat hieromtrent 
niet wert verzuijmt.

7.
Dogh bij aldien eenige van deselve persoonen na den trommel slagh op zulken tijt en dagh  als uijt 
geroepen ofte andersints bekent gemaakt ende aengesegt zoude mogen weesen zig niet quamt te 
vertoonen, nemaar ten eenemael gebleeven absenteeren soo zullen de heeren Commissarisse voorm: 
naar de zoodanige exactelijk doen inquireeren, die, is ’t nood laten apprehendeeren ende schipbren-
gen  sulx ende in voege tot bevorderinge van scomp: dienst zal bevonden te behooren.

Bron: WIC 337 Notulen Kamer Amsterdam 26 juni 1682 f.230vso-232
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bijlage 3

Instructie voor de heeren commissarissen tot de saken 

van de equipagie, vivres en amunitie van oorlogh

1.
De voorn: heeren commissarissen sullen gehouden sijn  alle hetgeene de saeken van de equipagie , 
natte en droge vivres, mitsgaders ammunitie van oorlogh is concerneerende, ten algemeenen dienste 
van de generale geoctroyeerde Westind: Comp: soo hier te lande als binnen  de limiten ende het dis-
trict van den octroy te besorgen, daarop goede  toeversight te houden, ende de vergadering  deswegen 
in alle voorvallen en gelegentheijt te dienen van hare consideratien ende advijs.

2.
Wanneer ter vergadering goedtgevonden ende geresolveert sal sijn, eenige equipagien te doen, sche-
pen te laten timmeren, te koopen, te huuren offte bevraghten, sullen zij heeren commissarissen daar 
toe de nodige ordres beramen, ende voorts wel letten, dat alle hetselve, soo veel mogelijk geschiede 
ten meesten oiber en profijte van de compagnie.

3.
Sullen dienvolgende besorgen alle pijnas, schepen, fluijhts, fregats, en jaghten met haar rondhout, 
opstaande en loopende wandt, ankers, touwen, zeijlen ende verder toebehooren, mitsgaders alle 
chaloupen, boots, matroosen en soldaten, kisten, bultsacken, ende wat bovendien de equipagies 
ende bestellinge van scheepen, scheepsbehoeften, gereetschappen ende materialen souden mogen 
concerneeren.

4.
Insgelijx sullen de heeren commissarissen bij de vergadering des versoght ende geauthoriseert sijnde 
respectievelijk besorgen ende inkoopen alle natte en drooge vivres van vlees en speck, olij, bier, wijn, 
brandewijn, boter, erriten,boonen, gort, kaas, stockvisch, hart en week brood, mitsgaders alle soorten 
van metaal en ijser canon, musketten, vuurroers, pistoolen, cruijt, lont, loot, heele en halve pieken, 
rapieren, houwers, en gemeenlijk alle hetgeene tot voorsieninge en defensie soo van s’comp: schepen 
als van desselfs forten  en plaatsen int district van den octroy werd gerequireert.

5.
Ten welken eijnde , ende omme volkomentlijk  verseekert te sijn , dat de goede  intentie en meeninge 
van de vergadering hier omtrent  naar behooren werden betracht, sullende voorn: heeren commis-
sarissen gehouden  sijn respectivelijk de aanbestedinge ende inkoop van ’t gunt  voorsz is, selffs te 
doen, daar aen over en present te wesen , ende in alle gevallen  een off twee uit den haren daar toe te 
committeren, sonder dat bij hen ooit  daar toe te committeren van de equipagie alleen, offte eenige 
andere  suppoosten sullen mogen geemploijeert werden.

6.
Van alle de aanbestelde en ingekoghte schepen , scheepsbehoeften, gereetschappen en materiaalen, 
mitsgaders van de vivres, victualie en ammunitie van oorlogh, sullende  voorn: heeren commissaris-
sen onder hen een particuliere memoriael ofte notitie boek houden, ende daarinne telkens met goede 
distinctie annoteren de quantitijt, qualitijt ende de prijs van dien, met ende benevens de naam van 
koopers, de conditiën, en wat deselve meer soude mogen sijn.
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7.
Sullen mede goede sorge dragen, dat alle het selve naar behooren, ende in conformité van de con-
ditiën des verkoops gelevert sijnde in het magazijn offte de kelder van de compagnie ordentelijk 
ingeslaagen geplaast en geconserveert werde.

8.
De ordonnantien van betalinge over ende ter saake vant geene in maniere als vooren soude mogen 
wesen gelevert, sullen bij de voorn: heeren commissarissen niet geteijkend noghte geextradeert 
werden, ten zij naar voorgaande examinatie en confrontatie  met het memoriaal van de geregistreer-
de reekeningen bij den commies dienthalven te houden.

9.
Ende sullen sij heeren commissarissen offte wel een uijt het midden van den als dan tot een teeken 
en bewijs van dat deselve ordonnantiën in manier als vooren sijn geexamineert en geconfronteert 
in margine  van het voorsz: memoriael, en over sulcx naast de reekeningen, tot welke de gedagh-
te ordonnantiën sullen bevonden werden relatief te weesen, stellende haar gewoonlijk merk offte 
signatuur.

10.
De scheepen gereet sijnde omme hare ladingen in te nemen, sullen de voorn: heeren commissaris-
sen, die tot de coopmanschappen daarvan in al sulken gevalle adverteren, ten eijnde  de goederen en 
coopmanschappen, die men alsdan  van intentie sal sijn te versenden, tijdelijk ende met goede ordre 
mogen aan boord gebracht werden.

11.
Edogh sullen sij heeren commissarissen wel letten dat de gantsche ladinge te gelijk, immers kort na 
den anderen, soo wel eenig sints doenelijk is, werde aan boordt gebracht, en ingescheept, als wanneer 
het hol van’t schip, en de luijken sullen doen te sluijten, de sleutels daarvan sorgvuldigh bewaren, en 
aan den schipper niet eer overleveren, voor dat in zee lopen.

12.
De tijd gekomen wesende om de matroosen en soldaten, die in dienst van de compagnie sijn, bene-
vens haare respectieve scheeps en krijgs officieren aan boort te laten gaan, sullen de heeren com-
missarissen voorn:, die tot het aanneemen van het volk daarvan alsdan mede  adverteren, ten eijnde 
goede  ordre gesteld magh werden, dat de sodanige aangenomene persoonen sig naar behooren te 
schepe offte in de ligters komen te vervoegen, omme de voorgenomen reijse te vervorderen.

13.
Wijders sullen de voorn: heeren commissarissen besorgen, dat ten overstaan van een uijt den haren, 
de kisten, kassen, tonnen en vaeten waarinne eenige behoeftens  vivres ofte materiaalen souden 
mogen  weesen ingepakt, door het merk van de compagnie met een brandt eijsere ten dien fine  geor-
donneert, mogen gemerkt, en kenbaar gemaakt werden.

14.
Ende sullen wel letten, dat het voorsz: brantijser niet anders, als in haar bij sijn, ende onder hare 
oogen werdet gebruijkt, hetselve alsdan wederom doen opsluijten, de sleutels onder hen behouden, 
ende sorgvuldigh bewaren, sonder daar toe aen iemand acces te geven.

15.
Item sullen goede achtinge nemen, dat de stuwingen van de gantsche scheepsladinge kome te 
geschieden met behoorlijke distinctie  en ordre , volgens de natuure en qualitijt van de differente 
sorte van goederen en coopmanschappen waaruijt deselve is bestaande , en wel letten dat dienthalven 
niet werde versuijmt.
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16.
Ter acquisitie van de vergadering sullen de heeren commissarissen voornt: te allen tijden en stonde  
gehouden weesen een uijt den haren  na Texel  offte elders , alwaar schepen souden mogen leggen, 
te deputeren, off door belett van haar EE iemant uijt de vergaderinge te committeren, omme deselve 
ter tijdt en wijlen komen uit te coopen, gade te slaan binnen boord van dien, het intrest , ende den 
dienst van de compagnie met goede ordre  en discipline te doen betraghten, ende specialijk omme 
naauw reguard te nemen, dat geene goederen off coopmanschappen, als die van de compagnie offte 
sodanige , dewelke  op de leijste in al sulken gevalle aan deselve  gedeputeerden  te verhantrijken 
bekent sijn, werden gebraght, noghte ingeladen.

17.
Wanneer eenige scheepen van de reijse wederkeeren, sullen sij heeren commissarissen insgelijx ende 
ter requisitie als vooren gehouden sijn, een uijt den haren derwaarts te deputeren, omme het overge-
komen volk van haren dienst en eedt te ontslaan,op de ontladinge van de aangebraghte retouren de 
nodige ordre stellen, en voorts op al het geene den oirber, ende het interest van de compagnie in die 
occasie soude mogen betreffen, goed reguard te nemen.

18.
Dien volgende sullen generalijk soo in ’t uijtloopen, ende inkomen van de schepen respectieve met 
een geduurige circumspectie vigileren tegens het doen van particulieren handel ende negotie, hoe-
danigh die ook souden mogen weesen offte genaamt werden, ende  soo veel in hen is, sulcks met allen 
mogelijken iever traghten te beletten.

19.
Sullen voorn: heeren commissarissen mede besorgen , dat int affschepen van eenige behoeften, vivres 
off materiaalen, de respectieve cognossementen  dienthalven, benevens de overleveringh door de 
schippers werden geteikend, ende dat van deselve daar en boven aan hen schippers een pertinente 
factuure werd verhantrijkt.

20.
Insgelijx sullen sij heeren commissarissen aan de schippers door den commies van de equipagie 
mede doen overleveren een gedrukte  lijste  off specificatie  van de behoeftens, vivres, materiaalen, 
ammunitie, ende ’t gunt daar en boven de schepen tot hare provisie, consumptie en defensie op de 
reijse werd medegegeven, ende het dubbelt van dien door deselve schippers doen teikenen, om te 
sijner tijdt verantwoord te werden, als naar behooren.

21.
Ten welken eijnde sorge sullen hebben  te dragen dat als wanneer sodanige schepen wederom t’huijs 
komen, de restanten van de  voorgedachte behoeften, ende wat dies  meer zij, behoorlijk gelost, ende in’t 
magazijn van de compagnie gebraght werden, omme vervolgens geaccommodeert, ende ter naaste  gele-
genthijt wederom  gebruijkt offte anders bij openbaare opveijlinge aan de meestbiedende te verkoopen.

22.
Wanneer alhier te Lande gearriveerde  retourschepen sullen weesen gebracht in staat omme haar in 
hebbende ladingh te kunnen ontlossen, sullen de heeren commissarissen voornt: gehouden weesen, 
de heeren  ontfangers en commissarissen van de coopmanschappen daar van te adverteren, ten einde  
het ingekomen gout, silver en contanten, als mede de overgesondene waaren, en coopmanschappen 
door hen  lieden respectieve mogen werden ontladen, ontfangen en ingeslagen.

23.
Item sullen preciselijk alle maanden aan de respectieve cameren, in cas als er enige equipagien te 
doen  sijn,  oversenden een pertinente lijste, offte notitie, inhoudende de prijs courant van de vivres, 
materialen ende equipagie behoeften, de binnen het district van den Octroy werden gerequireert.
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24.
Voorts sullen de heeren commissarissen gehouden sijn binnen drie maanden  naar ’t vertrek van de 
schepen, de reekeningen, belangende de equipagie ende uijtrustinge van deselve met dependentiën 
vandien naar stijle van negotie te doen opmaaken, ende vervolgens in die staat te brengen, ten eijnde 
men aan de respectieve cameren een maand daar nae de copien magh laten toe komen.

25.
Sullen generalijk gehouden sijn, alle ’t geene de functie den meergedaghten commies ende equipa-
giemeester van de compagnie betreffende is, door hen respectivelijk in dier voegen te doeneffectu-
eren, ten eijnde  de pointen en articulen  in de respectieve instuctien voor deselve vervat   volko-
mentlijk en naar behooren werden aghtervolght ende naargekomen.

26.
Ten welken fine  sij heeren commissarissen den voorn: commies, en equipagiemeester respectivelijk 
bij aldien zij daarvan t’eenige tijt in gebreeke moghte blijven, wegens hun plight en devoir sullen 
vermanen, ende goede aghtinge neemen, dat deswegen in geenen deele werd versuijmt.

27.
Dogh bij aldien hij commies en equipagiemeester respectieve des niet tegenstaande haar ordres , 
beveelen, conform derselver voorgedaghte instructie, niet quame te aghtervolgen, sullen de voorn: 
heeren commissarissen t’selve ende de gelegenthijt van dien aan de vergadering bekent maaken, en 
remonstreeren, omme in alle sulken gevalle gedaan, en gedisponeert te werden, invoegen men bevin-
den sal tot bevorderingh en expeditie van ’s compagnies affacies te behooren.

Bron: WIC 336 Notulen Kamer Amsterdam 1681 f.294-298vso
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bijlage	4	

Instructie voor Andries Graan – reis 8

Instructie voor de schipper Andries Graan voerende het Ed: Comp: schip Leusden waar naar dezelve 
zig op de onderstaande reijse zal hebben te gedraagen

Art: Primo
Op ontfangst deezes zal hij schipper zig na boordt van zijn schip begeeven, en na alles in behoorlijke 
ordre gebragt te hebben onder zeijl gaan  stellende direct cours na Accra.

2
Aldaar gearriveert zijnde zal hij zig verders bij den oppercommies Elet informeren of er eenige 
cabesssen  boesiens voor het comptoir Appa  zijn; zo ja zal hij dezelve onder behoorlijk recipis hebben 
te embarqueren en als dan direct na Appa te steevenen.

3
Aldaar koomende zal hij onze missive en goederen voor opgem: logie in alle securitijt aan land in 
handen van den oppercommies Hertog  bezorgen alsmeede den ondercommies De Haan en den assis-
tent Jan Mattheus [..] observeerende wijders de ordres die hij aldaar van den oppercommies voorsz: 
mogt ontvangen.

4
De schipper zal gehouden zijn aan boord te blijven zoo lange hij aan Appa in slaaven handel legt, en 
niet aan de wal gaan, als wanneer zijne presentie hoog noodig zijn zal. En moet hij alsdan de zaaken 
aan land verrigt hebbende immediaat weeder aan boort vaaren, omme teegens alle voorvallen in 
gereetheidt te zijn voornamentlijk teegens den aanval van de Lissabonse oorlogscheepen.

5
Tot het bezichtigen der slaven zal hij schipper zijn oppermeester aan de wal senden en dezelve zo 
veel mooglijk is bij de werken houden, opdat bij een schielijk vertrek hij altoos in staat zij om aan 
boord te konnen koomen.

6
Wanneer nu de gemelde schipper zijn noodige aantal slaven in heeft zal hij goede zorge dragen voor 
denzelven en brengen die/ onder Gods zeegen/ naar Surinamen.

7
Aldaar gekoomen zijnde zal hij schipper aan de commies van d’E: Comps slavenhandel de Heeren 
Cornelis Leever en Jacob Leonard Hoevenaar de missive hem door den oppercommies voor haar EE 
meede gegeeven alsmeede de onze overleeveren, en vervolgens de slaven aan haar ter hand stellen, 
omme dezelve ten hoogste prijzen voor de Ed Comp te vercoopen moetende hij schipper present zijn 
bij het vercooopen derzelve.

8
Meede werd den schipper gerecommandeert zijn schip eens off tweemaal ter week tusschen deks met 
wat nat bospolver te doen uijtlugten, de slaven eens ter week den eenen dag een wijnigie brandewijn 
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den anderen een halve beschuijt en weederom op een anderen dag een wijnigie tabaq doen uijtdeelen 
om hen alsoo in vroolijkheid te houden. Ook zal hij ze somtijds in de platvoet laaten dansen, en ein-
delijk een ijgelijk van haar die met scheurbuijk gequelt zijn, hooft voor hooft smorgens een mutsie 
limoensap ingeeven, van die dewelke wij hem tot dien einde extra hebben ingescheept.

9
Nog zal hij schipper alle bedenkelijke voorzorgh zo in persoon als door zijne officieren en verdere 
equipagie dragen en doen dragen / zonder zich in een [....] manieren op de bombaas te verlaaten/ 
teegen het muijten en opstaan der slaaven, om dezelve hierdoor te beletten eenige nadeelige en voor 
d’Ed. Comp schadelijke desseijnen uijt te voeren, zoo als de daagelijkse experientie maar al te duide-
lijk op onze en andere bodems geleerd heeft.

10
Nog recommandeeren wij hem schipper  omme zig exactelijk  geduurende deeze zijne reijse  te 
gedraagen na de Instructie hem door de Ed.Gr.Agtb.Heeren bewinthebberen ter presidiale camer 
Amsterdam meede  gegeeven aan welkers inhoud wij ons voor ’t overige refereeren: alleenlijk  zal 
hij schipper zig zorgvuldiglijk hebben te wagten om in zijne thuijs reijse  van Zurinamen geene 
Oostenrijkse  Neederlandse (off Keijserlijke) havenen aan te doen onder wat pretext het weezen 
mogt, alzoo  de Heeren Majores ter Camer voornoemd zulks per missive van 30 junij jongstleeden/: 
om reedenen haar Ed. daar toe moveerende/ wel uijtdrukkelijk hebben gelieven te interdiceeren.

Aldus verleent en meede gegeeven bij den ondergesz Directeur Generaal over de Noord  en Zuijd 
kuste van Africa, resideerende  in het hooft casteel St George D’Elmina deezen 25 december Ao 1732
Was get,  J Pranger   

Bron: NA, Nederlandse Bezittingen ter Kuste van Guinea (NBKG) 1.05.14 invnr 238 Register van instructiën etc. 

1732-1740, NA Film # 96
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bijlage 5 

Noodige onderrichtingen voor de slaafhandelaren.

door D.H. Gallandat.1

’t Voorkomen van ziekten moet, zoo weinig als mogelyk, in ’t geven van Geneesmiddelen bestaan, maar eerder in 
zulke algemene lessen, als alle gemakkelyk konnen betrachten. LIND.

De Heidenssche Wysgeer Pythagoras had, myns oordeels, een fraay denkbeeld van het gene in deze 
waereld omgaat, wanneer hy dezelve heeft vergeleken by een jaarmarkt, waar henen zig een groot 
aantal van menschen uit verscheiden oorden begeeft, sommigen uit nieuwsgierigheid om te zien en 
gezien te worden; anderen om te koopen of verkoopen; doch allen tot hun voordeel of vermaak.
Myn oogmerk is geenzins om deze gelykenis door veelvuldige voorbeelden op te helderen en te 
staven, wyl zy eene waarheid in zig bevat,welke aan allen, die regelmatig denken en hunne gedachten 
over de byzondere bedryven van den mensch hebben laaten gaan, niet onbekend kan zijn. Alleenlyk 
zal ik hier aanmerken, dat ‘er vele bedryven plaats hebben,welke ongeoorloofd zouden schynen, 
indien ‘er geen byzonder voordeel in te vinden was. Getuige zy hier van de Slavenhandel, dien men 
alleen door het voordeel, ’t welke dezelve aan de kooplieden toebrengt, van onwettigheid kan vry-
spreken. Deze opmerking moet echter geenzins strekken om tegenwerpingen te staven, welke som-
migen tegen deze handel inbrengen;tegenwerpingen, die meest alle op vooroordeelen gegrond zyn.
Vele menschen zyn van gedachten, dat, onder de negers, de ouders hunne kinderen, de mannen 
hunne vrouwen verkoopen, en ook de eene broeder den anderen; doch dit zyn enkele verdichtse-
len en vertellingen, welke van alle waarheid ontbloot zyn (a).2 Men kan immers licht begrypen dat 
steden, koningryken of gemeenebesten, waar in soortgelyke handel plaats zoude hebben, onmo-
gelyk bestaan kunnen; doch men laat zelden zyne gedachten zoo verre gaan; men is meer genegen 
om deze vertellingen blindelings voor waarheid aan te nemen, dan zig de moeite te geven, om de 
bestaanbaarheid daar van te onderzoeken.

Ik moet bekennen, dat ik van soortgelyke vooroordelen niet vry was, wanneer ik voor de eerste 
maal de Africaansche kusten bezocht; en dat ik ten hoogsten verwonderd was te zien, dat ‘er, onder de 
onbeschaafde volkeren van dat waereld-deel, zeer goede wetten omtrent de slavernye plaats hadden.

By de Guineesche negeren worden de voornaamste misdaden met boeten gestraft; doch by gebrek 
van betalinge worden de misdadigers aan de schepen tot slaven verkocht. De onvermogende schul-
denaars, of die niet betalen willen, worden ook volgens hunne wetten tot slaven verklaard: Echter 
worden deze zelden aan de Europeanen verkocht, zy houden ze tot hun eigen gebruik, of worden in 
’t land bewaard op hope, dat zy door hunne vrienden zullen gelost worden. Het grootste aantal der 
negeren, welke aan de schepen worden verkocht, zyn geboren slaven, of die in den oorlog gevan-
gen zynde, vervolgens allen tot slaven gemaakt worden. Eertyds waren zy gewoon een aanmerkelyk 
getal dezer laasten te dooden; doch sedert de slavenhandel plaats heeft, is het een algemeen gebruik 
geworden om die allen, zoo dra mogelyk, tot voordeel te verkoopen.

Dat de gevangenen in den oorlog, van onheugelyke tyden en genoegzaam by alle volkeren, tot 
slaven wierden verkocht, is bekend aan allen die de gewyde bladeren en waereldlyke historien gelezen 
hebben; en dat dit tegen het recht der volkeren niet strydig is, getuigt de Apostel PETRUS in zynen 

1 Deze tekst is door W.W. Mijnhardt opgenomen in: Archief, Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap 
der wetenschappen, 2005 (Middelburg z.j.) 121-159. Het gaat om de tekst zoals die werd gepubliceerd in het eerste 
deel van de voorloper van het Archief, de Verhandelingen van het Zeeuwsch Genootschap. De in de tekst van 
Gallandat met letters aangeduide noten zijn in de onderhavige tekst met cijfers met daarachter de betreffende 
letter aangegeven. 

2 (a) Indien dit al eens plaats mocht gehad hebben, is ’t alleen door de list en kunstenaryen der negeren geschiedt; 
en de zulken, betrapt zynde, worden volgens ‘slands wetten altoos zwaar gestraft. 
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2.Zendbrief, 2.Hoofdstuk, V.19. Van wien iemand overwonnen is, dien is hy ook tot dienstknegt gemaakt.
Dat de slaverny met de vryheid van het Evangelie bestaanbaar is, wordt door JACOBUS ELISA 

JOHANNES CAPITEIN klaar bewezen, in zyn Staatkundig-Godgeleerd-onderzoekschrift over de slaverny, 
als niet strydig tegen de Christelyke vryheid, verdedigd onder de voorzittinge van den Hoogleraar J. VAN DEN 
HONERT, T.H. ZOON.

Indien men  aanmerkt, dat door den slavenhandel een groot aantal nuttige menschen in ’t leven 
behouden worden; dat de slaven een veel beter leven in onze Americaansche landen hebben dan in hun 
vaderland; dat het voordelig is voor de negervolkeren, dat hunne misdadigers door dezen handel 
voor altoos weg gevoerd worden; en indien men daar en boven gade slaat de voordeelen, welke 
daar uit spruiten voor onze Americaansche volksplantingen, alwaar de negers tot den landbouw veel 
bekwaamer zyn dan de blanken of de Americaanen, zal men moeten bekennen, dat het voordeel. ’t 
welk daar uit voortkomt zoo wel voor de negervolkeren als voor de slaven, voor de kooplieden in ’t 
algemeen, en voor de volksplantingen in ’t byzonder, de ongevoeglykheden of alle andere tegenwer-
pingen, welke men te berde zoude kunnen brengen, verre te boven gaat.

Waar uit ik besluite dat deze handel, zonder kwetzinge van ’t geweten, kan en mag voortgezet 
worden. En waarom zoude men denzelven niet voor goed keuren, zoo wel als andere zaken welke 
gene betere verschooninge hebben?

Onder alle de zeesteeden van ons Nederland is ‘er gene waar van de kooplieden zig meer daar op 
toeleggen om schepen ten slavenhandel uit te rusten dan te VLISSINGEN, en ’t is zeker dat zy daar 
van ’t meeste voordeel geniet. My is van goeder hand bericht dat ‘er deze twee laatste jaren (1767. en 
1768.) 42. schepen naar de kusten van Africa, onder recognitie van de W.I. Compagnie dezer landen, 
zyn uitgevaren, namelyk van Amsterdam 4. om slaven; van Rotterdam 4. om slaven; van Middelburg 10. 
om slaven, en 2. om goud en yvoir; van VLISSINGEN 18. om slaven, en 4. om goud en yvoir, dus te 
zamen 42. schepen. Uit deze echte lyst blykt dat ‘er alleen van VLISSINGEN 22. schepen op Africa 
varen en maar 20. van alle de andere steden samen. Men kan ook uit deze lyst nagaan hoe veel slaven 
‘er jaarlyks door de Nederlanders alleen uit Africa gevoerd worden. Indien men een reis om slaven op 
twee jaren rekent, en dat ieder schip maar 350. slaven inkoopt, zal men bevinden dat het getal der 
gekochten in ’t geheel op 6300. beloopt, en door de Vlissingers alleen op 3100.

Men zegt (b)3 dat ‘er in sommige jaren, ten minsten 70000 slaven uit Africa gevoerd zyn, welk getal 
misschien wat groot zal voorkomen; doch dit zal zoo ongemeen niet schynen, indien men aanmerkt 
dar de Guineesche kust van Cabo Verde tot Angola zig omtrent 1000. duitsche mylen in de lengte uit-
strekt, en dat de veelwyvery op alle plaatsen veroorlofd is (c).4

Verzekerd zynde dat het goed gevolg van den slavenhandel zeer veel afhangt van de goede maatre-
gelen en bekwaamheid der heelmeesters, heb ik dienstig geoordeeld om in deze verhandeling eenige 
korte, doch noodzakelyke onderrichtingen nopens dit onderwerp aan de onervarene heelmeesters 
te geven, waar door zy, dezelve in acht nemende, beter in staat zullen zyn om de plaats van Opper-
heelmeester op een slavenschip te bekleeden, en hier door hun eigen voordeel en die der redery te 
betrachten.

Wanneer een scheeps-bevelhebber met zyn schip op de kusten van Africa is aangekomen om in 
slaven te handelen, moet hy voor al in acht nemen, dat hy jonge, sterke, onverminkte en gezonde 
slaven inkoopt, en dat  wel om de volgende redenen: 1. Om dat deze de bekwaamsten zyn om de 
landen in onze Amerikaansche volksplantingen te bebouwen. 2. Om dat het zeer bezwaarlyk valt zieke 
slaven aan scheepsboord te genezen. 3. Om dat het gevaarlyk is een beginsel van besmetting in zulk’ 
eene naauwe plaats als in een slavenschip te brengen. 4. En eindelyk, om dat ‘er veel minder voordeel 
van oude, zieke of gebrekkige slaven, by de verkopinge in de West-Indien, te halen is.

Vermits de scheeps-bevelhebber zeer zelden de vereischte kundigheid bezit om te onderzoeken 

3 (b) Historische Beschryvinge der Reizen, Vde Deel.
4 (c) Men heeft reden om te gelooven, dat de veelwyvery de voortteeling van het menschelyk geslacht begunstigt 

in die landen, alwaar meer vrouwen dan mannen zyn: En dit heeft op Guinee plaats, eensdeels door het groot 
getal der mannen welke in den oorlog sneuvelen, en anderendeels om dat het getal der vrouwen welke uit Africa 
gevoerd worden veel kleinder is dan het getal der mannen. Maar in de landen daar meer mannen dan vrouwen 
gevonden worden, zal veelwyvery aan de voortteeling altoos nadeelig zyn.

Bijlagen
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of een slaaf met verborgen kwalen of eenige andere lichaams-gebreken behebt is, wordt den Opper-
heelmeester gelast om alle de slaven, welke door de negerkoopliederen aangebracht worden, naauw-
keurig te  visiteeren, en daar van aan den bevelhebber verslag te doen, voor dat dezelven gekocht 
worden, op dat hy in de koop niet bedrogen worde. Indien dan de heelmeester nooit om slaven 
gevaren heeft, zal hy in den beginne niet zelden verlegen staan om deze visitatie naar behooren te 
verrichten, wyl dit een onderzoek is, ’t welk hy op een chirurgyns-winkel of in een hospitaal niet 
heeft kunnen leeren; ook heeft hy by de genees- en heelkundige schryvers niets gelezen waardoor 
hy die vereischte kundigheid kan verkregen hebben. ’t Is niet dan door de oeffening dat hy daar van 
een zekere kennis en hebbelykheid kan verkrygen; dus loopt hy gevaar om door de list der neger-
kooplieden bedrogen te worden, wyl deze, als schrandere en doorslepen handelaaren, alle mogelyke 
kunstenaryen in ’t werk stellen om de gebreken der slaven te verbloemen en te bedekken. Niets kan, 
myns bedunkens, voor den heelmeester onaangenamer zyn, dan in ’t vervolg te ontdekken dat hy 
zig door de neger-kooplieden, of zyne eigene onoplettenheid, heeft laten bedriegen; en ’t geen deze 
onaangenaamheid noch meer bezwaard, is, dat hy niet zelden de hartgrievende verwytingen van de 
scheepsofficieren moet aanhooren, welke dan ook dikwyls een ergwaan wegens zyne verdere kundig-
heid plegen op te vatten.

’t Is dierhalven ten hoogsten noodig dat de scheeps-heelmeesters (de andere scheepsofficieren niet 
uitgezonderd, welke somtyds ook verplicht zyn, by afwezenheid van den heelmeester, dit werk te 
verrichten,) om de visitatie der slaven met alle mogelyke oplettenheid in ’t werk te stellen en in staat 
te zyn het vereischte rapport daar van te doen, op dat de kooper niet bedrogen worde, (d)5 ten dien 
einde op alle de volgende zaken een byzonder acht te slaan:

1. op den ouderdom van den slaaf. Men begrypt licht dat oude slaven veel minder geld in America waard 
zyn dan jonge, en dus dat die door de scheepsbevelhebbers niet gekocht worden, voor al wanneer ‘er 
overvloed van is; en zoo dit al eens om reden geschiedt, is het niet als voor een minderen dan den vast-
gestelden prys. Geen coquette in ’t vaderland is zoo bezorgd om zig wel te kappen als de neger-koop-
lieden om hunne oude slaven, wanneer zy die verkoopen willen, wel op te schikken en een goed oog 
te geven. Zy worden gewasschen, gewreven, gesmeerd, geschoren; de gryze hairen worden geverfd 
of uitgetrokken, zoo wel die van den baard als van ’t hoofd; zy krygen veel eten en drinken, en, met 
één woord, alle mogelyke middelen worden in ’t werk gesteld om de kenmerken des ouderdoms te 
doen verminderen, en, was ’t mogelyk, t’eenemaal te doen verduisteren, waar door het niet zelden 
gebeurt, dat een onervaren heelmeester een slaaf van 50. of 60. jaren aanziet voor een die slechts 
den ouderdom van 30. of 40. jaren bereikt heeft, ’t geene hy maar eenige dagen daar na ontdekt. Hy 
moet dierhalven, by de visitatie, naauwkeurig gade slaan of de voornoemde kunstmiddelen, door de 
neger-kooplieden, in ’t werk gesteld zyn; hy moet, met alle mogelyke oplettenheid, onderzoeken, of 
het hair geverfd is, hy moet het op eenige plaatsen afwasschen om het bedrog te ontdekken, en altoos 
een kwaad vermoeden hebben, wanneer ‘er op ’t hoofd kaale plekken ontdekt worden. Voor ’t overige 
moet hy ook acht geven op de slapheid van de borsten der vrouwen, op de rimpels van de huid, of de 
slaaf de tanden ontbeert, enz. om hier door ten naasten by den ouderdom te kunnen ontdekken en 
bepalen. Deze voorzorgen zyn onnoodig, wanneer men een jongen of onvolwasschen slaaf visiteert, 
wyl zulks dan met den eersten opslag van ’t oog ontdekt kan worden.

2. op het gezicht van den slaaf. Een neger die eenig gebrek aan een of aan beide de oogen heeft, waar 
door zyn gezicht wordt verminderd, is zeer weinig geld waard; en nimmer zal een scheeps-bevelheb-
ber een blinden slaaf koopen, wyl hy denzelven, in America, nooit zoude kunnen verkopen.

De uitwendige ongemakken, als traanfistel, verzwering der bal, paarlen op dezelve, de staar 

5 (d) Het eenigste dat ik, nopens dit onderwerp, by de autheuren hebbe kunnen vinden, is by BOSMAN, in zyne 
beschryvinge van de slavekust, pag.45. “Zy werden, zegt hy, op het allernauwkeurigst besigtigt en betast, tot het 
alderminste lid dat zy aan hun lichaam hebben, en dat moedernaakt, so wel de vrouwen als de mannen, sonder 
eenig onderscheid, of schyn van de minste schaamte. De geene nu, die voor goed gekeurd werden, steld men aan 
een kant; En de andere , aan welke men eenig mangel of gebrek bespeurd, werden uitgeschooten, en onder de ge-
brekkige, of makrons, so als wy se hier noemen, gereekend; te weeten die boven de vyf en dertig jaaren oud syn, 
of die aen armen, beenen, handen of voeten zyn verminkt; ook die een tand quyt syn; die gryse hairen hebben, of 
vliesen op de oogen hebben; alle de geene die met venus-siekte syn besmet, en veelderhande qualen meer.” Deze 
beschryvinge is voldoende voor een koopman, maar geeft zeer weinig licht aan den heelmeester.
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(cataracta) en andere oogkwaalen, worden door het bezichtigen van de oogen gemakkelyk ontdekt; 
maar de blindheid, uit eene ziekte ontstaande, welke men gutta serena, of verstopping der gezichtze-
nuw noemt, is allermoeyelykst te kennen, om dat deze kwaal plaats kan hebben, zonder dat ‘er zig 
eenig gebrek vertoont in de oogen, die ‘er van aangedaan zyn. Dus moet de heelmeester in zyn onder-
zoek voorzichtig zyn; hy moet zig door proefnemingen verzekeren, dat de slaaf uit zyne beide oogen 
zien kan; en dit kan gemakkelykst geschieden, wanneer men het één oog met de hand toehoudt, en 
doet als of men met den vinger in het ander oog wil steken, dan zal de slaaf op het oogenblik het oog 
toeknypen, ’t geen dan een zeker teeken is dat hy ‘er door zien kan. Deze proef moet aan beide de 
oogen genomen worden. By gebrek van deze oplettenheid loopt men gevaar om een slaaf te koopen, 
welke maar door één oog zien kan (e)6; en dit wordt dan maar eerst ontdekt wanneer men den slaaf in 
America wil verkoopen, alwaar hy op nieuws wordt gevisiteert door eenen heel-meester, welke door de 
dagelyksche oeffening, aangaande dit onderzoek, meer oplettenheid en kundigheid heeft verkregen.

3. op de spraak en het gehoor van den slaaf. Men zal licht begrypen, dat een  stomme of doove slaaf weinig 
of geen geld waard is, en dat het zeer onaangenaam en schadelyk, zoo wel voor den heelmeester als 
voor den bevelhebber, zoude zyn, indien deze het ongeluk had een slaaf te koopen die beide stom en 
doof was: ’t is echter niet zonder voorbeeld. De heelmeester moet dan ook op deze ongemakken by 
de visitatie eene byzondere acht geven. Hy moet noodzakelyk den slaaf hooren spreken, en teffens 
opmerken, of de koopman ook verplicht is hard te schreeuwen, om denzelven te doen spreken. Ik 
heb ’t geval ontmoet dat ik een stommen slaaf, welke door een koopman aangebracht wierdt, moest 
visiteeren, en wyl hy ‘er ongemeen wel uitzag, zoude ik hem zekerlyk voor goed gekeurd hebben, 
indien hy dat gebrek niet gehad hadde. Wanneer ik den koopman gebood om gemelden neger te 
doen spreken, schreeuwde hy zoo veel hy kon om hem daar toe te noodzaken, doch te vergeefs, want 
de slaaf sprak niet, waar over de koopman zeer verwonderd scheen te zyn, betuigende dat het maar 
koppigheid was om dat hy niet gaarne aan de blanken verkocht wilde zyn. Ik liet my echter door deze 
schynreden niet bedriegen. Ik vernam naderhand dat die slaaf in der daad stom was, en dat dezelve 
aan een portugeesch-schip, ’t welk kort daar na voor by zeilde, verkocht wierdt. Ik kwam naderhand 
gevallig aan boord van het gemelde schip, wanneer de Capt. my verhaalde, dat hy een stommen slaaf 
had ingekocht, met den welken hy zeer verlegen was. Ik heb dit geval aangehaald, alleenlyk om aan 
te toonen, hoe zeer men in dezen handel op zyn hoede moet zyn.

4. op alle de uitwendige gebreken van den slaaf. Men moet nooit een slaaf voor goed keuren, die eenige 
ongemakken heeft, welke hem het werken kunnen beletten, wyl men denzelven in America niet 
zoude kunnen verkoopen, alwaar zy allen alleenlyk tot dat inzicht gekocht worden. Dierhalven is 
’t noodig dat de heelmeester hier op acht geeft. Hy moet niet alleen het gantsche lichaam van den 
neger op het allernaauwkeurigst bezichtigen, om de gebreken, welke aan het oog blood gesteld zyn, 
te ontdekken, maar hy moet hem ook betasten, doen gaan, springen, de armen en vingers bewegen en 
uitsteken, om hier door ten vollen verzekerd te zyn dat hy niet mank gaat, dat hy geen wonden, breu-
ken, styve leden, bedekte kwaalen of eenige andere ongemakken heeft. Het springen is ook nood-
zakelyk by de vrouwen, om te ontdekken, of zy geen uitzakking der lyfmoeder hebben, waar aan zy 
somtyds onderhevig zyn. Voor al moet men acht geven op het getal der vingers en toonen; vermits 
de negers altoos bloodsvoets gaan, zyn ze aan vele ongemakken bloodgesteld, waar door zy dikwyls 
een of meer toonen komen te verliezen. Ik weet verscheiden voorbeelden, daar de heelmeester een 
slaaf voor goed gekeurd had, en dat men naderhand ontdekte, dat dezelve een vinger of een toon 
verloren had, en ik schaam my niet te zeggen, dat het my eens gebeurd is. Ik hoop dat myn voorbeeld 
en openhartige bekentenis zal strekken om aan anderen meer oplettenheid in te boezemen. Wanneer 
men een frisschen jongen slaaf visiteert, die ‘er op het eerste gezicht zeer wel uitziet, is men dikwils 
maar al te voorbaarig om een gunstige uitspraak te doen. Dit is eene waarheid die zelfs door de aller-
geoeffendste slaafhandelaren niet tegengesprooken zal worden, wyl het byna onmogelyk is, dat zy 
in ’t visiteeren der slaven veel ondervinding verkregen hebben, zonder eens in ’t eene of ’t andere 
bedrogen te zyn.

5. op de inwendige kwaalen van den neger. Men moet, zoo veel mogelyk is, onderzoeken of de slaaf met 

6  (e) Ik zoude hier voorbeelden kunnen byvoegen, waar uit blyken zoude dat zulks meermalen is geschiedt, doch 
achte het onnoodig.
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geen inwendige ziekten behebt is, als koortsen, borstkwaalen, geelzucht, scheurbuik, verstoppingen 
in de lever of in de milt enz.  Myn oogmerk is geenzins om hier de kenteekenen van deze kwaalen 
op te geven, om dat iemand, die daar van onkundig is, ook onwaardig is om de plaats van scheeps-
heelmeester te bekleeden; maar myn doelwit is dezelven te waarschouwen om altoos op hunne hoede 
te zyn, wyl de neger-kooplieden nooit zullen nalaten, om de ziekten van de slaven, die zy verkoop-
en willen, te bedekken. By voorbeeld, wanneer een slaaf aan boord gebracht wordt om verkocht te 
worden, en dat hy de koorts of eenige andere inwendige kwaalen heeft, zal de neger-koopman zeker-
lyk die ongestalte aan de zeeziekte toeschryven, waar aan lieden die nooit op zee zyn geweest veeltyds 
onderhevig zyn. Aan een anderen kant, gebeurt het ook wel dat zoo een slaaf, zonder ziek te zyn, 
echter met zware benauwdheid, angst, en een verwilderd gezicht is aangedaan, even als of hy dade-
lyk een zware koorts had, voortkomende uit de verbeeldinge, dat hy door de blanken ter dood zal 
gebracht en vervolgens gegeten worden, ’t gene hem door zyne landsgenooten is ingeboezemd. Daar 
en boven is het zeker, dat de inlandsche negers de uitheemsche slaverny boven alle dingen vreezen; 
en dus is het niet te verwonderen, dat zoo een slaaf, wanneer hy zig aan boord bevindt om verkocht 
te worden, en het laatste vaarwel aan zyn land te zeggen, somtyds met de allerhevigste gemoeds-
bewegingen is aangedaan. Dit heeft echter meer plaats by de vrouwen, dan by de mannen, om rede-
nen aan alle genees- en heelmeesters bekend, en dus onnoodig om hier te melden.

6. Eindelyk, op de geboorteplaats van den slaaf. De ondervinding heeft aan de Americaansche planters 
geleerd, dat de slaven, welke in zekere landstreken van Africa gebooren en opgevoed zyn, veel bekwaa-
mer worden dan anderen, tot het werk waartoe zy gekocht zyn, namelyk den landbouw; en dit is de 
reden waarom de Guineesche slaven (alle andere zaken gelyk staande) altoos veel duurder verkocht 
worden, dan de Angoolsche. Onder de Guineesche slaven zyn de Cormantynsche, de Fantynsche en Fidasche 
de besten; de grein-kustslaven zyn minder in achting, en die uit de bocht, als de Benin, de Gabon en 
Cammaronas, worden in ’t algemeen voor de slechtsten gehouden. Het is zeker dat deze laatsten van 
een luyen en lafhartigen aart zyn, en dat zy nooit tot het werken zoo bekwaam worden, als de kust 
slaven, welke doorgaans van een kloekmoedigen aart zyn; zy zyn niet alleen sterker en levendiger, 
maar ook werkzaamer, schranderer en bedrevener, hebbende in ’t algemeen een levende bevatting 
en vaardig verstand. Hierom zyn ze tot den landbouw en tot allerley ambachten bekwaamer, dan alle 
andere slaven, welke in onze Americaansche volkplantingen overgevoerd worden, en dierhalven zyn 
zy ook meer geld waardig.

Het is niet genoeg dat men alle, de hier voornoemde zaken in acht neemt, en dat men een 
welgeconditio neerde Armazoen slaven heeft ingeruild; het voornaamste is dan alle mogelyke voor-
zorgen en middelen aan te wenden om dezelve, veilig en in een gezonden staat, naar America over 
te voeren. Men moet bekennen dat het zeer moeyelyk is om daar in wel te slagen, wyl men dagelyks 
onverwachte en onvermydelyke zwarigheden ontmoet; waar door het capitaal der redery in ’t groot-
ste gevaar wordt gebracht. Om er een denkbeeld van te hebben, zal het noodig zyn, hier eene korte 
schets, zoo wel van den staat van ’t schip, als van den toestand en behandeling der slaven, te geven.

De meeste slaven-schepen hebben naauwelyks de lengte van 80. voeten over steven; zoo een schip 
is altoos in twee legerplaatsen verdeeld. 1. Het tusschendeks, geschikt tot de legginge der mans-sla-
ven, is een plaats welke de breedte en lengte van 24. en de diepte van 5. voeten heeft. In deze vierkante 
ruimte, worden beddingen van greine planken gemaakt, om ook tot slaap-plaatsen te dienen, zonder 
de welke het volstrekt onmogelyk zoude zyn, in zoo een naauw vertrek 200. slaven te bergen. Deze 
slaven krygen lucht, van voren door het voorluik, en van achteren door het groot luik, welke beide 
luiken ’s nachts altoos met roosters overdekt zyn. 2. De schans, geschikt tot de legginge der vrouwen, 
is een plaats welke gemeenelyk de lengte en breedte van 18. en de diepte van 7. voeten heeft. Door 
behulp van beddingen wordt deze ruimte bekwaam om 150. vrouwen en kinderen te bergen, dewelke 
lucht ontfangen, eensdeels door 4. Luchtpoortjes (die doorgaans zoo klein zyn dat ‘er weinig lucht 
door komt, en daar en boven is men genoodzaakt dezelven te sluiten wanneer het maar eene tame-
lyke koelte waait); en anderendeels door het achterluik, waar over ’s nachts altoos een rooster legt. De 
lucht wordt grootelyks belet door een vaste houte tent,welke boven de schans gemaakt wordt, schoon 
‘er ook in ’t midden van deze tent een luik is, ’t welk recht boven dat van de schans legt.

Indien men daar en boven aangemerkt, dat de mans slaven met yzers of boeyen aan een gekoppeld 
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zyn; dat de slaven in ’t algemeen maar tweemaal op een dag gespyst worden, des voormiddags met 
gort, en ‘snamiddags met paardeboonen, of den eenen dag met paardeboonen en den

anderen dag met gort, en dat zy niets dan water te drinken krygen, zal men gemakkelyk kunnen 
begrypen, dat het zeer bezwaarlyk is, een armazoen slaven, in een goeden staat naar Amerika over te 
voeren.

De dagelyksche ondervindinge leert, dat men dikwils het geluk heeft om de slaven in een goeden 
staat over te brengen, wanneer men de noodige zorgen om ze wel te behandelen in acht neemt; en 
zy leert ook dat door de onachtzaamheid van goede voorzorgen veeltyds een groot getal der zelven 
komt te sterven. ’t Is dan van de uiterste noodzakelykheid, dat, niet alleen de heelmeesters, maar ook 
de andere scheeps officieren, zig daar in ’t byzonder op toe leggen, om alle zaken te onderzoeken, en 
in acht te nemen, welke tot het welzyn der negeren kunnen strekken. Menschlievenheid en eigen 
belang moet ieder slaafhandelaar daar toe aanzetten, vooral indien men daar by aanmerkt, dat de 
middelen, welke in ’t werk gesteld worden om ziekten voor te komen, een vry zekerder uitwerking 
hebben, dan die, welke gebruikt worden om ziekten te genezen, vooral op een schip. Dienvolgens zal 
het van eenig nut kunnen zyn, indien ik, in ’t korte, de voornaamste zaken, welke men, aangaande de 
behandeling der slaven, in ’t algemeen behoort in acht te nemen, hier ter neder stelle.

1. De eerste zaak, waar op men behoort acht te geven, is, om aan de slaven zoo veel verversching 
van zuivere en gezonde lucht te bezorgen als eenigzins mogelyk is. Men weet door veelvuldige en 
echte waarnemingen, dat ‘er voor de gezondheid niets nadeeliger is dan eene kwade lucht, en wy 
hebben gezien dat de legerplaatsen der slaven daar door besmet moeten worden, vooral indien men 
in aanmerking neemt het groot getal volwasschen menschen, welke in een bedompt vertrek van 24. 
voeten in ’t vierkant moeten huisvesten. De broeying, ademtochten en uitwaassemingen van zoo veel 
gezonde menschen zyn immers alleen in staat om de zuiverste lucht te bederven; en wat moet het dan 
niet zyn, wanneer daar onder een zeker aantal van zieken gevonden wordt?

’t Is dierhalven van het uiterste belang dat men, om alle besmetting voor te komen, zoo veel frisse 
en gezonde lucht brengt, als eenigzins doenelyk is, niet alleen in de legerplaatsen de slaven, maar ook 
in ’t gantsche schip. Jammer is ’t dat de werktuigen als blaasbalgen, vuurwerktuigen, wind raderen 
en ventilators (f)7, welke tot dit heilzaam oogmerk zyn uitgedacht, aan boord van een slavenschip 
geen plaats kunnen hebben. Maar al was dat mogelyk, zouden de reders wel ooit tot die onkosten 
overstappen? ’t Is niet waarschynelyk, wyl zy de onkosten niet willen doen om grootere en ruimere 
schepen uit te rusten, welke veel bekwamer tot dezen handel zouden zyn. Men zal zig hier over geen-
zins verwonderen, indien men slechts aanmerkt dat het eenigste doelwit der redery in dezen is, geld 
te winnen; en dat is niet wel mogelyk indien men de scheeps uitrustingen veel bezwaart (g).8 Dus 
moet men zig vergenoegen met de middelen welke thans tot dat inzicht kunnen in ’t werk gesteld 
worden, namelyk: door de luiken zoo veel open te houden als de omstandigheden eenigzins toe 
laaten; door tochtgaten te maken waar door de bedorve lucht ook een uitgang kan vinden ; door koel-
zeilen te gebruiken; door buskruid in den brand te steken; door rookingen van wierook, jeneverbes-
sen, enz. en door het besproeyen met azyn of limoenzap. Alle deze middelen moeten met oordeel en 
alle oplettenheid in ’t werk gesteld worden, vooral wanneer het weer en de gelegenheid toelaaten dat 
de slaven eenigen tyd op ’t dek kunnen blyven, op dat zy daar na hunne slaapplaatsen weder kunnen 
betrekken, om ‘er de verkwikking van een frisse lucht en aangenaamen reuk te genieten.

2. De tweede zaak, waar op men behoort acht te geven is, om het  schip en de slaven rein en zindelyk 
te houden. Wyl de morssigheid verscheiden kwaalen kan voortbrengen, is ’t van de uiterste noodzake-
lykheid, aan boord van een slavenschip,  alwaar een groot getal morssige menschen in een zeer naauw 
begrip by den anderen vergaderd is, de zindelykheid te betrachten. Het bovenschip moet noodzaake-
lyk alle dag geschrobt en gespoeld worden; de legerplaatsen der slaven moeten ook alle dag gereinigd 

7 (f) Een breedvoerig bericht van deze vernuftige uitvindingen wordt gevonden in ’t werk van den Heer DU HA-
MEL, Baak der gezondheid voor de zeervarenden.

8 (g) De eenigste reden waarom ‘er een groot getal slaven in een klein schip vervoerd wordt, is, om dat de recognitie 
aan de W.I. Compagnie gerekend wordt naar de grootte en lengte van ’t schip, zoo dat de redery evenveel betaalt 
of ‘er veel of weinig slaven in gehandeld worden. Het zoude, myns oordeels, beter zyn indien de recognitie  gere-
kend wierdt naar het getal der gekochte of verkochte slaven, en niet naar de grootte van ’t schip. Deze schikking 
zoude niet schadelyk voor de Compagnie, en aan de redery voordeelig zyn.
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worden. Daar en boven moet het tusschendek en de schans tweemaal ’s weeks geschuurd en schoon 
gemaakt worden. Tot dit werk worden met voordeel gebruikt de slaven, welke eenige dispositie tot 
het scheurbuik hebben, die gemeenelyk malingers genoemd worden, wyl de beweging voor de zulken 
zeer nuttig is om den voortgang dier kwaale te beletten. Men begint met schoonmaken ’s morgens 
ten tien uuren, om ’s middags klaar te hebben, op dat de vochtigheid voor den nacht weder uitkome. 
’t Is dan ook zeer dienstig dat men buskruid in brand steekt, rookingen en bespriengingen met azyn 
of limoenzap in ’t werk stelt, en daar na zoo veel frisse lucht verschaft als mogelyk is, om daar door 
des te schielyker de vochtigheid te doen vervliegen. Men moet zorge dragen dat de slaven zoo weinig 
morssig zyn als doenelyk is; men moet ze verlof geven om zig op den middag te wasschen, en de 
onwilligen daar toe dwingen; acht geven dat hun hoofdhair geschoren worde, dat zy geen vuiligheid 
om laag doen (h)9, en dat de zieken een afgezonderde legplaats hebben.

3. De derde zaak, waar op men behoort acht te geven, zyn de levensmiddelen. Het is ten hoog-
sten noodzakelyk dat een scheepsbevelhebber zig, zoo wel voor de slaven als voor het scheepsvolk, 
van versche en welgeconditioneerde mondbehoeften voorziet, en vervolgens alle zorg aanwendt om 
dezelve, zoo veel mogelyk is, goed te houden. Het was te wenschen dat men, by de inscheping, van 
de uitvinding van den heer HALES gebruik maakte, om de scheeps mondbehoeften, welke gemeen-
elyk en voor al op langduurige reizen, door verscheiden insecten worden aangetast, voor bederf te 
bewaren. Hy wilt dat men de vaten, waar in de scheeps-victualie wordt bewaard, wanneer dezelve 
reeds gevuld zyn, met zwavel zal berooken, zoodanig dat de inleggende eetwaren als van zwavel-
damp doortrokken zyn, waar door de insecten, als kalanders, kevers, schalbyters, schietwormen en 
ander gewormte afgeweerd kan worden. Deze berooking kan geen schade of kwaden smaak aan de 
spyzen toebrengen, indien men slechts in acht neemt, dat zy een weinig tyd in de open lucht staan 
voor dat zy gebruikt  worden. Men kan deze berooking, wanneer de reis lang duurt, ten tweedemaal 
aan boord herhalen. ’t Is van het uiterste aanbelang dat de scheeps-officieren zorge dragen, dat der 
slaven ketels, door den scheepskok, zeer zindelyk gehouden worden. De spyzen moeten nooit in de 
ketels gedaan worden, om te koken, dan na alvorens naauwkeurig onderzocht te hebben, of dezelve 
naar behooren geschuurd en afgedroogd zyn; de spyzen moeten ook nooit, na dat zy gekookt zyn, 
in de kopere ketels blyven staan. ’t Gevaar van de nalatigheid dezer voorzorgen is te wel bekend, 
dan dat ik noodig zoude achten my des aangaande verder uit te laaten. Het is ook zeer nuttig, dat 
een bevelhebber, wanneer hy zig met een slavenschip op de kusten van Africa bevindt, voor de slaven 
ververssing koopt, als milhio, yams, potatos, pisang, en vooral limoenen, zoo om ze langzamerhand aan 
de paardeboonen en scheepsgort te doen gewennen, als om het scheurbuik en andere kwalen voor 
te komen; en inzonderheid moet dit niet nagelaten worden, wanneer men genoodzaakt is de slaven 
langen tyd aan scheepsboord te houden, eer men den overtocht naar America onderneemt.

4. De vierde zaak, waar op men behoort acht te geven, is op ’t water. De dagelyksche ondervindinge 
leert, dat het water, ’t welk men uit het Vaderland mede voert, na verloop van eenige weken aan het 
bederven raakt, waar door het een zeer onaangenaamen reuk verkrygt. Deze kwade hoedanigheid, 
welke door het verrotten van insecten wordt voortgebracht, blyft niet altyd voortduren; ’t water 
wordt wederom goed, doch maar voor eenigen tyd; het raakt opnieuw aan het stinken door de ver-
rotting van andere wormtjes, en daar na wordt het wederom goed. Deze verandering, door ommigen 
ziekte van ’t water genoemd, geschiedt somtyds drie of viermaalen op de reis, doch op het laatste blyft 
het altyd zoo goed dat men ‘er op de kusten van Africa geen beter kan bekomen. Maar vermits het 
volstrekt onmogelyk is, zoo veel water uit het vaderland mede te voeren, als voor een gantsche reis 
noodig is, moet men gebruiken ’t welk men op de kust kan bekomen, en het is veeltyds zeer moeyelyk 
om ‘er goed water te krygen, vooral in den droogen tyd. Men is niet zelden genoodzaakt het water 
te halen uit opene putten, alwaar het zelve geduurende den droogen tyd stil staat, en aan de zon en 
lucht is bloot gesteld. Vermits de lucht, in die gewesten, door duizenden ongedierten bezwangerd is, 
vallen zy in die opene putten, raken aan ’t bederven, en laten niet na om zeer schielyk een beginsel 
van verrotting in ’t water voort te brengen, ’t welk voor de gezondheid niet dan zeer schadelyk kan 

9 (h) Sommige scheeps-bevelhebbers laaten ’s nachts balien tusschen-deks plaatsen, waar in de slaven hun gevoeg 
doen. Dit is een gewoonte die geenzins te pryzen is, wyl de stank, welk daar door in ’t schip veroorzaakt wordt, 
niet dan zeer nadeelig voor de gezondheid kan zyn.
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zyn. De ondervinding heeft geleerd, dat de kwade hoedanigheid van dit water, doorgaans de oorzaak 
is van de Diarrhoea en Dysenteria, aan welke ziekten men zoo dikwils het ongeluk heeft vele slaven te 
verliezen.

Indien men gelegenheid heeft om op de Africaansche kusten het water te kiezen, moet men altoos 
den voorrang geven aan het helderste, ’t welk het bleekste van verwe is, de minste geur en smaak 
heeft, de minste grondigheid nalaat, en het welk zig op de gemakkelykste wyze met de zeep laat 
vermengen (i).10 De boots-gasten moeten ook, wanneer zy de watervaten naar de boot voeren, zorge 
dragen dat dezelve wel gestopt en digt zyn, op dat ‘er geen zout water in kome; want men is dikwils 
genoodzaakt, uit hoofde van de zware strand-branding, de watervaten in zee te werpen om dezelve 
in de boot te kunnen krygen.

Het ware te wenschen dat men al het drinkwater konde laten kooken, waar door alle de insecten, 
die ‘er in zyn, zouden komen te sterven en naar den grond zinken, doch dit is aan boord van een sla-
venschip niet wel doenelyk; men heeft dikwils moeyte genoeg om het zelve alleenlyk voor de zieken 
gekookt te krygen.

De verrotting van het water kan men voorkomen, met ‘er een weinig in te gieten van den eenen of 
anderen zuuren geest, gelyk eenige droppen olie van vitriool, olie van zwavel; drie droppen olie van 
zwavel op een pint water is volgens den heer Hales genoeg, en het wordt ‘er niet alleen niet ongezon-
der door, maar veel eer, ten minsten voor sommigen, heilzaamer en smaakelyker: doch het zoude 
niet raadzaam zyn zoo veel van deze olie te mengen in den dagelykschen drank; de ondervindinge 
zal het best leeren, hoe veel droppen op een legger moeten gegoten worden, om het oogmerk te berei-
ken. Olie van vitriool kan ook hier toe dienen; maar eene drop op een geheele pint water is overvloe-
dig genoeg, en doet zoo veel als drie droppen geest van vitriool, of olie van zwavel. De Heer DES 
LANDES, Histoire de l’Acad. R. des Sciences, 1722. pag. 14. getuigt, dat hy het water zes maanden heeft 
goed gehouden, alleen door de leggers, eer het water daar in gedaan wierdt, met warm water uit te 
wasschen, en te luchten, met zwavel; echter pryst hy ook den geest van vitriool aan, welk middel by 
onze Nederlanders niet geheel onbekend is (k).11 Vermits deze middelen weinig moeite en kosten 
vereischen, moesten dezelve op onze slavenschepen beproefd en in ’t werk gesteld worden. Het is 
niet onbekend dat het water kan verbeterd worden, met ‘er azyn onder te mengen: Een half pond 
azyn zou tot drie kannen water toereikende kunnen zyn, waardoor het niet onaangenaam wordt om 
te drinken. Het zelfde oogmerk bereikt men ook, als men eenige stukken kalmuswortel in het water 
doet.

5. De vyfde zaak, waar op men behoort acht te geven, is, zorge te dragen dat ‘er katten aan boord 
zyn. Schoon dit van weinig belang schynt te zyn, ben ik echter van oordeel, dat deze inachtneming 
een zaak van gewicht is, en dat zy bygevolg de aanmerking zoo wel van de heelmeesters als van de 
bevelhebbers verdient. Indien men in aanmerking neemt, dat men op de slaven- en andere schepen 
dikwils door rotten en muizen geplaagd wordt, en dat de katten de beste behoedmiddelen daar tegen 
zyn, zal men dit niet te gering achten. In der daad, hoe dikwils gebeurt het niet dat de rotten en 
muizen de scheepslieden in levensgevaar brengen met het doorbyten van de victualie- en waterva-
ten? Ja, het gebeurt somtyds, dat de schepelingen zelfs door dit ongedierte worden aangerand, waar 
van men een zeer aanmerkelyk voorbeeld vindt aangetekend in de beschryvinge van Commandeur 
ANSON’S reize naar de Zuidzee, waar in (l)12 gemeld wordt, dat het geen den ongelukkigen toestand 
van het scheepsvolk grootelyks vermeerderde, de groote meenigte rotten was, die hen zoodanig 
plaagden dat ze dag noch nacht konden rusten: want zoo dra de maats in de kooyen lagen, wierden zy 
door een heelen zwarm van dat ongedierte als bestormd, die over hen heenliepen en hen dikwils zeer 
gevoelig beten; ja van sommige maats, die door ziekte geen kracht meer hadden om zig te verweren, 
wierden de teenen van de voeten afgegeten; doch niets was yselyker om te zien, dan hoe die dieren de 
lyken schonden, die op ’t dek lagen, etende de oogen uit het hoofd, en heele stukken uit de wangen, 

10 (i) Oleum Tartari per deliquium, in onzuiver water gedaan, verft het zelve met een melkachtige couleur.
11 (k) Voorreden van den Heer LULOFS op het werk van den Heer DU HAMEL, ’t welk tot opschrift heeft, Baak der 

gezondheid voor de zeevarenden. Zynde eene verhandeling welke niet alleen door alle de scheeps-bevelhebbers, maar 
ook door alle de heelmeesters verdient met oplettenheid gelezen te worden.

12  (l) Pag.m. 105
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armen en beenen. Meer soortgelyke voorbeelden van de schadelykheid van dit ongedierte zoude ik 
hier kunnen byvoegen, doch dit geval alleen is genoeg, om alle zeelieden, welke zig op langduurige 
reizen begeven, van de noodzakelykheid om katten aan scheepsboord te hebben te overtuigen, en 
hen tot deze inachtneming aan te zetten.

6. De zesde zaak waar op men behoort acht te geven, is, om de slaven wel te behandelen. Deze 
aanmerking zoude misschien onnoodig zyn, indien alle de slaaf-handelaaren lieden van een goed 
gedrag, bescheiden, mededogend, geschikt waren, en slechts de voornaamste Christelyke deugden 
bezaten. De ondervinding leert dat wanneer een scheepsbevelhebber geschikt is, en de officieren en 
matroozen met een goed voorbeeld voorgaat, de slaven binnen scheeps-boord gemakkelyk geregeerd 
kunnen worden. Ik ben van oordeel dat de opstanden, welke onder de slaven zoo dikwyls plaats 
hebben, veel eer aan het kwaad gedrag van het scheepsvolk moeten toegeschreven worden, dan aan 
de vrees om door de blanken gegeten te worden, of aan de natuurlyke genegenheid om hunne vry-
heid weder te bekomen.

’t Is noodzakelyk dat men aan de slaven, zoo dra zy gekocht zyn, te kennen geeft, dat zy geen kwaad 
te wachten hebben; dat de blanken geen menschen-eeters zyn; dat zy de negers koopen om dezelven 
naar een goed land te voeren, alwaar zy veel van hunne landslieden zullen vinden, en alleenlyk tot 
den landbouw gebruikt worden.

Men moet de slaven op een bescheiden wyze aanzeggen, dat zy zig goedwillig aan hun noodlot 
moeten onderwerpen, de blanken gehoorzaam zyn, geen kwaad doen, of dat zy op de allerstrengste 
wyze zullen gestrafd worden; doch dat, indien zy door de blanken beledigd worden, zy aan de offi-

cieren of aan de Bomba moeten klaagen, en dat zy dan aanstonds recht zullen bekomen.
 7. Eindelyk, de zevende en voornaamste zaak waar op de heelmeesters behooren acht te geven, 

is, de zieke slaven wel te behandelen, en alles wat met mogelykheid binnen scheeps-boord tot der-
zelver genezing kan strekken, werkstellig te maken. Myn oogmerk is geenzins om de ziekten der 
zeevarenden of die der slaven te verhandelen, noch de daartoe vereischte geneesmiddelen voor te 
schryven. Verscheiden kundige en ervarene genees- en heelmeesters hebben zich sedert eenige jaaren 
in ’t byzonder daar op toegelegd. De voornaamsten onder hun, welken dit onderwerp verhandeld, 
en daar in zeer gelukkig geslaagd hebben, zyn, de Heeren TITZING, in zyne geneeskonst ten dienste 
der zeevarenden; LIND, in zyne verhandeling over de middelen ter gezondheid op ’s konings sche-
pen, welke verhandeling met veele oordeelkundige en nuttige aanmerkingen is verrykt, door den in 
de genees- en heelkunde zeer ervarenen Heer P. DE WIND; ROUPPE, in zyne verhandeling van de 
ziekten der scheepvarenden; en S. DE MONCHY, in zyne verhandeling van de oorzaken, genezing en 
voorbehoeding der gewoone ziekten van ons scheepsvolk, dat naar de West-Indiën vaart, welke den 
prys van de Hollandsche Maatschappye der Wetenschappen heeft behaald, en in het zesde deel harer 
verhandelingen is geplaatst. Jammer is ‘t, dat deze weldoorwrochte verhandeling zoo weinig door 
de zeevarende heelmeesters gelezen wordt, in wier handen de werken van gemelde Maatschappye 
zeer zelden te vinden zyn. Het zoude, myns oordeels, zeer nuttig zyn, dat die verhouding afzonder-
lyk gedrukt en te bekomen was, ten dienste der zeevarende heelmeesters, tot welker gebruik zy het 
meest geschikt is.

In de voornoemde werken over de ziekten der zeevarenden (m)13 zullen  de heelmeesters genoeg-
zaam alles vinden, wat ik hier aangaande de gewoone ziekten der slaven zoude kunnen zeggen; dier-
halven achte ik het onnoodig om ‘er een uittrekzel van te geven. Ik zal liever noch eenige andere 
algemeene aanmerkingen hier byvoegen.

De heelmeesters moeten dagelyks alle de slaven naauwkeurig  visiteren, en een byzondere zorge 
en oplettenheid omtrent de zieken hebben; zy moeten ‘er in sommige opzichten de vaders van zyn; 
zy moeten ze zoo veel gemak verschaffen als mogelyk is; zy moeten zorge dragen dat zy uit de boeyen 
geslagen worden, niet alleen wanneer zy ziek zyn, maar ook wanneer zy eenige dispositie hebben om 
ziek of scheurbuikig te worden, en wanneer zy treurig zyn, ’t geen doorgaans een aanstaande ziekte 
voorspelt. Zy moeten hunne gedachten laten gaan op al ’t gene tot hunne behoudenis eenigzins kan 

13 (m) Men zoude noch hier by kunnen voegen de korte beschryvinge en geneeswys der ziekten die veelzins in de 
Heirlegers voorkomen, door den Baron VAN SWIETEN, welk insgelyks voor de zeevarende heelmeesters van 
zeer veel nut kan zyn. 
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strekken, en met één woord alles in ’t werk stellen wat hun droevig noodlot kan verzachten : ten 
dien einde moeten ook de bevelhebbers, zoo veel mogelyk is, de ververschingen koopen, welke de 
heelmeesters oordeelen voor de slaven dienstig te zyn, en vooral zorge dragen dat zy geen gebrek aan 
water hebben. ’t Is somtyds ten hoogsten noodig dat de schepen, welke van de kust vertrekken, het 
eiland St. Thome of Annebon aandoen, om aldaar te ververschen; dit is het beste middel om de ziekten 
en de sterfte van de slaven, en van ’t scheepsvolk, voor te komen. Men weet dat de limoenen en oran-
ge-appels, welke men op de gemelde eilanden altoos in overvloed, en voor een zeer geringen prys, 
kan bekomen, de krachtdadigste geneesmiddelen zyn om het scheurbuik, den geesel der scheepva-
renden, tegen te gaan en te genezen.

Eindelyk zal ik hier noch byvoegen, dat een heelmeester, voornemens zynde om slaven te varen, 
zig niet alleen van de beste boeken over de  genees- en heelkunde moet voorzien, maar ook van de 
zulken (n)14 waar uit hy een behoorlyke kennis kan verkrygen van het land alwaar deze handel gedre-
ven wordt, van deszelfs inwoonders, van de luchtsgesteldheid, van de natuurlyke historie, van de 
byzondere ziekten en geneesmiddelen, enz. Hy moet zig niet schaamen hunne byzondere genezings-
wyze te onderzoeken en beproeven, en altoos denken, dat ieder land geneesmiddelen voortbrengt, 
om de byzondere landziekten te genezen; hy moet zig herinneren dat wy de kennis van verscheiden 
uitstekende geneesmiddelen aan ongeletterde en woeste volkeren verschuldigd zyn.

“De groene kruiden, “zegt BOSMAN (o)15, ’t voornaamste middel waar meede de negers in haar 
siekten syn arbeidende, syn van so een “verwonderlyke en groote kragt, dat het hooglyk te beklagen 
is, dat geen Europisch heelmeester sig tot nog toe aangelegt heeft, om den aert en de eigenschappen 
derselver te ondersoeken: Want ik beeld my niet alleen in, maar geloof het ook voor vast, dat men met 
deselve vry gelukkiger omtrent de siektens en quaalen sou arbeiden, als met de Europische heelmid-
delen, om dat deselve, als se hier te land komen, haer grootste kragt al hebben verlooren, en voor ’t 
meerendeel bedorven zyn. En daar en boven ook, om dat onse lichaamen hier te land van een andere 
gesteldheid bevonden worden, waar door deselve na alle gedagten sig beeter na ’s landsmiddelen, als 
de Europische, souden schikken.”

Wat my betreft, ik durve verzekeren, dat ik verscheiden  geneesmiddelen door de neger genees- 
en heelmeesters met een gewenschten uitslag hebbe zien in ’t werk stellen. Ik heb ze de bast van de 
Goeyave wortelen, de Cortex simarouba, en andere simplicia, welke op verscheiden plaatsen van Guinee in 
’t wilde groeyen, met niet minder oordeel als voordeel, in de Diarrhoea en Dysenteria zien gebruiken; 
ik heb ze aanmerkelyke genezingen zien verrichten door het Emphysema artificiale of opblazinge van 
’t vetvlies (p)16; en ik heb ze zieken uit de kaken des doods zien redden door vryvingen; door smee-
ringen van olyphantsmerg, natuurlyke balsemen, van palm-olie en andere middelen, als meede door 
baaden, en de lyders eenigen tyd in ’t warme zand te doen leggen.

14 (n) Als BOSMAN, beschryving van Guinee; het vyfde deel van de historische beschryvingen der reizen, enz.
15 (o) 2.deel, pag. 7.
16 (p) Zie het 6. deels 2. stuk der verhandelingen van de Hollandsche Maatschappye der Wetenschappen; als mede 

een bericht van het goed gevolg dezer operatie in het 8.deels 2. stuk.
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bijlage 6 

Selectie van artikelen uit de Artikelbrief 1675

27. 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 twaelfden April 1675 geapprobeert en geconfirmeert. 

I.
Eerstelijck sullen alle degene, die in dienst van de voorsz Compagnie uytvaren, van wat qualiteyt of con-
ditie de selve oock mogen wesen, by Eede aen den dienst ende getrouwigheyt van de voorsz Compagnie 
zijn verbonden, gehoorsaem wesen ende obedieren de Opper-hoofden en Officieren over henleuyden 
gestelt, of geduyrende de reyse noch te stellen, soo te Water als te Lande, ende soo wel d’een als d’ander 
naekomen ende achtervolgen den inhoude  van desen, ende van alle andere Ordonnantiën, Instructien 
ende Bevelen henluyden toegestelt ende mede-gegeven sullen worden, ende naer inhoudt van de selve.

II.
Ende op dat alle disordre souden mogen geweert, ende goede Justitie geadministreert worden, soo is 
op elck Schip een Collegie van seecker aental van Persoonen, als naerder by Scheeps-Raedts Instructie, 
tot Rechteren geordonneert, met volkomen macht omme over alle Civile en kleyne misbruycken 
Justitie te administreren en recht te doen, maer de Capitale en Hals-saecken te refereren , daer een 
Vloot in Zee by malkanderen is, aen den Admirael ende Raden, of aen of by Landt wesende, aen de 
hooghste Overigheyt aldaer, onder en tusschen de Delinquanten ende Perpetranten in vaste hechte-
nisse wel bewarende , ende ter naester plaets gevangen overleverende , om over de selve behoorlijcke 
Justitie ende straffen te exerceren.

III.
Soo wie eenige Conspiratie, of voorgenomen Muyterye ontdeckt ende aen den dagh brenght, te 
Water ofte te Lande, indien hy mede daer aen schuldig is, sal vry van straffe wesen, ende noch twin-
tigh  Realen van achten daer en boven ghenieten; ende by-aldien hy aen deselve conspiratei onschul-
digh is, sal met vijftigh Realen vereert, ende daer en boven tot het eerste vacante Officie, daer toe hy 
bequam mocht wesen, gheavanceert worden.

IV.
Niemandt en sal des Heeren naem ydelijck misbruycken mogen, ’t zy met Vloeken, Sweren; 
Blasphemie, Geckeryen of andersints, op de boete van thien stuyvers, en arbitrale correctie, nae gele-
gentheyt van de lasteringen en blasphemien die geseyt of gesproocken sullen zijn.

V.
Alle degene die haer absenteren, als de dagelijksche Gebede des morgens en des avondts gedaen 
worden, of haer daer in niet reverentelijck  en dragen, sullen verbeuren t’elcken male thien stuyvers 
ten behoeve van den Provoost, ofte daer die niet en is, ten behoeve van den Armen.

VI.
Alle Scheeps en Krijghs-Officieren, Soldaten ende Bootsgesellen, sullen gehouden wesen, als sy 
belooven by desen, naer denTrommel-slagh, op sulcken tijdt ende  dagh als uytgeroepen, of ander-
sints bekend gemaeckt ende aengeseght wordt, haer t’Scheep of in de Lichters vervoegen; op poene  
van een Maendt Gagie te verbeuren, sonder eenigh tegen-spreecken of uytvlucht.
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VII.
Niemandt sal vermogen sonder consent van de Bewindthebberen, andere Kisten ofte Tonnent’Scheep 
te brengen, als by Bewindthebberen daer toe zijn doen maecken, die een yegelijck gehouden sal 
wesen te betalen, of die by yemanden selver zijn bestelt, welcke oock niet grooter sullen mogen zijn  
dan als ’t de Compagnie belieft, en andere of meerder Tonnen, Kisten of Vaten, sonder consent als 
vooren overbrengende, sullen  de selve met alle ’t gene daer in bevonden wort, ten profyte van de 
Compagnie geconfisqueert ende aengeslagen worden. 
(...)

XIV.
Soo wie de twee maenden Gagie, of eenigh  Loop-gelt ontfangen hebbende, daer mede weghloopt, sal 
aen den Lyve, of arbitralijck ghestraft worden.
(...)

XVIII.
Alle degene die op eenige Schepen van de Compagnie varen, sullen tot verseeckeringe van hare ver-
diende Gagie, ten onderpande hebben ’t Schip, contante penningen, ende ingheladen Goederen, 
daersy mede varen, ende anders  noch verder niet, daer op sy den risico van dien sullen loopen; ende 
dienvolgens het selve Schip, met alle sijn ingheladen Goederen komende te verongelucken, oock alle 
hare Maendt-gelden, actie van Verminctheden, of voor eenige ordinarise of extraordinarise diensten, 
verliesen; ende dies-aengaende tegens de  Bewindthebberen geen verder recht of actie  behouden, 
dan alleen op het gene van de selve verongheluckte Schepen ende Goederen, boven het Berghloon 
ende andere noodige onkosten, mochte gheprocedeert, ende in Bewindthebberen handen gekomen 
wesen; sonder nochtans  op de voor date van ’t ongeluck uytgeloste Goederen of Comptanten eenige 
actie mogen praetenderen. Dies sullen die gene, wiens Schepen in offentie , haer wel quytende in het 
gevecht, in de grondt gheschoten worden, of komen te verbranden, tot discretie van de Compagnie, 
hier van exempt wesen, ende hare Gagie ende anders als vooren, daer mede niet verliesen; maer wel  
de gene die hare Schepen haer laten ontnemen of ontweldigen.

XXV.
Onder expresse beloftenisse, dat de Gequetsten met goede middelen van Chirurgijns, sullen ghecu-
reert worden naer behooren; ende soo eenighe Personen in den actuelen dienst van de Compagnie, 
ende in ’t executeren van haren Last, Ampt, ofte Bedieninge, mochten verminckt, verlempt, ofte 
andersints van hare gesontheyt berooft worden, de selve sullen genieten als volght:
Voor ’t verlies van de rechter Arm acht hondert gul.
Van de flincker Arm, vijf hondert gul.
Voor ’t verlies van een Been, vier hondert en vijftigh gul.
Voor beyde de Beenen, acht hondert gul.
Voor ’t verlies van een Oogh, drie hondert gul.
Voor beyde de Oogen, negen hondert gul.
Voor de flincker Handt, vier hondert gul.
Voor de rechter Handt, ses hondert gul.
Voor beyde de Handen, duysent guldens.
(...)

XXXIX
Een yeder sal moeten te vreden wesen met soodanigh rantsoen van Spyse en Dranck, als by de 
Opperhoofden, na gelegentheyt van tijdt en saecken sal worden gestelt; sonder sich in eenigere 
maniere daer  tegens te opposeren, of eenige Spijs of Dranck te snoepen, heymelijck te halen, mis-
bruycken, mishandelen of over Boordt te werpen, onder decksel van niet goedt te wesen, of anders, of 
de selve te verkoopen, verspelen, verruylen, of anders te verquisten; op poene van veertigh dagen in 
’t Gallioen te Water ende te Broodt gesteldt te worden.   
(...)

Bijlagen
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XLI
Niemandt sal eenige Instrumenten of Gereedschappen mogen verleggen, verwerpen of versteken, 
dienende voor Timmerluyden, Stuyrluyden, Bos-schieters, Kocks, of Chirurgijns; op poene van 
geleerst te worden voor de Mast.
(...)
XLVI
Niemandt sal sich vervorderen eenighe Dobbelsteenen, Kaert-spelen en diergeleijcke Instrumenten 
van tuysscherye binnen Scheeps Boort te brengen, maecken of gebruycken; op verbeurte t’elcken 
reyse van twintigh stuyvers, ende dat het gene daer mede, of oock met wedden, ghewonnen is, sal 
worden gerestitueert ende van geener waerde wesen.

XLVII
Die met droncken drincken questien en disputen moveren, andere schelden ende injurieren, moey-
ten ende onlusten aenrechten, te Water of te Lande, sullen daer over naer gelegentheyt van saecken 
gemulcteert worden; ende die pluckhayrt of met vuysten slaet, sal drie dagen te Water en te Broodt  in 
de Ysers ghestelt, ende die een Mes treckt om een ander te quetsen, sal met een Mes door sijn Handt 
aen de Mast genagelt worden, tot soo langh hy ’t selve door treckt; ende yemandt quetsende, sal 
gekielhaelt worden, verbeurende niet temin  ses maenden Gagie.

XLVIII
Ende soo wie yemandt doodt, sel met den Dooden levendigh over Boordt gheworpen worden, ende 
alle syne Maendt ende Beuyt-gelden verbeuren.
(...)

LXVI
Op alle welcke Articulen de aengenomen Personen respectivelijck sullen doen de naervolgende 
Eeden; In welcke oock gehouden sullen zijn die op de Monsteringe niet praesent geweest, als oock 
die na de Monsteringe aenghenomen zijn, gelijck haer op de aenneminge wort voorgehouden.

Eedt voor de Officieren ende Bootsgesellen
Wy beloven ende sweren, dat wy de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, 
als onse Hooge ende Souveraine Overigheyt, Syne Hoogheyt den Heere Prince van Orange, als Gouverneur, 
Capiteyn ende Admirael-Generael, midtsgaders de Bewindthebberen van de Geoctroyeerde West-Indische 
Compagnie  in deselve Landen, ende onse over-gestelde Opper-hoofden, Overheden ende Officieren, so te Water als te 
Lande, getrouw ende gehoorsaem sullen wesen, tot uytvoeringe van den dienst en Voyage daer toe wy uytgesondenen 
en aengenomen werden.

Ten anderen, dat wy den hier voren-gestelden, en ons op huyden wel ende duydelijck voorgelesen Articul-brief, en 
alle andere Bevelen ende Instructien, Zeyn en Rantçoen-brieven, en andere Ordonnantiën in den voorsz Articul-
Brief ghementioneert, by de Bewindthebberen van de  Water op de Schepen, of te Lande by onse Opper-hoofden, 
Overigheden en Bevelhebberen ghemaeckt sullen werden, elck in sijn Ampt en Officie, en so veel ons aengaet, sullen 
gehoorsamen, ende in alle Poincten getrouwelijck naerkomen; Dat wy oock niet wederom sullen keeren, noch onsen 
Dienst verlaten, of daer uyt scheyden, voor dat de voorsz aengenomen Reyse met Godes hulpe volbracht, ende onsen 
verbonden tijdt ge-expireert sal zijn, ten ware wy daer te vooren by de Bewindthebberen werden gerevoceert, of by 
onse Opper-hoofden, Officieren en Bevelhebberen naer Huys ghesonden; welcke  respectiev revocatie of wedersen-
dinge ( sonder eenigh murmureren en tegenseggen) beloven naer te komen; ende ons voorts te ghedragen als goede, 
vrome en ghetrouwe Onderdanen schuldigh en gehouden zijn te doen; Dat sullen wy niet laten om lief of leet, door 
vrese van verlies van Lijf of Goedt, noch om eenigerhande oorsaecken.

Soo waerlijck helpe ons Godt Almachtigh.
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bijlage 7a 

Handelsgoederen 

Textiel
Annabas:  een stevige stof geweven in uiteenlopende patronen; het werd van de 17e tot de 

19e eeuw algemeen gebruikt voor beddengoed en voeringstof voor kleding; in 
Haarlem en Leiden bekend als fustein.

Atlas:  Fijne zijden stof; gestreept.
Baftas:  fijne katoenen doeken, wit en zwart; in geheel Azië zeer in trek.
Broulissen:  gekleurd lijnwaad uit Guzeratte (Gudjarat), India
Caffa:  bontbewerkte zijde of katoen; soms met bloemmotief.
Cassa:  los geweven, gladde en zachte katoenen stof; lijkt veel op neteldoek. Meest 

afkomstig uit Bengalen.
Chits:  een beschilderde stof die op het gele Indiase subcontinent werd vervaardigd. 

Chitsen waren van katoen of zijde gemaakt en met verfijnde motieven beschil-
derd. Aan het einde van de 17e eeuw kwam via de VOC de export van gedeco-
reerde doeken naar Europa op gang. Ook wel  sits of chintzen genoemd.

Coren cleeden:  waarschijnlijk wordt hier geduid op ‘cora kleden’. Cora was fijne, geweven 
zijde, vooral gebruikt voor lendendoeken.

Guinees:  eenvoudige, grove geruite katoenen stof. Werd door de VOC onder andere in 
Gudjarat gekocht en veel naar de westkust van Afrika uitgevoerd. Door de 
omvangrijke  verkoop aan Afrikanen werd dit ook aangeduid als negroskleed 
of Guinees lijnwaad.

Lemeniassen:  in Europa geweven doeken, blauw met witte sterretjes.
Linguetten:  passementen (snoer gebruikt voor omzoming van kledingstukken.
Perpetuanen:  een zeer sterke, sergeachtige stof oorspronkelijk afkomstig uit Portugal, later 

veel in Engeland en daarna ook in Frankrijk gemaakt. Serge was oorspron-
kelijk een wollen of katoenen stof, veel als voering in gebruik. In de VOC-tijd 
droegen Europeanen in Indië kleren van dunne, donkere serge.

Plattilles:  fijne mousseline; sluierachtige doeken. De meeste kleden waren effen zwart, 
groen, paars of indigo. Daarnaast waren er vrij veel geruite doeken. De naam 
komt waarschijnlijk van het Spaans-Portugese ‘beatilha’ wat sluier betekent. 
Ook wel aangeduid als plathillias of bethilles.

Rouw Guinees:  ongebleekte katoenen stof.
Saai:  wollen stof uit de Leidse lakenindustrie; een eenvoudige en goedkope soort 

laken.
Salempouris:  textiel genoemd naar de plaats Salempors of Serampore in Coromandel (India).
Slaaplakens:  gebruikte beddenlakens. Deze lakens waren erg populair in West-Afrika. 

Vooral die van de Nederlanders waren erg gewild. Zelfs Franse en Engelse sla-
venhandelaars kochten deze lakens in Nederland.

Metalen producten
Armringen:  werden ook ‘armbanden’ of ‘manilla’s’ genoemd. Het waren armbanden die aan 

een kant open waren. Oorspronkelijk waren de armbanden bedoeld als sieraad, 
maar in latere tijden werden ze als betaalmiddel gebruikt. Ook werden arm-
banden omgesmolten door Afrikaanse smeden om daar andere voorwerpen 
van te maken.
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Geweren:  over de hoeveelheden geweren die naar Afrika werden uitgevoerd bestaat geen 
eenduidigheid. Vast staat wel dat verschillende Europese handelaars geweren 
leverden aan Afrikaanse kopers. De geweren werden in oorlogen gebruikt, 
maar ook voor de jacht. De schattingen over de aantallen geweren die jaarlijks 
werden ingevoerd in West-Afrika variëren van 180.000 to 394.000 per jaar. 

Koperen staven: werden door Afrikaanse smeden verwerkt om daar sieraden van te maken.
Messen:  werden in verschillende soorten en grote hoeveelheden In Afrika verkocht.
Nepten:  bekkens die voor allerlei doeleinden werden gebruikt. Deze bekkens werden 

bijvoorbeeld in de goudwinning gebruikt, maar ook voor het bad of om te 
scheren. De bekkens waren van koper of tin. Volgens Alpern werden grote, 
koperen bekkens in Benin gebruikt, om het bloed van onthoofde vijanden in 
op te vangen. Dit bloed werd daarna voor rituele doeleinden gebruikt.

Spaanse bekkens: kleine metalen pannen die werden gebruikt voor het slachten en schoonmaken 
van pluimvee. Ook in gebruik om zeewater in  te koken om zout te winnen.

Overige goederen
Alcoholische dranken:  Franse brandy (eau de vie)werd veel verkocht, maar ook Nederlandse koren-

brandewijn (jenever) was een belangrijk exportproduct. Oude jenever (uit 
Nederland) is in Ghana nog steeds  zeer gewild.

Buskruit:  er was altijd een grote vraag naar buskruit. Het werd gebruikt in de vele oor-
logen die verschillende volkeren met elkaar voerden in West-Afrika. Maar 
buskruit werd ook gebruikt om te ontsteken tijdens feesten en plechtigheden. 
Ook werd het, vermengd met andere middelen, gebruikt om wonden te gene-
zen. De belangrijkste leveranciers  van buskruit waren de Nederlanders. In 
het begin kochten de Engelsen hun buskruit bij de Nederlanders; de Fransen 
deden dit tot 1785. In Fida was de prijs van een slaaf in 1725 gelijk aan 300 lbs 
(136 kg) buskruit. 

Kralen:  werden in grote hoeveelheden verkocht. Nederlanders verkochten verschillen-
de soorten onder namen als olivetten, gitjes en quispelgrein. Ook bloedkoraal 
werd naar Afrika verhandeld. 

Spiegels:  waren vanaf het begin van de slavenhandel door de Portugezen zeer in trek Dit 
is gedurende de  gehele periode van de slavenhandel zo gebleven.

Vuurstenen:  waren nodig voor gebruik in geweren.

Bronnen: Unger, ESHJ 28, 27-34; Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 116-118; van Dillen, Rijkdom, 175-196,387-399;VOC 

Glossarium http://www.inghist.nl/pdf/vocglossarium/VOCGlossarium.pdf;Stanley B. Alpern, What Africans got for 

their slaves: A master list of European trade goods, in: History in Africa, vol.22 (1995) 5-43
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Maten, gewichten en geldsoorten

Maten
Zowel vloeibare (natte) producten als gedroogde en gezouten voedingsmiddelen werden in tonnen 
en vaten vervoerd. Deze verpakkingsmiddelen hadden verschillende inhoudsmaten, afhankelijk 
van het product en de plaats van herkomst.  Hier wordt uitgegaan van Amsterdamse maten in liters. 

Inhoudsmaten
Bier, gist en mosterd ton  = 155,4 
 anker = 38,8  (¼ ton)
 steekan  = 19,4 (½ anker)
 mengel of mingel  = 1.2 (1/16 steekan)
 pint  = 0,6 (½ mingel)

Olijfolie  vat  = 860,4
 aam  = 145,5
 mingel  = 1,2

Wijn en azijn vat  = 921,6
 okshoofd  = 230,4
 anker  = 38,4
 steekan  = 19,2
 stoop  = 2,4
 mingel  = 1,2
 pint  = 0,6 
 mutsje  = 0,15
 fles  = 0,88 
 kelderfles  = ± 2,1
 fleskelder  = 15 flessen = ± 31

Zout zak  = 92

Lengtematen Voet  = 28,3 cm
 duim  = 2,57 cm
 el  = 68,8 cm

Gewichten 1 pond  = 494,09 g
 1 engels  of ackey = 1,77 g
 1 ounce  = 28,35 g
 1 mark  = 226,8 g

Geldsoorten 1 Gulden (f.)  = 20 stuivers (st.) -= 320 penningen (penn.) =  f.1.00.00
 1 Peso (Ps.)  = 8 realen = 48 stuivers = f.2.10.00
 1 Mark  = 8 ounce = 128 engels (ackeys) = f.320.00.00
 1 Vlaams pond  =20 schellingen = 240 grooten = f.6.00.00
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 Kauri   (Cypraea moneta): deze schelpen werden als betaalmid-
del gebruikt in sommige delen van West-Afrika. Zie de 
bespreking in deel 4.

Bronnen: D.P. Blok e.a., De oude Nederlandse maten en gewichten, passim; Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 

425;Gawronski, De equipagie van de Hollandia en de Amsterdam, 130; Hogendorn en Johnson, The shell money. 
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bijlage 8 

Naader Reglement 1734

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

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

II.
Dog  sullen de voorschreeve Onderdaanen van deese Republicq binnen het voorschreeve District 
van omtrent sestig mijlen niet moogen handelen of negotieeren met eenige Scheepen/ die volgens 
de ordres van de Compagnie op de voorschreeven Kust niet moogen navigeeren of negotieeren/ nog 
ook met andere Scheepen/ die volgens deselve ordres/ sonder alvoorens vertolt te hebben/ aldaar niet 
moogen handelen/ ten zy deselve alvoorens behoorlijk aan het Kasteel Delmina/ of soodanige andere 
Plaatsen als door Bewindhebberen in der tijd nader mogte worden geordonneert/ sullen zijn vertolt/ 
en daar van haar Pasport sullen hebben getoont/ sullende de Acte van cautie bij de Rheeders van ieder  
Schip in gevolge van het een en twintigste Articul van het Reglement van den 8 Augusti 1730 te stel-
len/ ook daar meede moeten werden geamplieert.

III.
De Bewindhebberen/ Reekenmeesteren/ Suppoosten of Bediendens van de West-Indische Compagnie 
sullen op geene Plaatsen in Africa onder de Limiten  van het Octroy aan deselve Compagnie verleend/ 
geleegen/ moogen navigeeren of negotieeren/ nog voor haar/ nog voor anderen/ het sij direct of indi-
rect in geenerleij manieren/ op de Poenen daar tegens bij het een en dertigste Articul  van het Octroy 
gestelt; des sal het interest dat bij eenige der voorschreeve  Bewindhebbers/ Reekenmeesteren/ 
Suppoosten of Bediendens/ reeds in de voorschreeve Vaart of Handel soude moogen  zijn genoomen/ 
moogen continueren en afloopen tot en met de thuijskomst van de Scheepen/ waar in sij geïnteres-
seerd souden moogen zijn; en voor soo verre eenige Bewindhebberen/ Reekenmeesteren/ Suppoosten 
of Bediendens als vooren/ jeegenwoordig op de voorschreeve Kust souden moogen of willen equipee-
ren/ sullen deselve binnen den tijd van ses weeken daar van moeten kennisse geeven/ met de reede-
nen daar toe dienende/ aan die Kamer van de Compagnie onder welke sij zijn resorteerende / om 
vervolgens  na voorgaande communicatie aan alle de Kameren bij deselve daar op in reedelijkheid 
gedisponeert te worden/ soo als sal worden bevonden te behooren.

IV.
Om de Vaart op de Kust van Africa voor de Onderdaanen van deese Republicq te faciliteeren  sal de 
tijd van twaalf maanden/ welke de Scheepen volgens het veertiende Articul van het Reglement van 
den 8 Augusti 1730 moogen uitblijven/ worden verlengt/ gelijk deselve verlengt word bij deese/ tot 
sestien maanden/ ten waare deselve souden moogen oversteeken op America/ als wanneer se sullen 
moogen uitblijven twintig maanden/ te reekenen van den dag  dat de Scheepen uit de Haavens deeser 
Landen sullen vertrekken/ en sullen vervolgens de Napraemien van de Scheepen / die langer als de 
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voorschreeve sestien en twintig maanden respectivelijk souden moogen uitblijven/ ook moeten gere-
guleerd worden tot een geregt sestiende of twintigste part respective voor ieder voltrokken maand 
die sij langer als de voorschreeve  tijd souden moogen uitblijven/ blijvende voor het overige het voor-
schreeve veertiende Articul in sijn geheel/ sonder ook te derogueren aan het neegentiende Articul 
van het Reglement/ waar bij de handel op de colonie van Suriname/ Esequebo/ en de Barbice aan de 
Compagnie alleen is gereserveert.

V.
Uit aanmerking van de Napraemien/ welke ingevolge het voorschreeve veertiende Articul  door 
de Rheeders zijn betaalt/ en de schaade welke sij door het lang uitblijven haarer Scheepen hebben 
geleeden/ sullen door Bewindhebberen van de West-Indische Compagnie aan de respective Rheeders 
en Naviganten worden gerestitueerd twee maanden van de betaalde Napraemien/ des dat deswee-
gens onder de Rheeders en Naviganten sal moogen worden gemaakt een verdeeling pro rato van de 
tijd/ die het eene schip langer als het andere uitgebleeven is.

VI.
Om de voorschreeve Navigatie te encourageeren/ sullen de Naviganten haare ingehandelde  Slaaven 
aan des Compagnies Gouverneur op de Kust van Africa vermoogen te vernegotieeren tot soodanige 
wijsen als aldaar met des Compagnies Bediendens sal konnen worden geaccordeert.

VII.
Aan de respective Naviganten sal het weesen gepermitteert/ om in eenige Haavenen deeser Landen te 
moogen  repatriëren/ sonder praecise gebonden te zijn aan de Haaven daar sij uitgevaaren zijn/ wor-
dende hier meede in soo verre het tweede Articul van het Reglement van de 8 Augusti 1730 verandert.

VIII.
In opsigt van de meeting der Scheepen die op de Kust van Africa geëquipeert sullen worden/ sal 
gebleeven werden bij het Reglement of Resolutie door Bewindhebberen van de West Indische 
Compagnie ter Vergadering van Tienen/ gearresteert den 14 October 1730/ het welk dien aangaande 
in allen deelen sal moeten worden agtervolgt.

IX.
Alle het geene hier boven is ter nedergestelt sal ook plaatse hebben ten reguarde van de Scheepen die 
sig reeds op reis of op de Kust souden moogen bevinden/ soodanig dat deselve op gelijke voet sullen 
worden gehandelt/ als de Scheepen die na deesen op de Kust geëquipeert sullen worden.

X.
Alle de Articulen vervat in het Reglement bij haar Hoog Mog. gearresteert den 8 Augusti 1730/ sullen 
blijven in haar geheel/ en en oversulks nagekoomen moeten worden/ uitgenoomen  alleen voor soo 
verre dit naader Reglement daar aan is contrarierende of deroguerende.
En op dat een iegelijk dien het soude moogen aangaan/ hier van kennisse mooge hebben/ om sig 
daar na te kunnen reguleeren/ ontbieden en versoeken Wij de Heeren Staaten van de Provincien  
respective van Gelderland en het Graafschap Zutphen/ Holland en Westvriesland/ Zeeland/ Utregt/ 
Vriesland/ Overijssel en Stad en Lande/ deesen alomme te doen publiceeren en affigeeren/ ter plaatse 
daar men gewoon is soodanige publicatie en affictie te doen; Lasten en beveelen verders de Collegien 
ter Admiraliteit/ allen Admiraalen/ Lieutenant- en Viceadmiraalen/ Gouverneurs en Commandeurs 
van Steeden en Plaatsen/ alle Oversten/ Ritmeesteren/ en Capiteinen te water en te lande/ mitsgaders 
allen Officieren Justicieren en Ingeseeten deeser Landen/ hun hier na te reguleeeren/ want Wij sulks 
ten dienste van den Lande/ en tot bevorderinge  van de welvaart van de goede Ingeseetenen van dien 
bevonden hebben te behooren.
Aldus gedaan en gearresteert ter Vergaderinge van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der 
Vereenigde Nederlanden/ op den 6 october 1734. Was geparapheert/ J. vander Steen, vt. Onder stond/ 
ter ordonnantie van de hoogemelde Heeren Staaten Generaal. Was geteekent/  F.Fagel. Zijnde op het 
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spatium gedrukt het Cachet van haar Hoog Mog. op een rooden Ouwel/ overdekt met een papieren 
huite
In sGravenhage,
Bij Jacobus Scheltus, ordinaris Drucker van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenigde 
Nederlanden.
Anno 1734. Met Privilegie.
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bijlage 9 

De bouwkosten van de Leusden

 

Reeckening van de timmeringh & verdere uijtrustinghe vant schip Leusden
langh over steven 120 voeten gemontiert met        Ps canon 

	 Aan	Gerbrand	Sleght	mr:	scheepstimmerman	over	
	 de	eerste	paaij	van	het	bovengenoemde	schip		
	 aangenomen	voor	20	duijsent	guldens	 	 	 f.	7000.00.00
	 Aan	deselve	over	de	twede	paaij	 f.	 7000.00.00	
	 Voor	kroegh	geld	 f.	 134.00.00				 f.	7134.00.00
	 Aan	deselve	over	de	derde	paaij	van	dito	schip	 	 	 f.	6000.00.00
	 Aan	Heronimo	de	Bosch	apotheecker	over	1	kist		 	 	 f.	 378.16.00
	 medicamenten	
Xb	 Aan	Corn	Admiraal	ligterscheepsman	voor	dat	hij		
	 het	schip	over	Pampus	heeft	gesleept	diep	13½	voet	 	 	 f.	 100.00.00
	 Aan	de	weedw:	Corn:	de	Bree	compassemacker	over		
	 compassen	vlaggen	vleugels	wimpels	uijrglaasen	als	anders	 	 f.	 262.09.00
	 Aan	Axel	Frederiks	over	50	cluwens	werck	a	8	st	 	 	 f.	 20.00.00
	 Aan	Rijkman	Rijkmans	over	schoonmaken	&	herstellen		 	 	 f.	 160.16.00
	 van	geweer	
	 Aan	de	weedw:	Dirck	Camerlingh	mr	smit	over	22922	
nov:	 P		
	 ijsere	bouts	a	12	 f.	 2819.01.00	
	 over	divers	ijserwerck	int	timmeren	gebruickt			 f.	 388.03.03			
	 	 f.	 3207.04.00	
	 af	1	PrCto	 f.	 32.01.00	 f.	3175.03.00
	 Aan	Pieter	Hamacher	over	brooden	 	 	 f.	 3.07.08
11	aug:	Aan	Pieter	Pieters	van	Beeck	over	
	 61	rollen	zeijldoeck	a	26¾	 f.	 1631.15.00	
	 25	dito	a	24¾	 f.	 618.15.00	
	 10	dito	carreldoeck	a	24½	 f.	 245.00.00	
	 	 f.	 2495.10.00		
	 af	1	PrCto	 f.	 24.19.00	 f.	2470.11.00
	 Aan	Jacob	Gerrits	lighterman	over	lighter	vraght	&		
	 leghdagen	na	Texel	 	 	 f.	 64.10.00
	 Aan	Jacob	Vrisen	over	het	schilderen	vant	schip		met		
	 boot	en	chaloup	 	 	 f.	 150.00.00
	 Aan	Gerbrand	Sleght	mr:	scheepstimmerman	over	het		
	 verdubbelen	en	naatimmeren	vant	voorsz:	schip	 	 	 f.	1379.00.00
decb:	 Aan	Pieter	Sluijter	over	
	 42	vaam	branthout	a/	6½	 f.	 277.00.00	
	 Voor	riemen	haachen	hant	&		schut	spaachen	 f.	 147.18.00	
	 	 f.	 424.18.00	
	 af	1	PrCto	 f.	 4.05.00	 f.	 420.13.00
	 Aan	Harmanus	de	Vries	mr	mastemacher	over	een	nieuwe		
	 stel	masten	braatspit	als	anders	volgens	accoord		 f.	 1369.00.00	
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	 af	1	PrCto	 f.	 13.13.00	 f.	1355.07.00
	 Aan	de	weedw	Craak	&	Zoonen	over	3600	P	boscruijt	
	 vermackt	a	f.7	 f.	 252.00.00	
	 Voor	vaties	salpeter		 f.	 4.03.00	 f.	 256.03.00
	 Aan	Jacob	van	Hengel	over	veruwe	&	lijn	olij	 	 	 f.	 62.02.00
	 Aan	Michiel	Engelb:	Wagtendonck	over	
	 2	Ps:	ijsere	Canon	8	pondens	
	 4	dito																				6	ponders			
	 2	dito																				4	ponders	
	 4	dito																			3	ponders	 	 		
	 Weegende	samen	18590	P	a	f.8	 f.	 1487.04.00	
	 Voor	coegels	&	knapels	 f.	 272.12.00	
	 	 f.	 1759.16.00	
	 af	1	PrCto	 f.	 17.11.00	 f.	1742.05.00
	 Aan	Jacob	Cont	lighterman	over	lighter	vraght	met		
	 39	leghdagen	met	goederen	naar	Texel	 	 	 f.	 138.10.00
Xb:	 Aan	Elisa	Lijnslager	over	spijkers	harpuijs	swaavel	traan		
	 [...]	int	verdubbelen	&	vertimmeren	gebruijckt		
	 mitsgaders	Cock	Constapels	&	vis	gereetschappen	 	 	 f.	2392.14.00
	 Aan	Pieter	&	Tittus	Lijnslaager	over	block	pompwerck		
	 nevens	de	ropaarden	 	 	 f.	 764.04.00
	 Aan	Corn:	van	Werckhoven	mr:	timmerman	over	het	
	 beschieten	van	decaijuijt	hut	nevens	het	macken	van		
	 gort	brood	&	boonekamers	 	 	 f.	 580.08.00
9b:	 Aan	Paulus	Agtienhooven	over	40000	Ps		geele		
	 middelklinkert	a	f.4¼	 f.	 170.00.00	
	 voor	vraght	&	insetten	 f.	 40.00.00	
	 	 f.	 210.00.00	
	 af	1	PrCto	 f.	 2.00.00	 f.	 208.00.00
	 Aan	Pr:	Hoogendijck	beeldhouwer	over	beeldwerck	vant		
		 voors:	schip	volgens	accoord																																																	 	 	 f.	 140.00.00
	 Aan	Freedr:	Onsse	over	het	vermacken	van	een	trommel	 	 	 f.	 9.14.00
	 Aan	Pr:	Jacobs	over	schuijt	vraghten	 	 	 f.	 27.06.00
	 Aan	Freedr:	Asnarius	over	botteliers	&	constapels		
	 gereetschappen	 	 	 f.	 25.05.08
13	7b:	 Aan	Eghbert	Buijs	over	16	Ps	vlaams	linnen	1271	el					
	 a	6⁷⁄₈	st	de	Eel	 f.	 436.18.00	
	 af	1	PrCto	 f.	 4.08.00	 f.	 432.10.00
7b	
&	oct:	 Aan		Johannis	de	Wit	over		46129	P	touwerck		
	 a	f.	53		’t	[.]	 f.	 8149.09.00	
	 voor	lijnen	huijseingh,	maslijn,	lootlijnen	 f.	 485.06.00	
	 	 f.	 8634.15.00	
	 af	1	PrCto	 f.	 86.07.00	
	 	 f.	 8548.08.00	
	 ½	keurgeld	 f.	 15.08.00	 f.	8563.16.00
	 Aan	Gerrit	de	Meulenaar	over	het	macken	van	stel	
	 nieuwe	zijlen	als	anders	 	 	 f.	1035.19.00
17	7ber	Aan	Maarten	Adriaans	mr:smit	over	8	anckers	2	dreggen		
	 11060	P	a	f.13¾	‘tCto	 f.	 1520.15.00	
	 ½	waaggelt:		 f.	 19.01.00	
	 	 f.	 1539.16.00	
	 af	1	PrCto	 f.	 15.04.00	 f.	1524.12.00
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	 Aan	de	weedw:	Pieter	Vermaaten	cooperslager	over	copere		
	 ketels	het	beslaan	van	combuijs	roer	stevens	boegspriet	 	 	 f.	5		624.03.00
	 Aan	Jan	&	Jacob	Swaan	over	
	 1	boot	langh	28	voet	wijt	9	voet	hol	29	duijmen	
	 1	chaloup	26	voet	wijt	6½	voet	hol	29	duijmen	saamen	voor	 	 f.	5		300.00.00
	 Aan	Joachim	Rendorp	over	biezen	int	timmeren	&	aflaaden		
	 geconsumeert	 	 	 f.	5					98.07.00
	 Aan	Hendrk:	Visser	over	4	schock	stoudelen	a	14	 f.	 56.00.00	
	 Voor	onc			 f.	 1.08.00	 f.	5					57.08.00
	 Aan	Jan	Pieters	Block	over	houtwaren	int	verdubbelen	
	 gebruijckt	mitsgaders	tot	gort	brood	&	boone	kamers	 	 	 f.	5		794.00.00
	 Aan	Rombout	van	Hooghstraaten	over	potten	pannen	stene		
	 kanen	swavelstock																																													 	 	 f.	5					46.14.00
	 Aan	Johannis	de	Nijs	over	
	 10	dozijn	mostovise	matten																																 f.	 36.00.00	
	 Voor	houtte	backen	lockies	als	anders	 f.	 21.07.00	
	 af	1	PrCto	 f.	 00.11.00	 f.	5					56.16.00
	 Aan	Jan	Nieuwenkost	over	lantarens	lampen	trechters		
	 olijkannen	kruijtmaten		 	 	 f.	5					50.07.00
	 Aan	Gijsebert	Del	over	divers	constapels	gereetschappen	 	 	 f.	5					44.19.00
	 Aan	Jacob	van	Schooten	mr:	looigieter	over	het	decken		
	 van	dal	en	galderijen	combuijs	 	 	 f.	5		174.12.00
	 Aan	Jan	Olij	over	kalck	steen	&	sant	tot	het	metselen	van		
	 de	combuijs	 	 	 f.	5					17.07.00
	 Aan	Dirck	Borsman	over	het	metselen	van	de	combuijs						 	 	 f.	5					11.00.00
	 Aan	Jacob	Rakett	over			
	 5	riemen	cardoes	pampier	a	f.	7		 f.	 35.00.00	
	 12	boeck	patroon	pampier	 f.	 2.08.00	
	 	 f.	 37.08.00	
	 	 f.	 00.08.00	 f.	5					37.00.00
van	
maart	 Aan	Pieter	Calckberner	over	
tot	nov	 1	ton	teer														a	f.														 f.	 14.00.00	
	 2	ton	dito														a	f.	13.00.00																	 f.	 26.00.00	
	 11	ton	dito												a	f.	11½											 f.	 126.10.00	
	 5	ton	dito														a	f.	9.00.00																 f.	 45.00.00	
	 7	ton	pick													a	f.16.00.00												 f.	 112.00.00	
	 5	ton	teer														a	f.	12.00.00	 f.	 60.00.00	
	 ong	 f.	 3.00.00	
	 	 f.	 425.10.00	
	 af	1	PrCto	 f.	 4.05.00	 f.	5			421.05.00
	 Aan	Claas	Kickert		lighterman	over	lighter	vraght	&		
	 leghdagen	met	goederen	naar	Texel																																										 	 	 f.	5						57.00.00
	 Aan	Claas	Nimme		over	[...]																										 	 	 f.	5			146.00.00
	 Aan	Willem	van	Arende	over	verschot	siouloonen							 	 	 f.	5			390.03.00
	 Aan	de	camer	Amsterdam	over	diverse	equipagie		
	 behoeften	uijt	haar	magazijn	gelevert																																																	 	 f.	51789.08.00
	 SOMMA	 	 	 f.		53094.10.00
	 Aan	2/m	gagie	op	de	hant	betaald	aant	scheepsvolck	volgens		
	 monsterrolle	 	 	 f.					2404.04.00
 Als Bewindhebberen van de Geocte Westind: Comp: ter camer Amsterdam 
  C Bors van Waveren            Jan Noach Du Faij            

Bron: NA, WIC 1301 Brieven en papieren van Guinea 
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bijlage 10a    

Levensmiddelen reis 1 (1)          

    
 

Reeckeninghe	van	de	vivers	gelaaden	int	schip	Leusden	daar	schipper	op	is
Jacob	Thijl	Voor	reeck:	van	de	geoctr:	WestInd:	Compie	ter	Camer	Amsterdam
ten	behoeve	van	de	cust	van	Guinea	zijnde	het	voorsz.	schip	op	den	9	januarij	1720	 	
1719	 uijt	Texel	in	zee	geloopen	na	Guinea
11	Xber	Bart	Jan	IJs	over
 70½		sack	gort	a	f.	6½ f.	 458.05.00
 29	dito	wit	erntten	f.	4¼ f.	 123.05.00
  f.	 581.10.00
 aff	1	PrCto	 f.	 5.16.00	 f.	 575.14.00
12	dito	 Aan	Marten	Schutt	over
 3	aamen	boom	olij	[.]	378	ming:
 a	57	£	Vlaams	de	717/m:	 f.	 180.06.00
 aff	1	PrCto	 f.	 1.16.00	 f.	 178.10.00
5	nov:	 Aan	de	weedw:	Alb:	van	Soest	over
 1023	P	hart	brood	a	f.	6.	 f.	 61.07.00
 aff	1	PrCto	 f.	 0.12.00	 f.	 60.15.00
dito	 Aan	Hendrk:	Thijsingh	over
 1043	P	hart	brood	a	f.	6.	 f.	 62.16.00
 aff	1	PrCto	 f.	 0.12.00	 f.	 62.04.00
dito	 Aan	Jacob	Schuurman	over
 1025	P	hart	brood	a	f.	6.	 f.	 61.10.00
 aff	1	PrCto	 f.	 0.12.00	 f.	 60.18.00
 Aan	Warnar	Stolte	over
 5	brandewijnstucken	tot	brood
 met	cuijploonen	a	f.3.15	 f.	 18.15.00
 10	vijfsack	vaten	a	f	2.6	 f.	 23.00.00	 f.	 41.15.00
 Aan	Arnold	Vollenhooven	over
 10	vijfsacks	vaten	a		2:6	 f.	 23.00.00
 5	bandewijnst:	a	3:15	 f.	 17.10.00
 5	speckvaten	met	cuijploon	 f.	 7.13.00
 3	aamen	tot	boomolij	a	2½ f.	 7.10.00
 3	oxh:	azijn	a	24½ f.	 73.10.00
 voor	cuijploon	celen	[.]	 f.	 4.10.00
  f.	 133.04.00
 aff	1	PrCto	 f.	 1.14.00	 f.	 132.09.00
 Reeckeningh	van	geweer	voor	de	soldaten	na	guinea	per	
	 het	voorsz	schip	     
 
Xb	 Aan	Rijkman	Rijkmans	over
 15	houwers	a	f.	22	st:	 f.	 16.10.00
 15	patroontassen	a	f.	20	st:	 f.	 15.00.00
 15	riemen	a	f.	6	st:	 f.	 4.10.00
 50	vuijrsteenen	 f.	 0.05.00	 f.	 36.05.00
11	dito	 Aan	Jacob	Oortman	over
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 15	snaphanen	a	f.	6.	 f.	 90.00.00
 aff	1	PrCto	 f.	 0.18.00	 f.	 89.02.00
 Aan	de	weedw:	Corn:	de	Bree	over
 30	stucken	vlaggedoeck	a	7½ f.	 225.00.00
 aff	1	PrCto	 f.	 2.05.00	 f.			222.15.00	
	
  SOMMA	 	 f.	1410.07.00

Aan	2/m	gagie	op	de	hant	betaald	aan	de	trijns	persoonen	met	dito	schip	over	gaande	naar	Guinea		
f.	686.04.00	 	 		 		 		 		 		
		

Bron:	NA,	WIC	1301	Brieven	en	papieren	van	Guinea	
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bijlage 10b   

Levensmiddelen reis 1 (2)        

   

Reeckeningh	van	de	vivers	ten	behoeve	vant	schip	Leusden	voor	60	coppen	11	maanden		 	 	 	
&	500	negros	3	maanden
	 	     
 Aan	de	weed:	Aart	Dircks	Oossaanen	over	diverse		   f.	 37.16
 gereetschappen	    
 Aan	Pieter	Muijs		over	een	vatie	wormer	beschuijt		   f.	 10.12
 1200	stux	    
20	nov:	 Aan	Jan	Eijs	over	    
 300	sacken	gort	a	6½ f.	 1950.00.00	  
 64	dito	wit	erwtten	4¼ f.	 272.00.00	  
 288	dito	boonen		4¼ f.	 1224.00.00	  
  f.	 3446.00.00	  
 aff	1	PrCto	 f.	 34.09.00	 f.	3411.11
 Aan	Jasper	Decker	over	     
 1	zegen	nett	60	vaam	a	f	25	stuivers	 f.	 75.00.00	   
 voor	de	lijnen	[.]	 f.	 4.12.00	 f.	 79.12
18	dito	 Aan	Carel	Braijne	over	    
 208	P		tamarinde		a	f.	26	 f.	 54.01.08	  
 aff	2	PrCto	 f.	 1.01.08	 f.	 53.00
Xb:	 Aan	Rombout		van	Hooghstraaten	over	    
 56	P	smeerkaarsen	a	5	stuivers	 f.	 14.00.00	  
 3	P	lamp	cattoen	a	18	stuivers	 f.	 2.14.00	  
 18	dozijn	besemen	a	8½	stuiver	 f.	 8.10.00	  
 voor	roemers	&	glaaasen	 f.	 5.06.00	 f.	 30.10
 Aan	Elisabeth	Beldsnijder	over	divers		tafel	&	servet		    
 goet	   f.	 36.11
 Aan	deselve	over	verschot	int	monsteren	vant		    
 scheepsvolck	   f.	 4.12
nov:	 Aan	Arent	Homoet	over	16	aamen	cooren	brandewijn		    
 a	f.	28¼   f.	 452.00
6	nov:	 Aan	Mijndert	Rijnvis	over	    
 6120	P	gerookte	specke	a	f	18¾ f.	 1147.10.00	  
 [...]	 f.	 3.10.00	  
 
  f.	 1151.00.00	  
 aff	2	PrCto	 f.	 23.00.00	 f.	1128.00
18	9b:	 Aan	Jan	van	der	Merckt	over	    
 238	sacken	gort	a	f	6½ f.	 1547.00.00	  
 af	1	PrCto	 f.	 15.10.00	 f.	1531.10
dito	 Aan	Barent	Kaan	over	specerijen	suijker	&	spaanse	seep	   f.	 36.15
 Aan	Willem	Hardenbergh	over	    
 divers	cuijpers	gereetschap	 f.	 118.02.00	  
 Voor	een	fleskelder	fijne	waateren		 f.	 40.09.00	 f.	 158.11
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17	nov:	 Aan	Otto	Schutte	over	     
 1571	P	taback	a	5½	stuivers	 f.	 432.00.00	   
 aff	1	PrCto	 f.	 4.06.00	   
  f.	 427.14.00	   
 21	gros	pijpen	a	f	6¾	stuivers	 f.	 7.01.00	   
 ½	waaggelt	 f.	 4.12.00	 f.	 439.07
 Aan	Jan	Tigelaar	Coorendrager	over	arbeijtsloon	int		     
 ontfangen	van	gort	erretten	&	boonen	   f.	 30.14
13	nov:	 Aan	Hendrk:	Harderbergh	over	6	hammen	84	P	     
 a	6	stuivers	   f.	 25.04
12	dito	 Aan	Marten	Schutte	over	     
 567	mingel	boom	olij	a	57	£	:	d	717/m	met	een	prsent	     
 cortinge	   f.	 267.15
 Aan	Warnar	Stolte	over	     
nov:	 20	leggers	a	8¼ f.	 165.00.00	   
 25	varckens	a	4¼ f.	 106.05.00	   
 20	watercannen	2½ f.	 50.00.00	   
 11	speckvaten	2½ f.	 27.10.00	   
 voor	trechters	putsen	houtte	hoepen		 f.	 31.10.00	   
 16	aamen	tot	coorenbrandewijn	 f.	 41.12.00	   
 voor	seelen		en	bierdragers	 f.	 13.19.00	   
 30	leggers	schooven	a	7¾		 f.	 232.10.00	   
 75	varckens	schooven	a	4	 f.	 300.00.00	 f.	 967.06
dito	 Aan	Arnold	Vollenhoven	over	     
 20	leggers	a	8¼ f.	 165.00.00	   
 25	varckens	a	4¼ f.	 106.05.00	   
 20	water	aamen	a	f	2½ f.	 50.00.00	   
 11	speck	vaten	 f.	 26.08.00	   
 17	smaltonen	 f.	 7.14.00	   
 16	vijfsacks	vaten	a	f	46	stuivers	 f.	 36.16.00	   
 7	halfamen	tot	olij	a	34	stuivers	 f.	 11.18.00	   
 voort	ontfangen	van	olij		 f.	 3.16.00	   
 1	smalton	 f.	 1.02.00	   
 30	leggers	schooven	a	f	7¾ f.	 232.10.00	   
 75	varckens	dito	a	f	4.	 f.	 300.00.00	   
 ½	halfaam	tot	tamarnide		 f.	 2.00.00	   
 10	oxh:	azijn	a	24½ f.	 245.00.00	   
 int	beslaan	van	120	hoepen	 f.	 9.00.00	   
 8	half	amen	fr:	wijn	a	17	 f.	 136.00.00	   
 8	leedigh	dito	a	f	34	stuivers	 f.	 13.12.00	   
 6	half	amen	brandewijn	a	22	 f.	 132.00.00	   
 6	leedige	dito	a	f	34	stuivers	 f.	 9.06.00	   
 1	ancker	wijn	tint	 f.	 32.00.00	   
 4	half	amen	fr:	wijn	a	f	17.	 f.	 68.00.00	   
 1	halfaam	assijn	met	vat	 f.	 10.03.00	   
 voor	leedige	fust	celen		 f.	 17.00.00	   
  f.	 1615.10.00	   
 af	1	PrCto	 f.	 16.04.00	 f.	1599.06
Xb:	 Aan	Jan	IJs	over	     
 3	sacken	gort	a	f	6½ f.	 19.10.00	   
 2	dito	wit	erretten	f	4½ f.	 10.12.½   
 2	dito	boonen		f.	4¼ f.	 8.10.00	   
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  f.	 38.12.08	   
 aff	2	PrCto	 f.	 0.07.08	 f.	 38.05
17	nov:	 Aan	Ellard	de	Weer	de	Wit	over	     
 4900	P	noorse	lengh	a	7½		 f.	 355.05.00	   
 aff	1	PrCto	 f.	 3.11.00	   
  f.	 351.14.00	   
 riploon		 f.	 5.04.00	 f.	 356.18
dito	 Aan	Castelijn	&	Bremer	over	     
 25	sacken	sout	a	f	46		stuivers	   f.	 57.10
29	octbr	 Aan	Oene	Capel	over	     
 2	sack	grau	erretten	 f.	 11.00.00	   
 1	schepel	mostert	saat	 f.	 3.15.00	   
 50	P	tarwemeel	 f.	 5.10.00	   
 ½		sack	grutte	meel	 f.	 	3.13.00	   
 voor	de	vaaties	 f.	 3.11.00	   
  f.	 26.19.00	   
 af	1	PrCto	 f.	 0.04.00	 f.	 26.15
5	nov:	 Aan	de	weedw:	van	Soest	over	     
 5862	P	hart	brood	a	f.	6	 f.	 351.09.00	   
 168	P	fijn	brood	a	f	18	 f.	 30.04.00	   
 voor	de	vaties	 f.	 5.06.00	   
  f.	 386.19.00	   
 af	1	PrCto	 f.	 3.17.00	 f.	 383.02
dito	 Aan	Hendrk:	Thijsingh	over	     
 5871	P	hard	brood	a	f	6	 f.	 352.05.00	   
 af	1	PrCto	 f.	 3.10.00	 f.	 348.15
dito	 Aan	Jacob	Schuurman	over	5800	P	hart	brood	a	f	6	 f.	 348.00.00	   
 af	1	PrCto	 f.	 3.10.00	 f.	 344.10.
9	octber:	 Aan	Corn:	van	Oosten	over	     
 2	leijtse	kaasen	68	P	a	f	3	stuivers	 f.	 10.04.00	   
 20	edamse	dito	200	P	a	15	 f.	 30.00.00	   
 235	dito		1415	P	a	15			 f.	 212.05.00	   
 6	dito		37	P	a	15	 f.	 5.11.00	   
 [...]	 f.	 0.19.00	   
  f.	 258.19.00	   
 af	1	PrCto	 f.	 2.10.00	 f.	 256.09
 Aan	Piter	Veeckens	over	15	el	inlantse	cits	a	12	stuivers	   f.	 9.00
novber:	 Aan	Pieter	Hamacker	over	     
 472	roggen	brooden	a		f.	5¾	stuivers	 f.	 48.17.½   
 voor	taruw	&	witte	brood	 f.	 3.03.½ f.	 52.01
 Aan	Joachim	Rendorp	over	     
 90	ton	bier	a		f.	2½ f.	 225.00.00	   
 3½	ton	dito	a	f.	6	 f.	 21.00.00	   
 2	half	vaten	dito	 f.	 3.00.00	   
  f.	 249.00.00	   
 accijs	van	94	ton	a	f.	12	stuivers	met	1/10	verhoging	 f.	 62.07.00	   
 voor	de	ledige	fust	dito	 f.	 3.12.00	   
  f.	 314.19.00	   
 af	6	prsent	van	’t	bier	 f.	 14.19.00	 f.	 300.00
 Aan	Gerrit	Rijnvis	over	het	verruijlen	van	tinwerck	   f.	 16.04
 Aan	Lambert	Disselweerd	over	arbeijtsloon	op	vivers	gevallen	 	 f.	 130.00
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 Aan	de	camer	Amsterdam	over	     
 4	halfamen	tot	olij	a	f.3	 f.	 12.00.00	   
 6	Ps	gerookt	vlees	48	P	a	f	6	stuivers	 f.	 14.08.00	   
 12	tongen	a	f.14	stuivers	 f.	 8.08.00	   
 60	oude	ijsere	hoepen	a	f.6	stuivers	 f.	 18.00.00	   
 wat	oude	duijgen	 f.	 3.00.00	   
 19	vaten	vlees	ijder	500	P	a	f	80	 f.	 1520.00.00	   
 174	ijsere	hoepen	tot	halfamen	a	f.6	st	 f.	 52.04.00	   
 96	dito	tot	oxh:	&	aamen	a	8	stuivers	 f.	 38.08.00	   
 14	smaltomen	a	22	stuivers	 f.	 15.08.00	   
 19	vleesvaten	a	8	gl	 f.	 152.00.00	   
 timmerwerck	 f.	 30.00.00	 f.	1863.16
17	novber:	Aan	Hendrk	Haagen	&	Compn	over	     
 11	[.]vaten	boter	a	f.	68	’t	vat	met	506	P	overwight	 f.	 481.10.08	   
 af	1	PrCto	 f.	 4.16.08	   
  f.	 476.14.00	   
 4½	waggterceelen		 f.	 4.00.00	 f.	 480.14
		 		 SOMMA	 	 f.	14766.11
Bron:	NA,	WIC	1301	Brieven	en	papieren	van	Guinea		 	     
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bijlage 11a  

Handelsgoederen reis 1 (1)
	

Amsterdam	den	18	December	1719 	 	 	 	 	 	

Factuur	van	de	coopmanschappen	geladen	int	Schip		Leusden	schipper	Jacob	Thijl	voor
Reekening	van	de	Geoctr:	Westind:	Comp:	ter	Presidiale	Camer	Amsterdam	gedestineert	na	
Elmina	in	Guinea,	geconsigneert	aen	den	Hr:	Willem	Butler	Directeur	Generaal:
in	zee	gelopen	26	Xb:	1719

Ingecogt	in	de	Maanden	October	&	November
Perpetuanen	van	Jeffe	van	Bunschoten

AB 2	cassen in	ieder	80	P:	breede	blaauwe	van	14	el
maakt	160.	stux

C 1	cas	met 	 	 83	Ps:	groene	dito
	 	 	 2	Ps:	blaauwe	dito
	 245	Ps:	a	f.	5.16.	met	verven	&	parssen	 f. 1421.00.00

Perpetuanen	van	de	Erven	van	Jeffe	van	Bunschoten
D 1	cas	met	 	 	 68	Ps:	blauwe	smalle	
E 1	dito	met	 	 	 64	Ps:	dito

	 	 	 4	Ps:	groene
	 136	van	14	el	a	4¾	gl											f.	646.--
			af	1	PrCto																			6.9.- f. 639.11.00

Perpetuanen	van	Patrik	Cruikshank
F	a	L 6	cassen	met		 	 480	Ps:	breede	blauwe	van	14	el
HHII 2	dito	met			 	 160	Ps:	dito
KK 1	dito	met							 	 	 80	Ps	groene	dito
LL	a	OO 4	dito	met 	 320	Ps:	blauwe	dito
PP 1	dito	met 	 	 79	Ps:	dito
ZZ	a	TT 4	dito	met		 	 320	Ps:	dito
VV 1	dito	met		 	 	 13	Ps:	dito

	 	 36	Ps:	geele	dito
	 	 31	Ps:	roode	dito

XX	a	ZZ
AAABBB 5	dito	met 	 400	Ps:	blaewe	dito
GGG 1	dito	met		 	 	 80	Ps:	groene	dito
HHH 1	dito	met 	 	 73	Ps:	dito

	 	 	 7	dito	geele	
III 1	dito	met		 	 	 80		groene	dito
KKK 1	cas	met 	 	 34	Ps:	groene

	 	 30	Ps:	rode
	 	 20	Ps:	geele

LLL 1	dito	met 	 	 41	Ps:	blauuwe
2285	Ps:	breede	van	14	el	verven	en	parssen	a	f.5.12 f. 12795.00.00

MNO 3	cassen	met	 	 240	Ps:	smalle	blauwe
P 1	dito	met 	 	 79	Ps:

	 	 	 1	Ps:	groene
Q 1	dito	met				 	 	 80	Ps:	dito
R 1	dito	met			 	 	 15	Ps:	dito

	 	 61	Ps:	geele
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	 	 61	Ps:	geele
	 	 	 4	Ps:	roode

CCCaFFF															 	 320	Ps:	blaeuwe
LLL 	 	 69	Ps:	groene
MMM 1	cas	met			 	 	 73	Ps:	dito
NNN 1	dito	met	 	 	 40	Ps:	dito

	 	 	 7	Ps:	blaauwe
	 	 	 1	Ps:	geele
1007	Ps:	smalle	Perpetuanen
van	14	el	met	verven	en	parssen	f.	4.12.- f. 4632.04.00

Leijdze	saeijen	met	vier	verzilverde	looties	van	Abraham	Fremeaux
S	tot	GG 14	cassen	 in	ieder	20	Ps:	280	stucx	a	f.	29.2.- f. 8148.00.00

Rood	laken	van	Jaecques	Pirot
WW 1	cassie	met	 	 	 	 3	Ps:	No:	8.	66½	el

																																	 95.	67¼.	200¼	el	3.15																	f.		750.18	
																														 96.	66½			toiletten															 3.12.
																																																																			 f.	 754.10
1	PrCto				 f.	 	 	 7.10 f. 747.00.00

																																	Messen	van	Pieter	Root
OOO 1	kist	met	 	 35	dozijn	ingeleijde	a	16	Stuivers		f.								28.-.-
PPP	tot	RRR		 3	dito				 285	dozijn	gedrukte.

in	kissie	OOO														 60	dozijn
345	dozijn	gedrukte	15	Stuivers															f.	 258.15.
								voort	hoepen																				 f.	 	 	 	 1.8.
								slee	vracht																																 			 	 	 	 		-.8.

f.	 288.11.
1	PrCto		 									 	 	 	 	 2.18. f. 285.13.00
Messen	van	Wm:	Baron

SS	tot	WWW 4	vaten	 met	481	dozijn	messen	ingelijd	a	16		Stuivers
XXX	tot	ZZZ	 	3	vaten	scheeden																																	 f.	 	 	 384.16

1	PrCto f.	 	 	 	 	 3.17 f. 380.19.00
Linguetten	van	Thieleman	Schram	

AAAA Een	doos	met	 36	snoeren	360	stux	a	6	gl	de	100 f. 21.12.00
Een	ketting	valse		bloed	coralen
zijnde																		 32	stux
een	dito																 80	stux
																										 112	stux		f.80.-.-

Een	doos	met	monsters	Bast	en	catoene	gaeren.
Coren	Brandewijn	van	Arend	Homoet
150	amen 396	amen	a	f.	 28							 11088.-
292½	amen 150	amen	a	f.	 	 5								 	 	 750.-
400	ankers 292	halve	a	f.	 	 3.7		 	 	 978.4

400	ankers	a	18	Sts		 	 	 360.-.- f. 13176.04.00
Boscruit	van	de	Wed:	Abraham	Crook	&	Zonen
488	vaties	van	8	P																		 3904	P
388	dito	van	20	P																				 6760	P
169	dito	van	40	P																			 6760	P

17424	P	a	23	gl			 f.	 4007.10							
af	1	PrCto 																	 	 	 	 	 40.2

f.	 3967.8
Vracht	en	oncosten 												 	 	 	 	 18.-
488	vaties	a	8	Stuivers													 	 	 	 195.4



293

338	dito	a	10	Stuivers	 												 	 	 	 169.-
169	dito	a	12	Stuivers	 											 	 	 	 101.8 f. 4451.00.00
Boscruijt	van	Nic:	&	Hend:	van	Hoorn
562	vaties		van	8	P	 	4496	P
112	dito	van	20	P 2240	P
56	dito	van	40	P			 2240	P

8976	P	a	23	gl			 f.	 2064.10
1PrCto																		 	 	 	 	 20.13

					 f.	 2043.17.
Vracht	en	Oncosten 																 	 	 	 	 10.3.
562	vaties	a	8	Stuivers 											 	 	 	 224.16
112	dito	a	20	Stuivers	 				 	 	 	 	 56.-
56	dito	a	12	Stuivers 														 	 	 	 	 33.12 f. 2368.08.00
Van	Steven	van	Dooren
2	messen	om	de	Braziliaanse	tabaq	te	steken f. 2.04.00
Oncosten
Voor	Kisten	Cassen	en	Vaeten																	 f.	 	 275.4.
Schuit	lichten	Vracht	&	arb:loon																				 	 	 	 150.-.- f. 425.04.00

f. 49493.19.00
Wederom	gecomen	de	ondersaende	coren	brandewijn

252	amen	a	28	gl																		f.		 7056.-
400	ankers	18	Stuivers							 	 	 360.-

400	Ankers
128	Halve	amen 128	halve	dito	f	3.7.													428.16.
88	Heele	dito 88	halve	dito	5	gl																	 	 	 440.- f. 8284.16.00

f. 41209.03.00

Als	bewindhebberen	van	de	Geoctr:Westind:	Comp:ter	Presid:	Camer	Amsterdam
	 Van	Collem			 De	Jonge B.	Coymans 	 	 	 	 	

Bron:	NA,	WIC	1301	Brieven	en	papieren	van	Guinea	
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Bijlage 11b  

Handelsgoederen reis 1 (2)

	 	 	 	 	

Amsterdam	den	18	december	1719

Factuijre	van	de	coopmanschappen	geladen	int	schip	Leusden	schipper	Jacob	Thijl.

Voor	reeckening	van	de	Geoctroyeerde	WestInd	Compagnie	ter	presidiale	camer

Amsterdam.	Gedestineert	op	den	slavenhandel	na	Elmina	Angola	en	St	Eustatius,

geconsigneert,	aan	den	voorn.	schipper			in	zee	gelopen	26	december	1719

Ingecogt	in	de	maanden	Octobr	en	Novembr

No.										Lemeniassen	van	de	OostInd	Compagnie	gemaakt	van	rouw	Guinees

1--2 2	cassen	in	ieder	36	ps	 72	stucx

3..6 4	dito	in	ieder	32	ps					 128	dito

200	stucx	a	f.	12.14.00 f. 2540.00 .00

Broulissen	van	de	OostInd	Compagnie

..7 1	cas	met	200	stucx	a	54	stuivers f.	 	 540.00.00

agio	5	PC f.	 	 	 27.00.00 f. 567.00 .00

Aarde	cannen	van	Jannetie	de	Haan

8..13 6	vaaten	met	703	mings	cannen	a	7	stuivers f.	 	 246.01.00

497	pints	a	6	stuivers f.	 	 149.02.00

Tinwerk	van	idem

..14 1	cassie	met	40	middelsoort	commen	

106	P

40	cleijne	dito												 	 77	P

10	schotels	van	6	P

10	dito	van	3	P									 	 82	P

265	P	a	11	stuivers f.	 	 145.15.00

..15 1	cassie	met	80	mings	tinne	canne

229	P	a	9	stuivers f.	 	 103.01.00

voort	maken	6	stuivers f.	 	 	 24.00.00

..16 1	cassie	met	60	pints	tinne	canne

102	P	a	9	stuivers f.	 	 	 45.18.00

voort	maken	5	stuivers f.	 	 	 15.00.00

f.	 	 728.17.00

Aff	1	PrCto f.	 	 	 	 7.06.00 f. 721.11 .00

Root	en	Blaauw	laken	van	Joost	Wellekes

..17 1	cassie	met	1	stuk		 	 57	el

1	dito							 	 60	el blaauw

														 117	el	a	3¾	gl f.	 	 438.15.00

1	dito	48½	el	scharlaken	a	4⅜ f.	 	 212.04.00

f.	 	 650.19.00

2	PC f.	 	 	 13.00.00

f.	 	 637.19.00

Voor	groen	en	rood	linnen	en	toiletten f.	 	 	 	 3.06.00 f. 641.05 .00

Schuijfspiegels	van	Willem	van	Bonevael
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No	18 1	cas	met	400	stucx	No	5	a	8⅝	stuivers f.	 	 172.10.00

1	PC f.	 	 	 	 1.15.00

f.	 	 170.15.00
Voor	de	cas f.	 	 	 	 2.10.00 f. 173.05 .00

Swart	Zuispel	coraal	van	idem
....19 1	vat	met	500	P	a	6½	stuivers f.	 	 162.10.00

2	PC f.	 	 	 	 3.05.00 f. 159.05 .00
Tafel	schellen	van	Adriaan	Blok

....20 1	cassie	met		130	stuxc	a	13½	stuivers f.	 	 	 87.15.00
1	PC f.	 	 	 00.17.00

f.	 	 	 86.18.00
Voort	cassie f.	 	 	 	 1.02.00 f. 88.00 .00

Chitsen	van	Joseph	van	de	Put
21.23 3	cassen	in	ieder	40	ps	120	stucx	a	13⅛	gl f.	 1575.00.00

1	PC f.	 	 	 15.15.00 f. 1559.05 .00
Spaanse	beckens	van	Dirk	Slicher

24.39 8	vaaten	in	ieder	500P	4000	P	a	f.	71	 f.	 2840.00.00
8	dito	in	ieder	500P	4000	P	a	f.	64½ f.	 2580.00.00

f.	 5420.00.00
2	PC f.	 	 108.08.00

f.	 5311.12.00
Sleeploon f.	 	 	 	 1.04.00 f. 5312.16 .00

Ingeleijde	messen	van	Pieter	Root
40.50 11	kissies	met	998	dosijn	a	16	stuivers f.	 	 798.08.00

1	PC f.	 	 	 	 8.00.00
f.	 	 790.08.00

AB	2 Vaaten	scheeden			voort	hoepen	f.	3.16.00
												voor	de	vaaten	f.	2.08.00
												sleevracht					f.	0.18.00 f.	 	 	 	 7.02.00 f. 797.10 .00

Breede		heele	baftassen	van	de	OostInd	Compagnie
51.52 2	cassen	in	ieder	80	stucx	160	stucx	a	7¾	gl f.	 1240.00.00

agio	5	PC f.	 	 	 62.00.00 f. 1302.00 .00
Bruijn	blaauw	salempouris	van	idem

53.57 5	cassen	in	ieder	40ps	200	stucx	a	10⅞	gl f.	 2175.00.00
agio	5	PC f.	 	 108.15.00 f. 2283.15 .00

Blaauw	guinees	van	idem
58.63 6	cassen	in	ieder	40	halve	ps	120stucx	a	25½	gl f.	 3060.00.00

agio	5	PC f.	 	 153.00.00 f. 3213.00 .00
Annebassen	van	Abm	Terborch

64.74 11	cassen	met	2500	ps	a	14⅞	stuiver f.	 1860.17.00
1	PC f.	 	 	 18.12.00 f. 1842.05 .00

Idem	van	Albartus	Homoet f.	 1860.17.00
75.85 11	cassen	met	2500	ps	a	14⅞	stuiver f.	 	 	 18.12.00 f. 1842.05 .00

Geweer	van	Jacob	Oortman
...87 16	cassen	met	400	ps	swaare	snaphanen	a	3	gl f.	 1200.00.00
..86 1	cas	met	150	rechte	houwers	a	f.1.02.00 f.	 	 165.00.00
..89 1	vatie	met	400	vuijrsteenen f.	 	 	 	 8.00.00

f.	 1373.00.00
1	PC f.	 	 	 13.15.00

f.	 1359.05.00

Bijlagen
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voort	visiteren	vant	geweer f.	 	 	 	 5.00.00 f. 1364.05 .00
Glaasen	van	Jan	Hendrik	Geuns

..88 1	cas	met	145	bierglasen	met	deksels	a	5S f.	 	 	 36.05.00
145	dubbelde	wijnkelken	a	3	stuivers f.	 	 	 21.15.00
125	biercannen	met	tin	a	7½ f.	 	 	 46.17.00
106	bottels	met	tin	a	5½ f.	 	 	 29.03.00 f. 134.00 .00
Gedisteleerde	wateren	van	Pieter	en	Harmanus	Bols
30	Vleskelders	van	9/fl		met	312	ming	a	7½	sts f.	 	 117.00.00
Ceelen	en	oncosten f.	 	 	 	 6.11.00
Voor	de	kelders	a	f.2.12 f.	 	 	 78.00.00 f. 201.11 .00
France	brandewijn	van	Gran	Cre	en	Dartilac
36	roode	kelders	van	15/fl	gevult	uit	twee	stucken	 f.	 	 296.08.00

1	PC f.	 	 	 	 2.19.00
f.	 	 293.09.00

Oncosten f.	 	 	 10.00.00
Voor	de	kelders	a	f	3.11 f.	 	 127.16.00 f. 431.05 .00

Coore	brandewijn	van	Arent	Homoet
4	half	aamen	a	28	gl	d’aam f.	 	 	 56.00.00

Voor	de	½	aamen	a	f	3.7 f.	 	 	 13.08.00 f. 69.08 .00
Boscruijt	van	de	weduwe	Abraham	Krook	en	Soonen
1000	vaties	ieder	a	8	P	8000	P	a	23	gl f.	 1840.00.00

1	PC f.	 	 	 18.08.00
f.	 1821.12.00

Oncosten f.	 	 	 	 8.00.00
Voor	de	vaties	a	8	stuivers f.	 	 400.00.00 f. 2229.12 .00

Vereering	voor	de	Coningh
Een	roode	mantel	met	een	goude	galon f. 41.10 .00
Oncosten
Voor	kisten	cassen	en	vaaten f.	 	 335.06.00
Schuijt	lichtersvracht	en	arbeijtsloon f.	 	 150.00.00		 f. 485.06 .00

f. 27999.19 .00

Als	Bewindhebberen	van	de	opgemelte	Compagnie	ter	Presidiale	Camer	Amsterdam
van	Collem
de	Jonge

	 	 	 Coymans 	 	 	 	 	 	

Bron:	NA,	WIC	1301	Brieven	en	papieren	van	Guinea
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bijlage 11c   

Handelsgoederen reis 1 (3)      

Amsterdam	18	december	1719

Factuijre	van	de	coopmanschappen	geladen	int	schip	Leusden	schipperJacob	Thijl.
Voor	reeckening	van	de	Geoctroijeerde	WestInd	Compagnie	ter	Presidiale	Camer
	Amsterdam.	Gedestineert	na	Elmina	Angola	en	St	Eustatius	tot	inhandelinge	van	tanden	
coper	en	hout	geconsigneert	aan	den	schipper	in	zee	gelopen	26	Xber	1719
ingecogt	in	de	maanden	october	en	november

Lemeniassen	van	de	OostInd	Compagnie	gemaakt	van	Rouw	Guinees
100.104 5	cassen	met	145	stucx	a	f.12.14 f. 1841.10 .00

Idem	van	Joseph	van	de	Put
in	de	cas	No	104		21	stucx

....105 1	cas	met	19	dito		40	ps	a	11½	gl											 f.	 460.00.00								
Aff	1	PC f.	 	 	 4.12.00 f. 455.08 .00

Idem	van	Abm	Coijmans
in	de	cas	No	105						15	stuxc	a	11½	gl												 f.	 172.10.00																			

1	PC f.	 	 	 1.15.00 f. 170.15 .00
Coren	brandewijn	van	Arent	Homoet
4	half	aamen	a	28	gl																												 f.	 	 56.00.00
Voor	de ½		amen	a	f.	3.7												 f.	 	 13.08.00 f. 69.08 .00
Boscruijt	van	de	weduwe	Abraham	Krook	en	Soonen
200	vaties	van	8	P	1600	P	a	23	gl f.	 368.00.00

1	PC f.	 	 	 3.14.00
f.	 364.06.00

oncosten f.	 	 	 8.00.00
voor	de	vaties	a	8	stuivers f.	 	 80.00.00 f. 452.06 .00

Swart	Zuispel	coraal	van	Willem	van	Boneval
....106 1	vat	met	400	P	a	6½	stuivers f.	 130.00.00

2	PC f.	 	 	 2.12.00
f.	 127.08.00

voort	vat f.	 	 	 2.00.00 f. 129.08 .00
Ingeleijde	Messen	van	Willem	Baron

....107 1	vat	met	243	dozijn	a	16	stuivers f.	 194.08.00
1	PC f.	 	 	 1.19.00 f. 192.09 .00

Aarde	cannen	van	Jannetie	de	Haan
108.109 2	vaaten	met	211	mings	a	7	stuivers f.	 	 73.17.00

200	pints	a	6	stuivers f.	 	 63.00.00
f.	 136.07.00

1	PC f.	 	 	 1.07.00 f. 135.10 .00
Oncosten
Voor	kisten	cassen	en	vaaten f.	 	 36.06.00
Schuijt.	Lichtervracht	en	Arbeijtsloon f.	 	 50.00.00 f. 86.06 .00

f. 3533.00 .00
Als	Bewindhebberen	van	opgem.Compagnie	ter	Presidiale	Camer	Amsterdam

van	Collem
de	Jonge

	 	 	 Coijmans 	      

Bron:	NA,	WIC	1301	Brieven	en	papieren	van	Guinea	
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bijlage 12  

Rekening voor de vertimmering - reis 2 
	 	 	 	

Reekeningh	van	den	vertimmering	en	verder	uijtrustinge	vant	schip	Leusden
Aan	Samuel	Jacobs	overt	schilderen	vant	schip	met	de	bood	en
sloep	volgens	accoort f. 45.00 .00
Aen	de	wedw:	Cornelis	Debree	over	vlaggen	en	compasse f. 70.19 .00
Aen	Rijkman	Rijkmans	overt	verstelle	vant	handgeweer	en
patroontassen f. 54.15 .00
Aen	de	wede:	Abraham	Crook	en	Soon	over	divers	buskruijt f. 873.16 .00
Aen	Jacob	Raket	Josias	Soon	over
5	riem	best	cardoes	papier	f.	7 f. 	 	 	 35.00.00
18	boek	dito	patroon	papier	4	stuivers			 f. 	 	 	 	 3.12.00

f. 	 	 	 38.12.00
Af	1	PrCto f. 	 	 	 00.08.00 f. 38.04 .00

Aen	Engelbregt	van	Wagtendonk	over
26	cogels	 8	pond
98	dito 6	pond Wegen	1076	pond	a	
70	dito 4	pond f.10	de	300	pond f. 	 	 	 35.17.00
44	dito 3	pond
238	stuks
10	cneppels	a	4	pond		80	p	a	f.6	de	100	p f.	 	 	 	 	 4.16.00
1	ijser	om	stok	vis	op	te	beuken f.	 	 	 	 	 7.05.00

f. 	 	 	 47.18.00
Af	1	PrCto f. 	 	 	 00.10.00 f. 47.08 .00

Aen	Gerrit	de	Molenaar	over	de	seijlen f. 	 	 912.18.00
Over	klede	van	maste	en	pompen	en	de
geweerkist	179	el	a	8	stuivers f.	 	 	 	 71.12.00
Een	waterslang	36	el,							20	el
2	mamirings	voor	de	pomp		2	el

22	el		14	stuivers f.	 	 	 	 15.08.00
1498	pond	opslage	goed	2	stuivers	’t	pond f. 	 	 149.16.00
2	rollen	canisas f.		 50.00.00
1	roll	carldoek f.		 22.00.00
2	rolle	grauwdoek f.		 32.00.00
90	el	flaams	linne	 f.		 33.15.00
25	pond	seijlgare f.		 12.10.00
124	naalden f.			 	8.00.00
14	plate f.				 2.16.00

schuijtvragt f.			 	1.06.00 f. 1312.01 .00
Aen	Axel	Frederiksz	over	80	cluwe	werk	a	7½	stuivers	de	cluw f. 30.00 .00
Aen	de	wedw:	Dirk	Kamerling	over
ijserwerk	in	soorte f.	 90.12.00

Af	1	PrCto f.	 00.16.00 f. 89.16 .00
Aen	de	kinderen	van	Dirk	van	Schoote	over	glase	in	de	hut	en
de	cajuijt f. 20.10 .00
Aen	Frederik	Hulst	over	ankers	
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2026	pond	a	f.	13	d’	100	pond f.	 263.08.00
Onkosten	aen	de	waag f.			 	3.00.00

f.	 266.08.00
Af	1	PrCto f.				 2.13.00 f. 263.15 .00

Aen	Pieter	Pieterse	van	Beek	over
30	rollen	zeijldoek	a	f.	26¾ f. 	802.10.00
10	dito	a	24¾ f.	 247.10.00
6	dito	carl	24½ f.	 147.00.00
6	dito	f.23 f.	 138.00.00

f. 1335.00.00
Af	1	PrCto f.			 13.07.00 f. 1321.13 .00

Aen	Gerbrant	Slegt	mr:	timmerman	overt	vertimmeren	van	dito	schip f. 1229.09 .00
Aen	Jacob	Apiarius	over	divers		constapels	en	botteliers	gereedschap f. 14.19 .00
Aen	Nicolaas	van	Schoten	loodgieter	over	divers	loodwerk f. 39.19 .00
Aen	Pieter	Calkbrerner	over	teer	en	pik f. 241.14 .00
Aen	Poulus	Achtienhoven	&	Soon	over
38000	geele	klinkers	4	f.4.5 f.	 161.10.00
Arbijtloon	12½	stuivers f.		 	23.15.00 f. 185.05 .00
Aen	Pieter	Hamaker	over
16	roggebrode	a	5	stuivers	 f.			 4.00.00
18	dito	a	4	stuivers	12	penning f.		 		4.5½
5	tarwe	broode stuivers	2	penn	4 f.			 	11½
5	regele	wittebroot	2	stuivers f. 00.10.00 f. 9.07 .00
Aen	Hendrik	Visser	over	Noortse	houtwaren
4	schok	noortse	delen	a	f.	28	d’122 f.		 56.00.00
aen	boort	brenge	in	2	rijse f.			 1.08.00 f. 57.08 .00
Aen	Jan	Klink	mr:metselaar	overt	metsele	van	de	combuijs f. 2.07 .00
Aen	Jan	Denijs	over	holle	en		vlakke	bakken f. 39.16 .00
Aen	dewedw:	Jacob	van	Hengel	&	Soon	over	lijnolie	en	verfwaren f. 73.05 .00
Aen	van	der	Meulen	en	Scholtes	over	spijkers	&	ander	ijserwerk
besems	verfquaste	poortlakens f. 883.07 .00
Aen	Egbert	Buijs	over	vlaams	linnen	13	pesos
No	4	,,	85
,,	11	,,	75
,,	14	,,	76
,,	15	,,	93
,,	16	,,	88
,,	17	,,	85
,,	21	,,	86 1048	el	a	6⅞ f.	 360.05.00
,,	34	,,	74 Af	1	PrCto f.				 	3.12.00 f. 356.13 .00
,,	40	,,	70
,,	33	,,	85
,,	46	,,	70
,,	57	,,	76
,,	60	,,	85
Aen	Jan	Nieuwenhoff	over	diverse	tregters	hand	&	schut	lantarens f. 24.04 .00
Aen	Pieter	Sluijter	over	haken	riemen	hantspaken	en	brandhout f. 504.02 .00
Aen	Piter	Janse	water	scheepsman	voor	over	pampus	sleepen
vant	schip	13¾ f. 11.00 .00
Aen	Jan	Pieterse	loodsman	voor	in	Tessel	loodsen	vant	voorsz:	schip
diepgaande	13¾	voet f.	 45.00.00

voor	drie	legdage f.		 	6.00.00 f. 51.00 .00
Aen	de	wedw:	Pieter	Vermaten	over	divers	cooperwerk f. 103.07 .00

Bijlagen
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Aen	Dirk	Prauw	over	divers	blokwerk f. 172.15 .00
Aen	Joachim	Rendorp	over	bier
23	ton	bier	a	f.	3	d’ton f.		 69.00.00

Af	1	PrCto f.				 1.08.00
f.		 67.12.00

Import	en	1/10	verhoging f.	 	15.03.10
2/2	vaten	tot	bier	20	stuivers	t	klijnzeg f.			 	4.05.06 f. 87.01 .00
Aen	Ellart	de	Weerdewit	&	comp	over	touwerk
19859	pond	touwerk	a	f.	44	P	Sch	pond	 f.	 2912.13.00
voor	luijnen,	huijsing	en	marling f.		 	467.10.00

f.	 3380.03.00
Af	1	PrCto f.			 		33.16.00

f.	 3346.07.00
½		uurloon f.					 	6.11.00 f. 3352.00 .00

Aen	Hermanus	de	Vries	over
een	giek f.	 	10.00.00
een	dito	op	de	ree f.			 	4.10.00
3	boesen f.				 7.10.00
4	vrijfhouten f.				 3.00.00 f. 25.00 .00
Rombout	van	Hoogstratte	over	booter	kaas	kaarsen	potte	panne f. 64.07 .00
Aen	Frederik	Onsen	over	een	ouwe	trommel
2	velle	1	lijn		1	snaar	12	span	1	schroef f.		 4.14.00
2	velle	a	22	stuivers f.			 2.04.00
1	snaar f.			 0.12.00
1	lijn	24	stuivers f.			 1.04.00
2	stokken f.		 	0.12.00 f. 14.12 .00
Aen	Jan	Pieterse	Blok	over	divers	houtwaare	tot	de	huijt f. 292.06 .00
Aen	Cornelis	van	Werkhoven	over	een	groote	trap	op	sij	en	eenige
andere	reparatie f. 44.00 .00
Aen	sjouwloon	wegens	de	equipagie f. 853.05 .00
Aen	ligter	vragte	en	diverse	malen f. 77.00 .00

SOMMA f. 13076.05 .00
Aen	2/m	gagie	op	de	hand	betaalt	aent	scheepsvolk	varende	met
dito	schip	volgens	monsterrol f.	 1880.12 .00

Bij	ons	als	Bewindhebberen	van	de	gemelde	Comp
M.	Lestevenon 	van	Collem 	 de	Jonge 	 	 	 	

Bron: NA, WIC 1303 Brieven en papieren van Guinea 1722
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bijlage 13a  

Levensmiddelen reis 2 (1) 	 	 	 	 	 	

Factura	van	de	goederen	gelaaden	int	schip	Leusden	schipper	Pieter	Ras	voor
reekening	van	de	Geoctr:	Westind	Comp	ter	caamer	Amsterdam	voor	en	ten	
behoeven	van	de	kust	van	Guinea

Aan	de	Kaamer	Amsterdam
10	vaten	met	vlees	ijder	van	500	pond	a	f	80	P	vat f. 800.
10	vaten	tot	dito	vlees	a	f	8:- f. 80.
6	vaten	spek	ijder	van	300	pond	a	f	51	P	vat f. 306.
6	vaten	tot	dito	spek	a	5½	P	vat f. 33.
1	vat	vlees	beste	stukken	voor	de	Heer	Generaal	Wilem	Butler f. 80.
voort	vat	van	dito	vlees f. 8. f 1307.00 .00
Aan	Jan	Ys	over	25	sak	boonen	a	2¾	P	sak f 68.05 .00
Aan	Pieter	Jacobs	voor	schuijtvragt f 1.16 .00
Aan	Lambert	Disselwaart	sjouwerloon f 5.10 .00

SOMMA f 1382.11 .00
Aan	2/m	gagie	op	hand	betaalt	aan	3	messelaars	voor	dito	kust f 100.18 .00

Bij	ons	als	Bewinthebberen	van	de	gemelde	Comp
	 	 Sandijk 	 De	Famar 	 	 	 	 	 	

Bron:	NA,WIC	1303	Brieven	en	papieren	van	Guinea	1722
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Bijlage 13b  

Levensmiddelen reis 2 (2) 	 	 	 	 	 	

Reekeningh	van	de	viveres	ten	behoeve	vant	schip	Leusden	voor	60	coppe	15/m	en	500	negeros
3/m	voor	Reekening	van	de	Geoctroyeerde	Westindiese	Comp	ter	camer	Amsterdam
gedestineert	na	de	kust	van	Guinea	en	St.	Eustatius

Aen	Jan	Riethoven
200	sak	gord	a	f	5¼ f. 1050.

Af	1	Pcto 	 10.10 f 1039.10 .00
Aen	Pieter	van	Hoorn
1	kinnetje	haring f 4.00 .00
Aen	Pieter	Muijs	over	beschuijt
1	vatje	wormer	beschuijt	1400	a	16	St f. 10.04

voort	vatje 	 1.04 f 11.08 .00
Aen	Arent	Homoet
16	amen	coorn	brandewijn	a	f	24¼	p’aam f 388.00 .00
Aen	Jan	Tiggelaar	coorndrager
overt	ontfangen	van	errette	boone	gord f 40.10 .00
Aen	Marten	Schut
9/2	amen	boom	oilij	houdende	576	mingh	a	59	St f. 284.07

Af	1	Pcto 	 2.17		
f. 281.10	

Over	diverse	cruijdenierswaren	&	in	soorten 	 89.13			 f 371.03 .00
Aen	Pieter	Hinke
2	dozijn	kelke		2¼	St f. 2.14		
2	dito	bierglasen	2	St 	 2.08			 f 5.02 .00
50	pond	jeneverbesse	tot	rooking	voor	d’slave f 7.10 .00
Aen	Eduard	van	Nikkelen
271	sak	gort	a	f	5¼	P	sak f. 1422.15

Af	1	Pcto 	 14.05			 f 1408.10 .00
Aen	Jan	Ys
3	sak	gord	a	f	5¼ f. 15.15
4	dito	witte	errettten	f	4¾ 19.
2	dito	boonen	17	St	per	last 5.16
6	pond	tarruwmeel 6.15
2	schepels	boekwijtemeel 4.
1½	schepel	mostard	saet 6.
1	sak	grauwe	erritten 7.10
1	dito	groene	erritte 11.
1	dito	witte	boonen 6.10
7	last	5	mnd	2	schepels	boone	a	17½	St	per	last 756.08
30	sak	witte	erritten	4¾	d’sak 142.10
3	sak	gord	5¼ 15.15
1	vatje	stijfsel	87	[.]	a	f	8¼	’t	gt 7.03
2	sak	duijve	boonen	17½	St	per	last 5.16
26	sak	witte	erritten	4¾ 123.10
30	lege	sakke	a	5	St 7.10
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Aen	arbijtsloon	en	schuijtsvragte 51.01
Aen	drogen	van	drie	last	witte	errt. 19.10
Aen	de	cuijper	voort	vaatwerk 4.17
Aen	meetloon	van	boonen 	 8.16			

f. 1225.02
Af	1	Pcto f. 12.05		 f 1212.17 .00

Aen	Hendrik	Tijsink
7000	pond	hardbrood	a	f	5	’t	100	pond f. 350.

Af	1	Pcto 	 3.10		 f 346.10 .00
Aen	Jacob	Schuureman
6014	pond	hartbrood	f	5	de	100	pond f. 300.14

Af	1	Pcto 	 3.	 f 297.14 .00
Aen	de	wed:	van	Soest
4	vaten	met	fijn	brood	206	pond	a	f	18	de	100	pond f. 37.01		
4	vatjes	a	22	St 	 4.08		

f. 41.09		
Af	1	Pcto 	 0.08		 f 41.01 .00

Aen	Otto	Schut	over	tobak	en	pijpen
3	vaten	verginie	bladen	1437	pond	netto	a	4¾	St	‘tPond f. 341.05

Af	1	Pcto 	 3.08		
f. 337.17		

bij	voor	½	stapel	[.]			-:16
slepen	naart	huijs							-:12 	 1.08		

f. 339.05		
1	ton	korte	pijpen	daarin	20	gros	6½	St	’t	gros 	 6.10		 f 345.15 .00
Aen	Gerrit	Rijnvis	over	divers	tinwerk f 14.00 .00
Aen	Hendrik	Hardenberg
1	casje	36	pond	caarse	4½	St f. 8.02		
voort	casje 0.10
6	hamme	69	pond	a	5½	St 18.19
4	pond	catoen 	 4.			 f 31.11 .00
Aen	Daniel	Dees	over	een	fleskelder	van	24	mingelen
gedisteleerde	wateren	 f 32.16 .00
Aen	de	Wed:	Beurs	voor	divers	servet	en	tafelgoed f 12.03 .00
Aen	Abraham	van	Dooreslaan	apotheker	over	een	kist	met
medicamenten f 374.04 .00
Aen	Pieter	van	Duijn	over	2	half	amen	daarin	128	mingelen	
a	5¾	St	’t	ming. f 36.16 .00
Aen	Cornelis	van	Oosten
40	casen	322	pond	a	f	10½	d’100	pond f. 33.16
150	dito	1217	pond 127.16
50	dito	386	pond 40.10
2	leijtse	casen	61	pond	2	St	’t	pond 6.02
sleeploon 	 1.13		 f 209.17 .00
Aen	Jacob	Perisonius	over
2/2	vat	boter	a	f	48	d’ton f. 48.
overwigt	84	pond	a	3	St	’t	pond 12.12
5/2	dito	a	f	48	d’ton 120.
overwigt	226	pond	a	3	St	’t	pond 	 33.18		

f. 214.10
Af	1	Pcto	 	 2.04		

f. 212.06		
bij	½	waaggelt	ceelen	etc 	 2.09			 f 214.15 .00

Bijlagen
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Aen	de	wedw	Jan	de	Villers	en	Dirk	Spiegel	over
36	pond	caarsen	halfsmeer	½	was	a	13	Sts	’t	pond f. 23.08
voort	casje 	 0.10			 f 23.18 .00
Aen	Adriaen	Geelmuijden
4400	pond	noortse	lenge	a	6¾ f. 297.

Af	1	Pcto 	 2.19		
f. 294.01		

kiploon								4:08						
schuijtvragt		1.18		 	 6.06		 f 300.07 .00

Aen	Willem	Hardenberg	over	divers	cuijpers	gereetschap f 94.06 .00
Aen	Jacob	van	der	Valk	junior
¼	lijtse	boter	a	f	26 f. 26.
voor	12	pond	overwigt 3.18		
voorsch	waaggelt	bak	en	kruijer 	 1. f 30.18 .00
Aen	de	Wed:	Dirk	Schouten	over	divers	schrijfgereetschap f 26.16 .00
Aen	Jacob	Vermeeren	&	Comp	over	16	sak	wit	sout	a	f	2 f 32.00 .00
Aen	Pieter	Hamaker	over	brood
200	roggen	brooden	4	St	12	Penn f. 47.10		
6	taruw	broode	2	St	4	Penn 13½
6	regele	wittebrood	2	St 12.
sleeploon 	 8.				 f 49.03 .00
Aen	Arnold	van	Vollenhoven
80	oxhoofden	asijn	f	25 f. 200.
8	half	amen	franse	wijn		f	20 160.
6	dito	met	franse	brandewijn	f	22	pr	half	aam 132.
1	anker	wijntint	met	’t	vat 13.12
6	dito	tot	brandewijn		31	St 9.06
gelijt	int	beslaan	van	de	asijn	96	hoepels	a	1½	St 7.04
Ceelen	bierdragers	sleeploon	en	blikken 	 7.14		

f. 562.16
Af	1	Pcto	van	de	wijnbr. 	 5.05 f 557.11 .00
Aen	Joachim	Rendorp	over	bier
50	halve	leggers	in	100	tonne	bier	a	f	2½ f. 250.
16	oxhoofden	in	24	ton	2½ 60.
3	amen	f	6 18.
½	vat				f	6 	 3.

f. 331.
Af	1	Pcto 	 19.17		

f. 311.03			
Impost	a	12	St	d’ton	op	127½	en	1/10	verhoging f. 84.03	
6	varkens	waterpompen	en	klijnzegel	samen 0.18
16	oxhoofden	en	een	half	vat	tot	bier	a	20	St	ijder 	 17.		

f. 413.04
wederom	gebragt	22	januarij
wederom	gebragt	alsoo	t’voornoemde	schip
in	zee	was	16	oxhoofden	in	23½	ton	
a	f	2½	d’ton f.	 58.15

Af	1	Pcto 	 3.12		
f.		 55.03

voor	16	oxhoofde	20	St	impost	samen 31:10		 86.13			 f 326.11 .00
Aen	Rombout		van	Hoogstrate	over	kaarse	draet
candelaars	&	besems f 15.15 .00
Aen	Hermijntje	Schaak	over	6	overtreksels	voor	kussens f 8.05 .00
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Aen	Anthonij	Menso	Junior	over	gordijne	en	tafelklede f 6.00 .00
Aen	Grietje	Niekerk	over	verschot	en	naijloon	van	gordijnen	en
tafelkleden	ent	merken f 4.16 .00
voort	schuure	vant	coper	en	tin	ent	wassen	vant	cajuijdsgoed f 2.06 .00
Aen	Anna	Mulder	over	kool	en	wortelen	na	Tessel	gesonden	dog
wederom	gekoomen	alsoo	t’voort	schip	in	see	was	voort	verot	en
schade f 1.16 .00
Aen	Warnar	Stolte	over
10	bos	12	voeds	hoepen f. 7.10
10	bos	10	voeds 5.
10	bos	ton	hoepen 3.
50	bos	carreband 5.
2	bos	biesen 0.08
4	stukken	krijt 0.16
sleepe 	 0.10		 f 22.04 .00
Aen	de	camer	Amsterdam
19	vaten	met	vlees	ijder	van	500	pond	a	f	80	P	vat f. 1520.
19	vaten	met	beslag	tot	dito	vlees	f	8 152.
19	vaten	tot	spek	a	300	pond	a	f	51	P	vat 969.
19	vaten	met	beslag	a	f	5½ 104.10
40	leggers	a	f	18 720.
62	halve	leggers	f	8:05:-- 511.10
36	amen
16	dito	tot	brandewijn			52	amen	a	f	5½ 286.
25	half	amen	f	2:16 70.
3	ankers	f	1:02 28.12
7	stukken	gerookt	vlees	49	pond	a	6	St 14.14
12	gerookte	tonge	14	St	P	stuk 	 	 	 	 	 8.08
Aen	Pieter	Jacobse	over	schuijtvragt 30.
Aen	sjouwloon	wegens	de	vivres 179.05
wat	oude	duijgen 3.
wat	oude	ijsere	hoepen 10.
60	oude	slaaplakens	a	12	St	P	stuk 	 36. f 4696.17 .00
Aen	Warnar	Stolten	
25	leggers	schoven		f	7:10 f. 187,10.00
95	halve	leggers	dito	f	3:15 	 356,05.00 f 543.15 .00
Arend	van	Vollenhoven	voor	als	boven f 543.15 .00
Aen	Jan	en	Jacob	Bolten	over	ijser
500	hele	leggers	bande	pond	4350
1520	halve	dito	pond	7710												12060	pond	a	f	7½ f 904.10 .00

	 	 	 	 SOMMA f 14637.01 .00
Bron:	NA,WIC	1303	Brieven	en	papieren	van	Guinea	1722

Bijlagen
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bijlage 14a   

Handelsgoederen reis 2 (1) 	 	 	 	 	 	

Ao	1721	2	december

Factuyre	van	de	coopmanschappen	geladen	in	’t	schip	Leusden	schipper	Pieter	Raas	voor	reekening
van	de	camer	Amsterdam	op	den	slavenhandel	na	Ardra	en	St.	Eustatius	in	zee	den
21	decemb.	1721

Plattilles	van	Pieter	Graver	en	Zonen
1....9 9	cassen	in	ieder	44	schok	396	schok	10⅞	gl f. 4306.10

1	Pcto 	 43.01
f. 4263.09

Sleeploon	en	packen 	 17. f 4280.09 .00
Idem	van	Egb:	Buijs

10....19 4	cassen	in	ieder	50	schok	200	schok
6	dito	in	ieder	40	dito	264	schok	464	schok	10⅞	gl f. 5046.
1	Pcto 	 50.10

f. 4995.10
Sleeploon	en	packen 	 19.10 f 5015.00 .00
Boesies	van	d’Oostind:	Comp
30	vaten	netto	8575	pond	14½	St f. 6348.16
30	vaten	netto	8777	pond	10½	St							 4605.18
5	Pcto	agio 547.19
hoepels	etc 	 60. f 11562.08 .00
Corenbrandewein	van	Homoet
25	ankers	22½	gl	d’aem f. 140.12
Ankers	a	18	St 	 22.10 f 163.02 .00
France	Brandewein	van	Bols
16	kelders	van	15/.	gevult	68	virtels
11½	Zse	30 f. 156.08
kelders	ceelen 	 59.01 f 215.09 .00
Atlassen	van	Adriaan	Lourensz	van	den	Vind

20....21 2	cassen	met	1292	el	16	Sts			60	Ps f. 1033.12
1239	el		[.]	 	 743.08

f. 1777.
Af	6	Pcto 106.13 f 1670.07 .00
Cassaas	van	idem

22....25 4	cassen	in	ieder	50	stux	200	sts	9½	gl f. 1900.
2	Pcto 	 38. f 1862.00 .00
Graten	van	idem

26....28 3	cassen	in	ieder	50	stux	150	sts	7½	gl f. 1125.
2	Pcto 	 22.10 f 1102.10 .00
Chitzen	van	d’Oostind:	Compagnie	van	wit	guinees		4	a	25	elle

29....33 2	cassen	in	ieder	40	stux	80	sts	10	gl f. 800.
5	Pcto	agio 	 40. f 840.00 .00

30..31..32 Lemeniassen	van	idem	van	rouw	salemgoens
3	cassen	in	ieder	40	Ps	120	f.	9:10 f. 1140.
Agio	5	Pcto 	 57. f 1197.00 .00
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Servetten	met	ruijties	van	Jan	Bakhuijssen
34..35..36 3	cassen	met	280	stux	57	Sts f. 530.08

1	Pcto 	 5.06
f. 525.02

Sleeploon 	 0.10 f 525 .12 .00
Idem	van	de	Wed:	Voet	en	Zoon

37....40 4	cassen	met	450	stux	53	Sts f. 1192.10
1	Pcto 	 11.18 f 1180 .12 .00

f 29612 .09 .00
Onkosten	voor	kisten	en	cassen f. 84.
schuijt	lichter	vracht	etc 	 166. f 250 .00 .00

f 29862 .09 .00

Als	Bewindhebberen	van	de	geoctr:	Westind:Comp:	ter	camer	Amsterdam	
voorn

Coymans
van	Collem

	 	 de	Jonge 	 	 	 	 	 	

Bron:	NA,WIC	1303	Brieven	en	papieren	van	Guinea	1722

Bijlagen
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bijlage 14b   

Handelsgoederen reis 2 (2) 	 	 	 	 	 	

Amsterdam	den	12e	december	Ao	1721

Factuyre	van	de	coopmanschappen	geladen	in’t	schip	Leusden	schipper	Pieter	Raas	voor
reekening	van	de	Westind:	Comp:	ter	camere	Amsterdam	na	Elmina	en	geconsigneert	aen	den
directeur	generael	Wm	Butler	in	zee	den	21	Xber	1721
ingekogt	in Buscruit	van	de	wed:	Krook	en	Zoon
augusto 250	vaten	in	ieder	20	pond	5000	pond	f	23	’t	Cto f. 1150.

1	Pcto 	 						11.10
f. 1138.10

Oncosten,	vaten		10	Sts	etc 	 158.10 f 1297.00 .00
Idem	van	idem	weerom	gecomen	van	de	Zem	Galeij
250	vaten	in	ieder	40	pond	10000	pond	f	23	’t	Cto f. 2300.
1	Pcto 23.

f. 2277.
250	vaten	12	Sts	etc 	 150.

f. 2427.
Coren	brandewijn	van	Homoet
voort	droogen	vant	selve	a	3	gl f 300.00 .00
50	amen	en	75	amen	a	f	22½	d’aem	 f. 1687.10
50	halve	amen
Aan	leckagie	heele	amen	5	gl	halve	3:7 	 499.19 f 2187.19 .00
Spaense	Beckens	van	Daniel	Metz

1....4 4	vaten		 332	P	guinese
																		 264	P	spaanze
														 1000	P							1596	pond	a	f	57	‘tCto f. 909.14
2	Pcto 	 18.04

f. 891.10
5....8 4	vaten	met	2504	P	weerom	gecomen	per	schip

Leusden	en	weder	opgemaakt	a	8¼	gl	‘tCto f. 211.12
Oncosten	halen	en	brengen 	 3.03 f 1106.05 .00
De	bovenstaande	2504	P	hebben	in	coops.	gecost
a	f	68	monteert	f	1702:14	pr	memorie
Geweer	van	Jacob	Oortman

9...12 4	cassen	in	ieder	50	Ps	snaphanen	met	8	broeks
200	Ps	a	5	gl f. 1000.
1	Pcto 	 10.

f. 990.
Sleepen 	 0.16 f 990.16 .00
Annebassen	van	Egbert	Buijs

13....17 5	cassen	in	ieder	200	stux	1000	Ps	12	[.] f. 625.
1	Pcto 	 6.05 f 618.15 .00
Frans	linnen	van	Pr	Graver	en	Sonen

..18 1	cas	met	100	Ps	5¾	gl f. 575.
1	Pcto 	 5.15 f 569.05 .00
Geweer	van	Uijlenberg	met	3	cante

19....22 4	cassen	in	ieder	50	Ps	200	stux	½	ijser	en	½	coper f. 1000.
1	Pcto 	 10. f 990.00 .00

..23 France	azijn	van	Homan	een	aem	met	oncosten	van’t	vat	beslaen	etc f 37.14 .00
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Messen	van	Pieter	Root
24....25 12	cassen		met	1070	doz:	gedrukt
53....54 	 2	dito															170	doz:	dito
36....52 17	dito														1751	doz:	ingelijde	2291	doz:	16	[.] f. 2392.16

	 1	Pcto 	 23.19
f. 2368.15

6	vaten	scheeden	hoepen	onc:	etc 	 19.07 f 2388.04 .00
Root	laken	van	Wilkens

..55 1	cas							 No	2								 	69	el
																			 No	3 58
																			 No	4 58
																		 No	5 58

240	el	a	3⅞	gl f. 930.
1	Pcto 	 9.06

f. 920.14
Linnen	tolletten	etc 	 4.10 f 925.04 .00
Cramsloten	van	Hattenier

..56 1	cas	met	30	doz:	a	74	St f. 111.
1	Pcto 	 1.02 f 109.18 .00
Schuijfspiegels	van	de	wed:	Du	Pon

..58 1	cas	met	58⅓	dozijn	no.	6	a	7	gl f. 408.07
1	Pcto 	 4.02

f. 404.05
voor	de	cas 	 3.10 f 407.15 .00
Rosados	van	Boneval

..59 1	vat	met	500	pond	a	7¾	St f. 193.15
2	Pcto 	 3.17

f. 189.18
voor	’t	vat 	 2.02 f 192.00 .00
Coren	cleeden	van	d’Oostind:	Comp:

..60 1	cas	met	100	Ps	met	d’agio	a	5	Pcto f 181.02 .00
Coffiebonen	van	de	wed:	van	Dalen

..61 1	vat	met	100	pond	a	37	St f. 185.
1	Pcto 	 1.17

f. 183.03
Oncosten 	 0.19 f 184.02 .00
Olij	van	Jan	Maas

..62 ½	aem	houd	64	mingelen	met	onc. f 41.01 .00
Copere	staaffies	van	Daniel	Metz

..63 1	vat	met	500	P	a	f	69¼	’t	Cto f. 346.18
2	Pcto 	 6.18 f 339.07 .00

64....68 Arm	ringen	van	idem
5	vaten	in	ieder	500	pond	2500	[.]	43¾	‘tCto f. 1093.15
2	Pcto 	 21.19

f. 1071.16
Onc: 	 2.08 f 1074.04 .00
Gedreven	ankers	van	de	Jong

69....71 3	vaten	in	ieder	500	P	1500	P	a	60	gl	‘tCto f. 900.
2	Pcto 	 18.

f. 882.
Oncosten 	 1.10 f 883.10 .00
Smalle	perpetuanen	van	Simpson	en	Warijn	van	14	[.]

72....81 10	cassen	met	910	stux	met	verven.	Parssen	4.10 f 4095.00 .00
Smalle	blaeuwe	van	Ydem

82....91 10	cassen	met	914	stux	met	verven.	Parssen	4.10 f 4113.00 .00
Breede	groene	dito

Bijlagen
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92....93 2	casssen	met	100	stux	met	verven.	Parssen	4.16 f 480.00 .00
Breede	blaeuwe	dito

94....95 2	cassen	met	100	stux	met	verven.	Parssen	4.16 f 480.00 .00
Gedistelleerde	wateren	van	Bols
20	kelders	9/vl	210	mingelen	[.]	7½	St f. 78.15
20	dito	9/vl		210	mingelen		anijs	7½	St 78.15
kelders	f	2:12	etc 	 104. f 261.10 .00
Plattilles	van	de	Wed:	Voet	en	Zoon

96....103 8	cassen	in	ieder	50	schok	400	schok	12⅛	gl f. 4850.
1	Pcto 	 48.10

f. 4801.10
Sleepen 	 1.10 f 4803.00 .00
Idem	van	Pieter	Graver	&	Zonen

104...111 8	cassen	in	ieder	368	schok	11¾	gl f. 4324.
1	Pcto 	 43.05 f 4280.15 .00
voor’t	packen	van	cassen	etc	36	St f 28.16 .00
Schapesmeer	v:	Boonen
150	vaties		33	pond
600	dito					16½	[.]
750											Netto	16072	[.]	19¼	‘tCto f. 3093.17
1	Pcto 	 30.19

f. 3062.18
750	vaties	8.10	St	etc 	 319.04 f 3382.02 .00
Idem	van	Bardon
150	vaties			33	pond
600	vaties			16½	P
750												Netto	15644	P	19¼	‘tCto f. 3011.09
1	Pcto 	 36.02

f. 2981.07
750	vaties	8.10	St	Etc 	 318. f 3299.07 .00
Slaaplakens	van	Pieter	Raket
100	kissies	in	ieder	100	stux	10000	stux	14¼	St f. 7125.
Oncosten 5.
100	kissies	36	St 180.
voort	besien	12	St 	 120. f 7430.00 .00
Idem	van	de	cust	weerom	gecomen	en	int	pakhuis	gestaan
7	kissies	in	ieder	100	stux	700	stux	f	498:15	pr	memorie	voort	besien f 8.08 .00
Genopte	leijdze	deeckens	van	Jacob	Voorn

112.113 2	cassen	in	ieder	50	stux	100	Ps	a	4	gl f 400.00 .00
Oncosten
kisten	kassen	vaeten	etc f. 400.
schuit	lichter	vracht	etc 	 350. f 750.00 .00
Oncosten	gevallen	op	gedist:	wateren f 12.07 .00

f 48648.06 .00
Vant	geen	hiervoor	staet	pr	memorie
Buscruijt					 f. 2427.
Beckens									 1702.14
Slaaplakens					 	 	498.15

f. 	4628.09

Als	Bewindhebberen	van	de	geoctr:	Westind:	Compagnie	ter	camer	Amsterdam		voornt
	 Coijmans 							van	Collem de	Jonge 	 	 	 	 	 	

Bron:	NA,WIC	1303	Brieven	en	papieren	van	Guinea	
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bijlage 15   

Overzicht verkochte gevangenen reis 2 	 	 	 	

St.	Eustatius	Ao	1722
Cassa	:	a:	DeWelEd:	Heeren	Bewindhebberen f.	44433.--.--

a:soo	veel	ontfangen	voor	de	onderstaende	slaeven	aen	diverse	vercogt	voor	reek:	van	de	Generaele
Geoctroyeerde	Westindische	Compagnie	ter	kamer	Amsterdam	alhier	op	den	19	september
aengebragt	per	’t	schip	Leusden	Capt	Pieter	Ras	teweeten		

a:	den	Commandeur	Jacobus	Stevensen
sep-25 6	mans

3	vrouwen{	samen	9	stux	a	f.	115.-	ider f. 1035.00 .00
1	jonge	van	4	voet	5	duijm	hoog
1	ditoo	van	3	voet	9	duijm	hoog	{sn:	2	stux	a	f.	82½	ider f. 165.00 .00
1	meijsie	van	3	voet	9	duijm f. 70.00 .00

26 a:	Idem
1	vrouw f. 115.00 .00

26 a:	de	Heer	Spoiner	van	St.	Christophel
3	jongens	van	4	voet	&	6	duijmen	hoog
1	meijsie	van		4	voet	&	4	duijm	{	sn:4	stux	f.100 f.	 400.00 .00

28 a:	Nicolaes	Salomons
1	man f. 115.00 .00

28 a:	Jan	Combes
2	jongens	van	4	voet	5	duijm	hoog
1	meijsie	van	4	voet	3	duijm	{sn:	3	stux	a	f.90 f. 270.00 .00

28 a:	Joanz	Doncker	&	Mathw.	Bermingham
40	man
20	vrouwen	{sn:	60	stux	f.	111 f. 6660.00 .00

30 a:	Joanz:	Doncker
1	vrouw f. 111.00 .00

30 a:	de	Heer	Ateli	Bleek	van	St.	Christophel
7	mans
4	vrouwen	{sn:	11	stux	a	f.125 f. 1375.00 .00

30 a:	Pieree	Soulegre	van	St.	Christophel
2	mans	[.]	a	f.110 f. 220.00 .00
2	jongensvan	4	voet	&	9	duijm	a	f.	100 f. 200.00 .00
1	meijsie	van	4	voet	&	4	duijm f. 80.00 .00

30 a:	Nicolaes	Gallencij	van	St.	Christophel
2	mans	
2	jongens	4	voet	6	duijm	hoog
1	meijsie	4	voet	6	duijm	{	sn:	5	stux	door	malkander f. 540.00 .00

30 a:	Jacobus	Poul	van	St.	Christophel
1	man
1	vrouw
2	jongens	4	voet	6	duijm	hoog	{sn:	4	stux	door	malkander f. 430.00 .00

30 a:	John	Gunthorpe	van	Antegua
6	mans
4	vrouwen	{sn:	10	stuks	a	f.110 f. 1100.00 .00

okt-01 a:	den	Commandeur	Jacob	Stevensen
1	man	 f. 115.00 .00

Bijlagen



312

het slavenschip leusden

1 a:	Martin	Frans	van	Monseratte
1	man
1	vrouw	{	2	stux	a	f.	115 f. 230.00.00
1	jonge	4	voet	&	8	duijm	hoog f. 115.00.00

1 a:	Jan	Ellis
1	vrouw	 f. 111.00.00

1 a:	Theodorus	Godet
1	jonge	4	voet	4	duijm	hoog f. 80.00.00

2 a:	Joanz:	Doncker
1	jonge	3	voet	7	duijm	hoog
1	meijsie	3	voet	7	duijm	{sn:	2	stux	a	f.	72½ f. 145.00.00

3 a:	Chaerels	Rolant	van	St.	Christophel
1	jonge	van	4	voet	&	6	duijm	hoog f. 105.00.00

3 a:	Thomas	Roeland	van	St.	Christophel
1	jonge	van	4	voet	&	3	duijm	hoog f. 80.00.00

5 a:	den	Commandeur	Jacobus	Stevensen
1	jonge	van	3	voet	3	duijm	hoog f. 50.00.00

5 a:	Joanz:	Doncker
1	meijsie	van	4	voet	7	duijm f. 96.00.00

5 a:	Jan	Ellis
1	meijsie	van	4	voet f. 65.00.00

5 a:	Capt.	Hubregt	Grant	van	St.	Christophel
1	vrouw	 f. 100.00.00

5 a:	Maria	Meijer	van	St.	Martin
1	vrouw f. 95.00.00

5 a:	Jan	Esmaere	van	Guarduloepa
122	mans
50	vrouwe	{	sn:	172	stux	a	f.	105	ider f. 18060.00.00
30	jongens	van	4	voet	2	duijm	door	malkander	f.	78	 f. 2340.00.00

5 a:	Francois	Rousseau	van	Guarduloepa
20	mans
8	vrouwe	{	sn:	28	stux	a	f.100 f. 2800.00.00
3	jongens
3	meijsies	{sn:	6	stux	ijder	4	voet	a	f.	70 f. 420.00.00

6 a:	Joanz:	Doncker
1	man	met	een	accident	aan	zijn	been f. 100.00.00

9 a:	Joanz:	Doncker	het	restant	vercogt	bestaende	in
54	mans
14	vrouwe
7	jongens	4	voet	7	duijm	hoog
12	jongens	4	voet	
5	meijsies	4	voet	&	2	duijm
zijnde	te	saeme	92	stux	soo	sieke,	gesonde	als	met	accident	door
malkander	ider	f.70 f.	 6440.00.00
461	stux	slaeven f.	 44433.00.00
a:	½	Pcto	provisie	aen	den	Commandeur	Jacobus	Stevensen f. 666.03.05

	 	 	 	 	 	 f. 43766.04.01

Bron:	NA,WIC	1181	Brieven	en	papieren	van	Sint	Eustatius	en	Saba	1717-1723,	f.161vso-162-vso
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bijlage 16   

Rekening voor de vertimmering - reis 3   															 	 	 	 	

Reekeningh	van	de	vertimmering	en	verdere	uijtrusting	van	’t	schip	Leusden																		
t	Gemelde	schip	is	lang	over	steeven	120	voet	wijt	32	vt	hol	13	vt	’t	dek	hoog	aan	boort	6	8/11	voet
in’t	jaar	1720	núwt	uijtgevaren	zijnde	op	zijn	derde	rijs	waardig	circa	soo	het	uijt	see	gekoomen
is	f.	26000,-

Aan	Pieter	Slegt	over	’t	vertimmeren	en	diverse	hout	op	de	rijs															 f 1770.06 .00
Aan	Axel	Freederiks	over	100	kluwen	werk	a	7	Sts f 35.00 .00
Aan	Nicolaas	van	Schooten	over	divers	loot	en	arbijdsloon	etc f 9.14 .00
Aan	Jacob	Raketoven
5	riem	best	cardoespapier	a	f	7 f. 35.
18	boek	patroonpapier	a	4	St 	 3.12		

f. 38.12
Aff	1	Pcto 	 0.03		 f 38.00 .00
Aan	de	Wedw	Crook	en	Soon	over
3600	P	buscruijt	vermaakt	a	f	7	d’100	P f. 252.
voor	[...]	van	200	P	fijn 2.
3	P	salpeter	3	P	Swavel	3	P	coolen	samen 2.02
voor	vatjes	en’t	verstelle	van	diverse	oude	en	schuijtvragt 	 35.15 f 291.17 .00
Aan	de	Wedw	Jacob	van	Hengelen	en	Soon	over
96	mingelen	lijnolij	a	6	Sts	mn. f. 28.16
over	diverse	verfwaaren	en	verfquasten	en	vatjes	dito	verff	 	 47.18

f. 76.14
Aff	1	Pcto 	 0.14			 f 76.00 .00
Aan	de	Wedw	Pieter	Vermaten	en	Soon	over	cooperwerk	voor	de	
combuijs f. 93.04
Aff	v	Pcto 	 0.18 f 92.06 .00
Aan	Pieter	Hink	over	verschot	aan	de	onderstaande
Aan	Jan	Hartman	over’t	na	Texel	lootsen	van	’t	gem	schip	diep	
gaande
13¾	voet	 f. 36.
Aan	Jan	Hendrikse	waterscheepsman	voor	over	pampuijs	sleepen	
van
dito	schip 100.
Aan	Klaas	Kikkert	ligterman	voor	twee	vragte	na	Texel	gelost	aan	
dito
schip 	 66. f 202.00 .00
Aan	Piet	Sluijter	over	haaken,	riemen,	handspaake	en	brandhout	 f. 374.16
Aff	1	Pcto 	 3.06 f 371.00 .00
Aan	Rijkman	Rijkmans	over	divers	handgeweere,	snaphaane,	
patroontassen,	houwers	etc f 55.00 .00
Aan	Dirck	Graauw	over	divers	blokwerk	ent	verstelle	van	de	
roopaarden
en	pompen f 44.00 .00
Aan	Pieter	Hamakers	over	brood	voor	de	sjouwers f 11.00 .00

Bijlagen
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Aan	Pieter	Calkberner	over	divers	teer	en	pick	soo	in	’t	vertimmeren
als	in	’t	toemaaken	en	voor	de	rijs,	de	pik	en	de	teer	a	f8½	de	ton	 f. 240.14
Aff	1	Pcto 	 2.14 f 238.00 .00
Aan	Pieter	Pieterse	van	Beek	over
30	rolle	zijldoek	a	f	26¾ f. 802.10
21	dito													a	f	24¾ 519.15
5	dito	carll					a	f	24¾ 	 123.15

f. 1446.
Aff	1	Pcto 	 15. f 1431.00 .00
Aan	Egbert	Buijs	over	890	elle	vlaams	linne	van	6⅞	sts f. 305.18
Aff	1	Pcto 	 3.18 f 302.00 .00
Aan	jan	Nieuwenhoff	blikslager	over	diverse	vuur	en	schutlantarens
en	ander	gereetschap f 23.00 .00
Aan	van	der	Meulen	en	Schelten	over	divers	speijkers,	ijserwerk
harpuijs,	koehaar	etc	soo	in’t	vertimmeren	als	voor	de	rijs f. 1212.02
Aff	1	Pcto 	 12.02 f 1200.00 .00
Aan	de	Wedw	Fredrik	Onse	over	een	nieuwe	trommel		met	vellen
voor	de	loots	etc f 24.00 .00
Aan	de	Wedw	Dirk	Camerlingh	over	divers	ijserwerk	soo	in’t	
timmeren
als	voor	de	rijs f 120.00 .00
Aan	Wessel	Bruger	over	boter,	caas		&	voor	de	sjouwers f 51.00 .00
Aan	de	Wedw	Cornelis	de	Bree	over	compassen	en	uurglaase	 f. 18.17
1	prinse	vlag	12	kleet	15	el 45.
1	dito	van	9	kleet	11	el	a	5	St 25.
1	dito	geus	6	kleet	7	el	langh 10.10
1	dito	wimpel	25	el 12.10
10	vleugels	3	stux	vlaggedoek	voor	waarborg,	voor	dwijlen	en	
slijpsteene 	 55. f 166.00 .00
Aan	Jan	Pieters	Blok	over	diverse	greenen	houtwaaren	tot	
verdubbeling	van’t	schip	en	voor	de	rijs f 460.00 .00
Aan	Henderik	Visser	over	diverse	Noordse	houtwaaren f 86.00 .00
Aan	Joachem	Rendorp	over	19	ton	f	3	bier	voor	de	sjouwers	in	een	post	met
corting	van	1	Pcto f 71.00 .00
Aan	Jb:	Apearius	over	handgranaat	pijpe	etc f 7.10 .00
Aan	Pieter	Hinke	over	verschot	aan	de	onderstaande
aan	Claas	Kikkert	over	een	vragt	na	Texel f. 32.
aan	Pieter	Mach	voor	vragt	van	7	vaten 1.01
aan	Jan	Pieterse	Corf	lootsman	voor	in	see	lootsen	van’t	schip	en	
vragt 27.10
voor	63	legdage	op’t	schip	a	f	2:- 126.
voor	aan	en	van	boort	brengen 4.
aan	Jb:	Ran	voor	gedaane	dienst	met	sijn	schuijt	in	Texel 92.10
aan	dito	Ran	voor	hoenders,	schaape,	varkens	voor	de	rijs 	 177.16 f 579.00 .00
Aan	Jan	Klink	over	’t	reepareeren	van	de	combuijs f 3.16 .00
Aan	Gerrit	de	Moolenaar	over	’t	maaken	van	de	nieuwen	ent
verstelle	van	de	oude	seilen		en	een	waterslangh f. 621.18
10:	op	slaage	trossen	906	P	a	2	Sts 90.12
2	rolle	cannisas 50.
1	dito	carlldoek 23.10
2	dito	graauwdoek 31.10
90	elle	vlaamse	linne 31.10
voor	naaij	naalde	plaate	en	seijlgare 	 23. f 872.00 .00
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Aan	Arent	Woortman	schilder	overt	schildere	van	’t	schip,boot	en	sloep f 94.00 .00
Aan	Pieter	Mason	huijstimmerman	over	arbijtsloon	en	houtwaaren f 36.00 .00
Aan	Jan	Olij		over	calk	en	steen	tot	de	combuijs f 2.00 .00
Aan	Jan	van	Schooten	glaasemaker	over	stoppe	van	de	glasen	en	losse	ruijte	 f 3.00 .00
Aan	Harmanus	de	Vries	over	1	besaans	roe	63	vt	9	palm	dik f. 27.
2	groote	marsijls	raas	53	vt	9	palm 40.
1	blinde	ra	en	kluijse	hout 28.
1	voor	steng	48	vt	11	palm 42.
1	fokke	mast	76	vt	18	palm 230.
aan	saling	wange	en	boejs 	 91.10 f 458.10 .00
Aan	Ellard	de	Weer	de	Witt	&	Comp	over	20514	[..]	touwerk	a	f.47 f. 3213.07
lijnen,	huijsing,	marling	en	lootleijnen 315.01

f. 3528.18
Aff	1	Pcto 	 35.08 f 3493.10 .00
Aan	sjouloon	in’t	lossen	en	toe	takelen,	en	laaden	van	’t	schip	en
andere	klijnigheeden	etc f 863.05 .00

SOMMA																																																							 f 13580.14 .00
Aan	de	cassier	Caarl	van	Dam	[.]	2/m	gagie	op	de	hand	bevoorschot	aan’t	schipvolk
vaarende	met	dito	schip f. 1849.11
2/m	als	booven	aan	de	Hr.	Gen.	Pieter	Valkenier,	fiscaal	en	
commiesen	twee	adsistenten	voor	dito	kust	 945.
2/m	als	booven	voor	diverse	ambagslieden	voor	de	kust	van
Guinea 	 48.18 f 2843.09 .00

Als	Bewinthebberen	van	de	opgemelde	Comp:
M.	Lestevenon 	 ..	Hack 	 	 	 	 	 	

Bron:	NA,WIC	1304	Brieven	en	papieren	van	Guinea	1723

Bijlagen
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bijlage 17a  

Handelsgoederen	reis	3	(1) 	 	 	 	 	 	

Amsterdam	20	Augustus	1723

Factuur	van	de	goederen	en	coopmanschappen	gelaaden	door	de	Heeren	Bewinthebberen	vande
Geoctrojeerde	WestInd	Comp:	ter	prezidiale	kamer	Amsterdam,	int	schip	Leusden	schipper
Pieter	Ras,	gedestineert	na	Ardra	en	St.	Eustatius	voor	den	slaavenhandel	en	geconsigneert	aen
den	Heer	Directeur	Generael	op	de	kuste	van	Guinea

Plattiljes	van	Egbert	Buijs
1	a	8 8	cassen	360	schok	a	12½	gl f. 4500.

1	Pcto 45.
Sleeploon 	 1. f 4456.00 .00
Servetten	met	ruijtjes	van	Schmit

9	a	14 6	ditto			600	stux	a	51	gl f. 1530.
1	Pcto 	 15.6 f 1514.14 .00
Roode	chitzen	van	d’OostInd	Co

15	a	16 2	ditto			100	Ps	a	10	gl f. 1000.
agio	5	P 	 50. f 1050.00 .00
Lemeniassen	van	idem

17	a	20 4	ditto			660	Ps	a	9½	gl f. 6270.
agio	5	pcto 	 311. f 6584.00 .00
Caffaas	van	And:	L:	vander	Vinne

21	a	29 9	ditto			405	Ps	a	9	gl f. 3645.
2	pcto 	 72.18 f 3572.02 .00
Graatjes	van	idem

30	a	34 5	ditto			360	Ps	a	7	gl f. 2540.
2	pcto 	 50.16 f 2489.04 .00
France	brandewijn	van	Homan

A	tot	V 2o	kelders	450	m:	a	9	S f. 202.10
20	kelders	a	58	S 58.
bierd:	ceelen	etc 	 4.15 f 265.05 .00
Kooren	brandewijn	van	Homoet

KB 25	ankers	a	f	19¾	’t	aam f. 123.9
ankers	a	18	S 22.10
oncosten 	 4.7 f 150.06 .00
Bloed	coraal	van	Pesoa

..35 1	cas	6	m:	a	32	.	13½	a	35	S	de	m f. 919,12.8
	1	Pcto 	 9.4.8 f 910.08 .00
Boesjes	vand’OostInd	Co
95	vaten	27268	.	a	10¾	S f. 14656.11
agio	5	P 	 733. f 15389.11 .00
Atlassen	van	Pr.	Verhammen

..36 1	cas	48	Ps		2041	@	a	11½	S f. 1173,11.8
Aff	6	Pto 	 70.7.8 f 1103.04 .00
Sijde	atlassen	en	dito	bantje	van	And:Laur:	vander	Vinne

..37 1	cas	30	Ps	ijde	1266	@	a	15½	S f. 981.3

..38 1	ditto	52	Ps	Atlas	2185@	a	11	S 	 1201.15
f. 2182.18
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6	Pcto 	 130.18
f. 2052.

Verschot 	 5. f 2057.00 .00
Plattiljes	van	Ch:	B:	Schmit

39	a	40 2	cassen		100	schok	a	12¼	gl f. 1225.
	1	pcto 	 12.5

f. 1212.15
Verschot 	 0.7 f 1213.02 .00
Idem	van	Egbert	Buijs

41	a	45 5	cassen	220	schok	a	12⅝ f. 2777.10
	1	pcto 	 27.15

f. 2749.15
Sleeploon 	 0.16 f 2750.11 .00
Oncosten	voor	cassen	packen	schuijtvragt	sleeploon	etc f 248.00 .00

f 43753.07 .00

Als	Bewindhebberen	van	de	Geoctrj:	WestInd:	Comp	ter	prezidiale	kamer	Amsterdam
	 De	Famar																												M.	Lestevenon 	 	 	 	 	 	

Bron:	NA,WIC	1304	Brieven	en	papieren	van	Guinea	1723

Bijlagen
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bijlage 17b  

Handelsgoederen reis 3 (2)

	 	 	 	 	 	

Facture	van	de	goederen	en	coopmanschappen	gelaaden	door	D’Heeren	Bewinthebberen	van	de
Geoctrojeerde	WestInd	Comp.	ter	presidiale	kamer	Amsterdam,	int	schip	Leusden	schipper	
Pieter	Ras	voor	de	negotie	op	de	kuste	van	Guinea	en	geconsigneert	aen	den	Heer	Directeur
Generaal	aldaar

Riemen	schrijff	pampier	v	Hooven
AA	tot	DD 4	cassen		50	riem	a	4½	gl	en	50	riem	a	4	gl f 425.10 .00

Roode	Chitzen	van	d’oostInd	Comp
EE 1	cas	50	P	van	25	el	a	f.	10:-- f. 500.
FF 1	cas	80	P	van	12½	el	a	f.	5:-- 400.

agio	5	P 	 45. f 945.00 .00
Groote	nepten	van	Slicher
10	vaaten	5000	P	a	f.	65¾	d’100	P f. 3287.10
Spaanse	dito	[...]	16	dito			8000		P	a	dito. 	 5260.

f. 8547.10
2	Po. 	 170.19 f 8376.11 .00
Servetten	met	Ruijtjes	van	C:	Smit

GG7HH8 2	cassen	200	Ps	a	51	gl f. 510.
1	Po. 	 50.2 f 504.18 .00
Graatjes	van	van	der	Vinne

II	9 1	cas	45	Ps	a	7	gl f. 315.
2	Po. 	 6.6 f 308.14 .00
Caffaas	van	idem

KK	10a20 11	do.	505	Ps	a	1	gl f. 4545.
2	Po. 	 90.18 f 4454.00 .00
France	brandewijn	van	Homan
16	kelders	456	ming	a	9	gl f. 205.4
kelders	a	68 54.8
oncosten 	 4.12 f 264.04 .00

LL	21 1	cas		20	halve	Ps	a	4¾	gl f. 95.
MM	22 1	dito	20	heele	a	9½	gl 190.

agio	5	P 	 14.5 f 299.05 .00
Smalle	groene	perpetuanen	van	Simpson,	Eelbo	Warinx

NN	23-41 19	cassen	1603	Ps	van	14	@	met	verwindparten	a	4½	gl f 7213.10 .00
TT	47-58 12	dito	966	Ps				dito f 4347.00 .00

Vuursteenen	van	Wm	Boneval
OO	42 1	vat	28000	a	36	gl	d’1000				int	vbat 1000	int	vat f 51.08 .00

Comptoir	boeken	van	Dk	Rank
PP	43 1	cas	3	st	2	grootboeken	2	mem:	journ f 63.09 .00

Lijtze	deekens	van	Voorn	&	Knotter
QQ	44 1	dito	50	deeken	½	groen	½	wit	a	4	gl	en	onc f 202.12 .00

Spiegels	met	deuren	van	Le	Normant
RR45SS46 2	cassen	100	dozijn	No	6	a	f	6:17	en	onc f 686.00 .00

Gedisteleerde	wateren	van	Wed	Bols
50	kelders	anijs	van	9	vl
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50	dito															van	6	vl		850	m:	a	6½ f. 296.
Voor	de	kelders 219.
oncosten 	 19.15 f 534.15 .00
Fijne	roode	lingetten	van	Hinke

YY		61 1000	stux	carolijnen	a	6	gl	d’100 f 60.09 .00
Groen	en	blauw	laken	van	Wilkens

ZZ		62 1	cas		2Ps		112	el	68	gl f. 380.16
P 	 6.04

f. 374.12
oncoste 	 2.13 f 377.05 .00
Groote	Baartjes	Loot

VV	59 1	cas	120
WW	60 1	dito	130			1543			a	8¾	gl	en	onc f 135.10 .00

Oncosten	van	cassen,	packen,	schuijtvragt,	sleeploon	etc f 415.03 .00
f 29665.05 .00

Als	Bewinthebberen	van	de	Geoctroj:	WestInd	Comp	ter	Prezid:	kamer	Amsterdam
	 De	Famar 	 M.	Lestevenon 	 	 	 	 	 	

Bron	NA,WIC	1304	Brieven	en	papieren	van	Guinea	1723

Bijlagen
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bijlage 18a   

Levensmiddelen reis 3 (1) 	 	 	 	 	 	

Reekening	van	de	vievres	en	madriaelen	gelaaden	in’t	schip	Leusden	schipper	Pieter	Ras
voor	Reek:	van	de	Geoct:	Westind:	Comp:	ter	Prezidiaele	caamer	Amsterdam,	ten	behoeven	van	
de	kust	van	Guinea	geconsig:	aan	den	directeur	Gen:	Pieter	Valkenier	aldaar	den	20	augusto	in
zee	gesijlt

in	de	maand Aan	Jacob	Schuurman	over
meij	ingekogt 3101	P	hard	brood	a	f	4¼	d’100	P f 131.00 .00

Aan	Marten	Schutt	over	2	ame	soete	olij
252	ming	a	8⅞	Sts	’t	ming. f. 111.15
Aff	1	Pcto 	 1.02

f. 110.13
Sleeploon 	 0.07 f 111.00 .00
Aan	Abraham	Bergh	apotheker	over	een	kist	medicamenten f 308.00 .00
Aan	Albertus	van	Soest	over
16	vaten	best	roggemeel	4141	P	a	f.2:2:4	d’100	P f. 120.01
4	vate	witt	tarrúwmeel	1120	P	a	f.	5:-	d’100	P f. 57.
3	vate	best	blom	van	tarrúwmeel	768	a	f	7½	d’100	P f. 57.12
voor	23	vaten	tot	het	meel f. 34.07 f 269.00 .00
Aan	Zeno	Lambert	Zatink	over	2	oxh:	asijn	a	f.	17:-	’t	oxh: f 34.00 .00
Aan	Henderik	Hardenbergh	3600	P	Jeverspek	a	f.14	d’100	
P f. 504.
Aff	1	Pcto 	 5. f 499.00 .00
Aan	Jan	Ys	over
100	sak	gord	a	f	4⅛	d’sak f. 412.10
50	dito	witte	errette	a	58	Sts 145.
60	dito	boonen	a	58	Sts 174.
aan	oncoste	en	schuijtvragt 	 3.17

f. 735.07
Aff	1	Pcto 	 7.07 f 728.00 .00
Aan	Poulus	Achtienhooven	over
38000	geele	klinkers	a	f	4:15	d’100	stux f. 180.10
aan	arbijdsloon	van	wal	in	de	schuijt	en	scheepsette	en
schuijtvragt 	 47.10 f 228.00 .00
Aan	Ellard	de	Weerde	Witt	over
3000	P	Eijslandse	leng	a	f	7:-	d’100	P	sijnde	782	stux f. 210.
Aff	1	Pcto 	 2.2			

f. 207.18
bij	kip	en	kruijloon 	 2.2				 f 210.00 .00
Aan	de	caamer	Amsterdam
18	vaten	a	500	P	vlees	a	f	60	’t	vat f. 1080.
1	aam	beste	stukken	voor	de	Hr	Generaal 30.
voor	19	vate	met	beslag	a	f	5: 	 95. f 1205.00 .00
12	aame	tot	spek
2	dito	tot	olij	met	out	beslag	a	f	4: f. 56.
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20/2	leggers	met	beslag	van	out	stoff	a	f	5: 	 100. f 156.00 .00
10	brandw	stukke	tot	brood	a	f	3:5 f. 32.10
31	viersaks		vate	spijs	a	f	2:6 71.06
16	twee	saks	vate	tot	dito	a	f	1:8 	 22.08 f 126.04 .00
Aan	sjouloon	en	schuijtvragt f 3.16 .00
Aan	sjouloon	in’t	afscheepen f 12.00 .00

SOMMA f 4021.00 .00

Als	Bewinthebbren	van	de	opgemelde	Comp:
	 M.Lestevenon C.	Hack 	 	 	 	 	 	 	

Bron:	NA,WIC	1304	Brieven	en	papieren	van	Guinea	1723
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bijlage 18b  

Levensmiddelen reis 3 (2)

	 	 	 	 	 	 	

Reekening	van	de	vievres	ten	behoeve	van	’t	schip	Leusden	schipper	Pieter	Ras	voor	60	coppen
15/m	en	700	negros	3/m	voor	reekening	van	de	geoctd	Westind:Comp:	ter	prezid:	caamer
Amsterdam	gedestineert	na	Elmina,	Fida	en	St.	Eustatius	in	zee	den	20	augusto	Ao	1723

in	de	maant	 Aan	Thomas	van	Barnevelt
meij	ingekogt 240	sak	gord	a	f	4:2:8	d’sak f. 990.

Aff	1	Pcto 	 10. f 980.00 .00
Aan	Jan	Adams	van	der	Markt
240	sak	gord	a	f	4:2:8	d’sak f. 990.
Aff	1	Pcto 	 10. f 980.00 .00
Aan	Henderick	Seijsink
7561pond	hard	brood	a	f	4:5	d	qt f. 321.06
85	pond	fijn	brood	a	f	15	d’100	P 12.15
voor	3	vatjes	tot	dito 	 2.14

f. 336.15
Aff	1	Pcto 	 3.17 f 333.00 .00
Aan	Mathijas	Hoff
7513	pond	hard	brood	a	f	4¼	d’100	P f. 319.06
74	pond	fijn	brood	a	f	15	d’100	P 11.02
voor	4	vatjes	tot	dito 	 2.16

f. 333.04
Aff	1	Pcto 	 3.04 f 330.00 .00
Aan	Huijbert	van	Delden
over	67	sijde	gerookt	jever	spek	weegende
505	pond	a	f	14	d’100	pond f. 707.08
Aff	1	Pcto 	 7.08 f 700.00 .00
Aan	de	Wedw	Beurs	&	Soon
over	17½		el	sis	tot	gordijne	a	11	St	el f. 9.12.08
45	elle	wit	dobbelsteen	tot	tafelgoed	in	de	cajuit 	 17.08.08 f 27.00 .00
Aan	Marten	Schut	over
9/2	aame	soete	olij	9	m:	afgetrokken	blijft
567	mingele	a	9	St	’t	m: f. 256.04
200	pond	pruijmen	100	pond	coerente	en	diverse
andere	cruijdeniers	waaren f. 101.15

f. 357.19
Aff	1	Pcto 	 3.19 f 354.00 .00
Aan	Jeronimo	ten	Bosch	apotheker	over	een	kist	
met	medicamente f 308.00 .00
Aan	Otto	Schut	over
3	vate	tabak	1511	pond	a	4¾	St	’t	pond f. 358.17
Af	1	Pcto 	 3.12

f. 355.05
2	gros	peijpen	a	6¾	St	’t	gros 7.01
bij	voor	stapelregt	en	sleepen 	 0.14 f 363.00 .00
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Aan	Arend	Homoet	over	16	aamen	Coornbrandw	
a	f	19¾	d’aam f 316.00 .00
Aan	Pieter	Hinke	overt	volgende	verschott
24	wijnkelken,	12	bierglaasen	a	2	St	’t	stuk f. 3.12
67	pond	geneverbessen	tot	rooking 7.
voor’t	schoonmaaken	van	de	medicamenten
kist,	schuure		van’t	tinnaijen	en	wassen	van
t	tafelgoet 12.08
Aan	Jan	Tiggelaar	over	op	en	af	dragen	van
errete,	boonen,	gord	etc 	 10. f 33.00 .00
Aan	Willem	Hardenberh	over	divers	cuijpers	en	
andere	timmermans
gereedschappen f. 69.10
over	een	kelder	met	fijne	gedisteleerde
wateren	voor	de	cajuijt 	 33.10 f 103.00 .00
Aan	Jacob	Vermersch	&	Comp	over	14	sak	sout	a	f	2	
d’sak f 28.00 .00
Aan	Gerrit	Alberse	van	Oosten	over	2/8	lijseboter	
met	overwigt f 25.00 .00
Aan	Zeno	Lambert	Zatink	over
8	oxh:	asijn	a	f	17	’t	oxh: f. 136.
½	aam	dito	voor	’t	afseijlen 5.14
8/2	aame	berg:	wijn	a	f	23 184.
6/2	aame	dito	met	franse	wijn	f	23 138.
1	anker	spaanse	wijn	met	vat 25.04
½	anker	wijn	tint	met	vat 18.
voor	14/2	aam	tot	dito 53.04
aan	bierdragers	en	sleeploon 	 12.18 f 573.00 .00
Aan	Warnar	Stolten	over	hoepels,	biesen	en	krijt	etc f 22.00 .00
Aan	Jan	en	Jacob	over	eijsere	bande	
1530	stux	halve	leggers	band	wegende					8082	pond
560	dito	tot	hele	leggers																																					4843	pond
																																																																																							 12925	pond
6⅛	de	100	pond f. 888.12
schuijtvragt 	 2.04

f. 890.16
Af	2	Pcto 	 17.16 f 873.00 .00
Aan	Hendk	Hardenbergh	over	een	casjen	caarsen
a	36	pond	a	4	St	’t	pond	met	casjen f. 7.12
35	pond	dito	voor”t	afsijlen	a	4	St 7.
6	hamme	weegen	73	pond	a	5	St 	 18.08	 f 33.00 .00

ingekogt	in Aan	Jan	Ys	over
augusto 276	sak	gedroogde	boone	a	f	2:8	sak f. 662.08

52	sak	boone	a	f	2:18 150.16
72	sak	witte	errette	a	f	2:18 208.16
50	sak	gord	a	f	4⅛	d’sak 206.05
4	sak	graauw	errette	a	f	4½ 18.
1	sak	witte	boone 6.
1	dito	groen	errette	 6.
61	.	tarruwmeel	a	2½	St 7.12
56	.	grutte	meel	a	1½		St 4.14
1	schepel	mostert	saat 4.
voor	vatjes,	sakke	en	schuijtevrt 	 13.18
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f. 1287.19
Af	1	Pcto 	 12.17 f 1275.00 .00
Aan	Joachem	Rendorp	over
47/2	leggers	scheepsbier	94	ton	a	2½	d’ton f. 235.
20	oxh:	nagesonde	30	ton 75.
4	aame	a	f	6 24.
2	aame	dito	a	f	4 8.
½	vat	a	f	6 	 3.

f. 345.
Af	1	Pcto 	 20.14

f. 324.06
voor	20	leege	oxh:	a	22	St	½	vat	impost	en	1/10	
verhooging f. 111.19

f. 436.05
Af	voor	7	oxh:	weerom	ontfange 	 5.05 f 431.00 .00
Aan	G.	Rijnvis	over	tinwerk f 33.09 .00
Aan	Jacob	Perrisonius	over
9/2	tonne	boter	a	f	40.	en	442	pond	overwigt	a	2½	st f. 235.05
5/2	dito	consumtie	in	Texel	a	f	40	en	232	pond	
overwigt	a	2½	St 	 129.

f. 364.05
Af	1	Pcto 	 3.12

f. 360.13
Bij	½	waag	en	onkoste 	 4.07 f 365.00 .00
Aan	Cornelis	van	Oosten	over	Caas
230	caasen	voor	de	rijs	1610	pond	a	10¾	d’100	pond f. 173.01
2	dito	consumtie	66	pond	a	2	St 6.12
1	dito	stockse	voor	d”Hn	G 4.13
1	present	caas 0.18
aan	sleepen	kruijloon 	 0.18

f. 250.12
Af	1	Pcto 	 2.12 f 248.00 .00
Aan	Ellard	de	Weer	de	Witt
5500	pond	stokvis	ijslandse	leng	a	f	7	d’100	pond
daaronder	1000	pond	consumtie	in	Texel f. 385.
Af	1	Pcto 	 3.17

f. 381.03
Kuijper	en	kruijloon 	 5.17 f 387.00 .00
Aan	Pieter	Hamacher	over
210	roggenbrooden	op	diverse	rijsen f 53.00 .00
Aan	Anna	Mulder	over	diverse	groente f 28.10 .00
Aan	Arent	Bon	over	slijpen	en	verstelle	van		
cuijpersgereetschap f 7.10 .00
Aan	P.	van	Hoorn	over	een	vatje	haring f 8.00 .00
Aan	Jan	Ys	over	de	volgende	consumtie	in	Texel
8	sak	gord	a	f	4⅛	d’sak f. 33.
5	dito	witte	errette	a	f.	2:18:- 14.10
5	dito	boonen	a	f	2:8:- 12.
39	leege	sakke	a	5	St 	 9.15

f. 69.05
Af	1	Pcto 	 1.05 f 68.00 .00
Aan	12	[...]	mense	over	een	gesptafel f 2.19 .00
Aan	de	caamer	Amsterdam
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21	vaten	vlees	a	500	pond	waaronder	6	in	Texel	
geconsumeert
a	f	60	p	vat f. 1260.
21	vaten	tot	dito	met	eijser	beslag	a	f6’tstux	 	 126. f 138.06 .00
18	aame	met	eijsere	band	tot	spek	a	f	3½ f. 63.
11/2	aame	tot	olij	raapolij	met	beslagh	a	f	3 	 33. f 96.00 .00
27	viersaks	vate	tot	witte	errette		a	46	Sts f. 62.02
6	dito	2	saks	a	28	Sts 8.08
10	smal	tonne	tot	sout 	 13.10 f 84.00 .00
40	nieuwe	leggers	tot	water	met	beslag	a	f.18.	 f. 720.
60	dito	schooven	a	f	7½ 450.
92/2	leggers	tot	water	uts	van	2	comp:
hout	met	beslag	teere	&a	a	f	3 276.
190	halve	leggers	schoove	a	f	3:15.- 712.10 f 2158.10 .00
12	stukke	rookvlees	42	pond	a	5	St f. 21.
1	dito	patetstuk	15	pond	a	6	Sts 4.10
24	tongen	a	12	Sts 14.08 f 39.18 .00
Extra	ten	behoeve	van	de	Heer	Gen:	Pieter	Valkenier	
en	andere	Heeren	etc
Aan	Sacharias	Thieleman	over	specerijen	etc f. 30.
Aaan	Roelof	van	Staphorst	over	8	hammen
87	pond	a	4½	St	’t	pond 20.
Aan	Jacob	van	den	Bergh	over	een	theeketel 4.14
1	dito	coffij	can 4.06
Aan	Pieter	Hinke	&	verschot	aan	de	onderstaanden
Aan	Michiel	Dijl	12	tafelmessen	12	stale
vorken	een	casje	tot	dito f. 3.
Aan	Anthonij	Henkelman	over	12	blikken	stolpe	
over
schotels 2.
Aan	Grietje	Niekerk	overt	najen		en	merken
van’t	tafelgoed 3.05
Aan	Trijntje	Veedermans	12	poselijne
copjes	en	bakjes	coffij	en	theegoed	a	7	St	’t	paar f. 4.04
1	dito	trekpot	en	spoelkom 	 2.11

f. 6.15
Aan	Jan	Freederik	Zeebolt
½	aam	moeselwijn	a	38	R	het	aam f. 47.10
90	leege	flessen	a	2	St	seele	cas 	 13.10

f. 61.
Aan	Elias	Lombart	over
1	oxh:	pontak	roowijn f. 180.
260	flessen	cas	en	onkoste 	 41.

f. 221.
Aan	Pieter	Ras	over	verschot	aan	de	volgende
vers	vlees	en	verschijde	ander	kleijnigheden
tot	verversingh f. 122.18
Aan	Zeno	Lambert	Zating	over
30	botteljes	beste	witte	wijn	14	dito	roo	graafse	wijn 14.
44	leege	botteljes	en	kurken 5.02
Aan	Albertus	van	Soest	over	102	pond	fijn	brood 15.10
Aan	Gerrit	van	Oort	over	2/8	lijse	boter	met
overwigt	weege	en	thuijs	brengen	etc 26.
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Aan	de	Wedw	Beurs	en	Soon	over	50	el
servet	en	tafelgoed	a	10½	Sts	el 26.03
7½	el	wit	smaldoek	tot	handdoeken	a	5	sts	’t	el 1.17
Aan	Pieter	Muijs	over	een	vat	wormer	beschuijt 9.04
Aan	Gerrit	Pijl	over	divers	saaij	saat 	 10.13 f 587.07 .00
Over	sjouwloon	op	de	vievres f 198.09 .00
Aan	Pieter	Jacobs	over	schuijtvragt f 7.10 .00

SOMMA f 13846.02 .00

	 Als	Bewinthebberen	van	de	opgemelde	Comp: 	 	 	 	 	 	

Bron:	NA,WIC	1304	Brieven	en	papieren	van	Guinea	1723
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Leveringscontract voor 250 tot 300 gevangenen aan de 

Sociëteit van Berbice

De minute is geschreven op een zegel van twaalf stuivers no 183

Op den 15n en 17n junij respective Ao: 1723 compareerden voor mij Leonard Noblet, Notaris Publicq 
bij den Hove van Holland geadmitteert, te Amsterdam resideerende in presentie van de nabeschre-
vene getuigen de Edele Heeren Philip Hack, commissaris dezer stad, en Arend van der Waeijen, als 
Bewindhebberen van de Geoctroijeerde West Indische Compagnie ter presidiale kamer alhier, voor 
wie en in den name van dezelve compagnie ter eenre,
En de Edele Heeren Pieter Schuurman, en George Bruijn als directeuren der Colonie de Berbiçe zoo 
voor hun Edelens  zelve en als instaande ende rato caverende voor hunne mede participanten, ter 
andere zijde:
De welke verklaarden bij dezen, met den anderen te hebbe geconvenieert en gearresteert, deze navol-
gende pointen en articulen namentlijk

Art: 1
Dat de Heeren eerste comparanten ten verzoeke van de Heeren tweede comparanten, ten eersten, na 
Ardra zullen esquiperen een bequaam schip tot inhandelingen van twee honderd en vijftig , a drei-
honderd koppen Negros of swarte slaven: tweederde parten mans, en een derde part vrouwen Pieças 
de Indias, en deselve slaven te doen brengen aan de Colonie de Berbiçe, des zullen de Heeren tweede 
comparanten met zoo veel minder getal als daar uit ter oorsake van sterfte, of maccaron werden van 
eenige van dien zullen werden gelevert, tevreden zijn.

2.
Dat, als wanneer het voorn: schip met zijn slaven aan de Berbiçe  zal wezen gekomen,alle de gemelde 
slaven bij de gevolmagtigde van de Heeren tweede comparanten, ten eersten na de separatie zullen 
werden ontfangen en dat de  separatie van de voorsz slaven zal geschieden na agt dagen, en sulx op 
den negende dag dat het gemelde schip  aldaar  zal wezen gearriveert en zulx  den gevolmagtigde  van 
de Heeren tweede comparanten geobligeert wezen te nomineren drie personen omme, nevens drie 
personen van de Heeren eerste comparanten de separatie toe doen van de leverbare Pieças de Indias 
en zulx op de volgende wijze.

3.
Dat alle die geene dewelke geene considerabel gebrek hebben en gezond zijn en zulx niet blind, lam 
of gebroken zijn, en ook die  dewelke geene besmettelijke ziekte hebben voor leverbare slaven  zullen 
werden gerekent.

4.
Dat, ten respecte van de ouderdom der voorn slaven, de rekening zal werden gemaakt in dezer 
voegen  als namentlijk, dat die geenen de welke van vijftien tot sesendertig jaren beide incluijs oud 
zijn gerekent zullen werden voor leverbare slaven, stukken van Indiën en zullen van die geenen de 
welke veertien jaren en daar beneden oud zijnde tot acht jaren toe, drie koppen voor twee stukken 
van Indiën gerekent werden, en van zeven jaren en daar beneden tot het zuijgeling toe, twee koppen 
voor een stuk van Indiën en zal het zuijgeling de moeder volgen.
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5.
Dat wijders bij den ontfangst der slaven dewelke ingevolge het twede articul  op den negenden dag 
of eerder zullen werden gesepareert, een nette en pertinente notitie en rekeninge  zal werden gehou-
den van het getal der slaven met de signatie van de Pieças de Indias: welke notitie  en rekeninge door 
wedersijds gevolmagtigde, behoorlijk getekent en daarvan drie eensluidende rekeninge gemaakt 
sullen  moeten werden.

6.
Aanbelangende de prijzen der slaven, werd bij dezen vastgesteld dat de Heeren tweede comparanten 
zullen betalen, voor ieder Pieças de Indias negerslaaf , twee honderd en vijftig guldens grof zilver 
geld.

7.
Eijndelijk is mede expresselijk gestipuleert, dat de betalinge der aangebrachte slaven, volgens de 
getekende rekeningen in het vorige sesde  articul vermeld door de Heeren tweede comparanten aan 
de Heeren eerste comparanten  zal werden gedaan na veertien dage – dat de eerste der voorsz. reke-
ningen alhier overgebracht en in handen van de respective Heeren comparanten gekomen zal wezen.
Tot nakominge van ’t geene hier boven staat, verbinden de Heeren eerste comparanten, alle de mid-
delen en effecten van welgemelde West Indische  Compagnie en de Heeren tweede comparanten, alle 
de middelen en effecten  der Colonie de Berbiçe.

Aldus gedaan binnen Amsterdam,
Ter presentie van Jan de Gojer en Gerrit van Staphorst als getuigen. 

Bron: NA, Sociëteit van Berbice 1720-1795, nummer toegang 1.05.05 invnr 31, f. 136-143



329

bijlage 20 
 
Overzicht verkochte gevangenen - reis 3 	 	 	 	

St.	Eustatius	Ao	1724

Cassa	a:	De	Weled.	Heeren	Bewinthebberen	f.	20504:4:--

a:	zoveel	ontf.angen	voor	de	onderstaende	slaeven	aan	diverse	verkogt	voor	rek:	van	de	
generaele	geoctrojeerde	Westindischecompagnie	ter	camer	Amsterdam	alhier	op	den	
26	maij	aangebragt	per	’t	schip	Leusden	Capt:	Pieter	Ras	te	weten

Lucas	Doekegroebe	van	St.	Eustatius
maij	..29 1	man f. 115.00 .00

1	meijsje	1	voet	6	duijm	hoog f. 100.00 .00
Henry	Schemping	van	St.	Eustatius

maij	...29 1	jonge	4	voet	4	duijm f. 75.00 .00
1	meijsje	3	voet	3	duijm f. 75.00 .00
Wiljam	Roo	van	St.	Christophel

junij	.	2 1	man f. 120.00 .00
1	vrouw	 f. 104.00 .00
1	meijsje	3	voet	6	duijm f. 64.00 .00
Samuel	Reijner	van	Barmoides

junij	.	2 1	vrouw f. 110.00 .00
2	jongens	4	voet	6	duijm,	1	dito	4	voet	3	duijm 3	stux	a	f.	94: f. 282.00 .00
Jasper	Ellis	van	Curacao

junij	.	3 1	jonge	4	voet	8	duijm;	1	dito	4	voet	2	duijm 2	stux	a	f.	85: f. 170.00 .00
Joannis	Markoe	van	St.	Eustatius

junij	.	6 1	jonge	4	voet	3	duijm f. 82.00 .00
Lucas	Doekegroebe

junij	.	6 1	vrouw f. 110.00 .00
Judith	Groeneveld	van	St.	Eustatius

junij	.	7 1	meijsje f. 75.00 .00
David	Ulloa	van	Curacao

junij	..	12 8	jongens	4	voet	4	duijm	hoog
1	dito	4	voet	10	duijm;	7	meijsjes	4	voet 16	stux	a	f.	72:	 f. 1152.00 .00
Wiljam	Queen	van	St.	Christoffel

junij	..	13 1	vrouw f. 115.00 .00
Thomas	[.]	van	Curacao

junij	..	13 3	mans;	3	vrouwe 6	stux	a	92½	Ps f. 555.00 .00
11	jongens	4	voet	8	duijm	hoog;	2	dito	4	voet
2	meijsjes	4	voet 15	stux	a	92½	Ps f. 1387.04 .00
1	meijsje	4	voet f. 80.00 .00
Piere	Matieu	van	Martinque

junij	..	16 1	man f. 115.00 .00
Henrique	Griard	van	Martinique

junij	..	16 2	mans	a	f.	116: f. 232.00 .00
Joseph	Lewiqui	van	Guardaloupa
40	mans;	12	vrouwe 52	stux	a	f.	107: f. 5564.00 .00
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Casalie	&	Iseris	van	Guardaloupa

junij	..	27 71	mans;	25	vrouwe;	7	jongens	4	voet	3	duijm
103	stux	a	92½	
Ps f. 9527.04 .00

Den	Provisiorie	Comand:	Joannis	Lindesaij
junij	..	27 1	mans f. 92.04 .00

Paslagna	van	Martinique
junij	..	27 1	jonge	3	voet	8	duijm f. 70.00 .00

Op	vendutie	vercogt
aug.	15 Jasper	Ellis

1	jonge f. 81.00 .00
Raphael	Lodirgus
1	dito	siekelijk f. 51.00 .00
217	stux f. 20504.04 .00
	4	doode	zijnde	’t	same	221	stux
1½	Pcto	provisie	aen	den	Provisionele	Comand.	
Joannis	Lindesaij f. 307.04
½	Pcto	provisie	a:	d’commies	Pieter	Carel	Spieringf. 102.04- f. 410.00 .00

	 	 	 	 	 	 	 f. 20094.00 .00
Bron:	NA,	WIC	619	Brieven	en	papieren	van	Sint	Eustatius	1722-1730	NA	film	#	3189	f.212
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Dodenlijst reis 4

Lijst	van	doode	slaaven	op	’t	Edle	Comp	schip	Leusden	van	den	beginne	af. 	
Eer	wij	van	Elmina	geseijlt	zijn	sturven	de	slaaven	aan	de	loop.
Begint	den	22	Octob	
1725
Datum M V ⅔	j ½	j ⅓	j ¼	j ⅔m ½m⅓m ¼m 	 	 	
Oct	22 	 1 	 	 	 	 	 	 	 	 Aan	een	uijt	teering	gestorven
Nov.	02 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Aan	de	loop	gestorven 	
4	dto 1 	 1 	 	 	 	 	 	 	 Aan	de	loop	gestorven 	
5	dto 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Aan	de	loop	gestorven 	
9	dto 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Aan	de	loop	gestorven 	
11	dto 	 1 1 	 	 	 	 	 	 	 Aan	de	loop	gestorven	&	vrouw	overval	
12	dto 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Aan	de	koorse	gestorven
16	dto 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Aan	de	koorse	&	de	loop	gestorven
19	dto 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Aan	de	loop	gestorven 	
20	dto 2 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Aan	de	loop	gestorven 	
21	dto 2 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Aan	de	loop	gestorven 	
22	dto 2 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Aan	de	loop	gestorven 	
23	dto 2 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Aan	de	loop	&	natuurlijke	siektens
24	dto 3 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Aan	de	loop	gestorven 	
25	dto 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Aan	de	loop	gestorven 	
27	dto 1 1 	 	 	 	 	 	 	 	 Aan	de	loop	gestorven 	
28	dto 2 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Een	aan	de	loop	&	een	aan	ooverval
29	dto 	 1 	 	 	 	 	 	 	 	 Aan	de	loop	gestorven 	
30	dto 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Aan	de	loop	gestorven 	
DecPrimo 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Aan	de	loop	gestorven 	
4	dto 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Aan	de	loop	gestorven 	
5	dto 2 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Aan	de	loop	gestorven 	
7	dto 	 1 	 	 	 	 	 	 	 	 Aan	de	loop	gestorven 	
9	dto 2 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Aan	de	loop	gestorven 	
10	dto 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Aan	de	loop	gestorven 	
12	dto 2 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Een	aan	lammensiekte,	een	verstikt
14	dto 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Aan	de	loop	gestorven 	
15	dto 	 1 	 	 	 	 	 	 	 	 Aan	de	loop	gestorven 	
17	dto 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Aan	gecke	siekte	gestorven
19	dto 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Aan	de	loop	gestorven 	
20	dto 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Aan	de	loop	gestorven 	
21	dto 3 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Aan	de	loop	gestorven 	
22	dto 1 	 	 	 	 	 1 	 	 	 Aan	de	loop	gestorven 	
25	dto 	 1 	 	 	 	 	 	 	 	 Aan	de	loop	gestorven 	
26	dto 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Aan	de	loop	gestorven 	
dto 	 1 	 	 	 	 	 	 	 	 Aan	gecke	siekte	&	de	loop	gestorven
27	dto 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Aan	een	ooverval	gestorven
28	dto 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Aan	gecke	siekte	&	de	loop	gestorven
30	dto 	 1 	 	 	 	 	 	 	 	 Aan	een	ooverval	gestorven
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31	dto 	 	 	 	 1 	 	 	 	 	 Aan	een	langduurige	ziekte
1726	jan05 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Aan	gecke	siekte	gestorven
6	dto 	 	 1 	 	 	 	 	 	 	 Aan	de	loop	gestorven 	
8	dto 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Aan	de	loop	gestorven 	
9	dto 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Aan	een	ooverval	gestorven
10	dto 	 1 1 	 	 	 	 	 	 	 Aan	de	loop	gestorven 	
11	dto 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Aan	een	gecke	siekte	gestorven
12	dto 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Doot	gevonden	tussendecks
dto 	 1 	 	 	 	 	 	 	 	 Aan	een	lankduurige	siekte
16	dto 2 	 1 	 	 	 	 	 	 	 Aan	de	loop	gestorven 	
18	dto 	 1 	 	 	 	 	 	 	 	 Aan	de	loop	gestorven 	
19	dto 2 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Een	aan	een	ooverval	d’andre	aan	gecke	siekte
	 52 12 5 	 1 	 1 	 	 	 	 	 	

Waren	ondertekent
Jan	Schamp			Bruijn	Harmensz			Juriaan	Weelouw

Verclaeren	wij	ondergeschreve	Jan	Schamp	comanderende	het	Ed	Compagnie	schip	Leusden,
Bruijn	Harmensz	opperstuurman,	Juriaan	Weelouw	oppermeester	vaerende	op	het	gemelte
schip,	ons	wel	bewust	is	dat	alle	de	voorschreve	slaeven	gestorven	en	over	boort	geset	zijn.
Soo	waarlijk	moet	ons	deposanten	God	almagtig	helpen.
Desen	bovenstaanden	eedt	afgelegd	in	handen	van	den	Ed:	Gestrengen	Heer	Joannis	Lindesaij
Comandeur	&	Pieter	Carel	Spieringh	Raad
Actum	St.	Eustatius	den	19	april	1726							Waaren	onderteijkent			Quod	attestor	
Pieter	Carel	Spieringh	Secretaris
Accordeert	met	
origineel
P	C	Spieringh	Secretaris 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Bron:	NA,	WIC	1619	Ingekomen	brieven	van	St	Eustatius,	NA	Film	#3189	f.311
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Overzicht verkochte gevangenen reis 4 	 	 	 	

	 St.	Eustatius		Ao	1726

Cassa	a	de	WelEd:	Heeren	Bewinthebberen	f	66253:4:--

A	zooveel	ontfangen	voor	d’onderstaende	slaeven	aen	diverse	verkogt	voor	reek:	van	de
generale	geoctroijeerde	Westindische		compagnie	ter	camer	Amsterdam	alhier	op	den
20	jan:	aengebraght	per	het	schip	Leusden	capt:	Jan	Schamp	te	weeten

jan:	.	26 Den	Commandeur	Joannis	Lindesaij
6	mans	a	f	120:- f 720.00 .00
6	vrouwe	a	f	111 f 666.00 .00
1	jonge	4	voet	8	duijm f 100.00 .00
1	dito	4	voet	7	duijm f 100.00 .00
2	meijsjes	4	voet	7	duijm	a	f	100 f 200.00 .00
Lauren	Isnaer	van	St.	Eustatius

jan:	.	26 10	vrouwe	a	f	108 f 1080.00 .00
2	jongens	4	voet	8	duijm;	2	dito	4	voet	76	duijm samen	4	stux	a	f	100 f 400.00 .00
Olivier	Linch	van	St.	Eustatius

jan:	.	26 1	jongen	4	voet	7	duijm f 100.00 .00
Simon	de	Graaff	van	St.	Eustatius

jan:	.	26 1	meijsje	4	voet	9	duijm f 100.00 .00
Joseph	Louiqui	van	Guardaloupe

jan:	.	28 37	mans	a	f	115 f 4255.00 .00
38	dito	a	f	102 f 3876.00 .00
12	vrouwen	a	f	111 f 1332.00 .00
12	dito	a	f	103 f 1236.00 .00
1	dito	a f 101.00 .00
John	Combes	van	St.	Eustatius

jan:	.	28 12	mans 	a	f	113 f 1356.00 .00
12	dito	a	f	109 f 1308.00 .00
14	dito	a	f	105 f 1470.00 .00
6	vrouwen	a	f	109 f 654.00 .00
6	dito	a	f	102 f 612.00 .00
Pieter	Iseries	van	Guardaloupa

jan:	.	28 12	mans 	a	f	113 f 1356.00 .00
12	dito	a	f	109 f 1308.00 .00
14	dito	a	f	105 f 1470.00 .00
6	vrouwen	a	f	109 f 654.00 .00
6	dito	a	f	102 f 612.00 .00
Pierre	Salinger		van	Guardaloupe

jan:	.	31 12	mans 	a	f	113 f 1356.00 .00
12	dito	a	f	109 f 1308.00 .00
14	dito	a	f	105 f 1470.00 .00
6	vrouwen	a	f	109 f 654.00 .00
6	dito	a	f	102 f 612.00 .00
Pierre		Sicaz	van	Martinique
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jan:	.	31 12	mans 	a	f	113 f 1356.00 .00
12	dito	a	f	109 f 1308.00 .00
14	dito	a	f	105 f 1470.00 .00
6	vrouwen	a	f	109 f 654.00 .00
6	dito	a	f	102 f 612.00 .00
Laurens	Isnaer	van	St.	Eustatius

jan:	.	31 98	mans	a	f	105 f 10290.00 .00
75	dito	a	f	101 f 7575.00 .00
20	vrouwen	a	f	103 f 2060.00 .00
12	dito	a	f	100 f 1200.00 .00
18	jongens	3	voet	10	duijm;8	dito	4	voet	5	duijm 26	stux	a	82 f 2132.00 .00
Laurens	Isnaer

jan:	.	31 5	jongens	4	voet	2	duijm
4	dito	4	voet samen	9	stux	a	76 f 684.00 .00
1	dito	3	voet	10	duijm f 73.04 .00
5	meijsjes	4	voet	8	duijm;	2	dito	4	voet	6	duijm samen	7	stux	a	80 f 560.00 .00

2	dito	3voet	9	duijm;
3	dito	3	voet	7	
duijm samen	5	stux	a	75 f 375.00 .00

jan:	.	31 Idem	30	mans;	15	vrouwen
12	jongens	4	voet	2	duijm;	13	dito	3	voet	6	duijm
2	meijsjes	3	voet	5	duijm samen		72	stux	a	71 f 5112.00 .00
Op	vendutie	verkogt	die	siek	en	gek	waeren:
Joseph	Lindesaij 1	man f 28.00 .00
idem 1	dito f 10.04 .00
idem 1	dito f 13.02 .00
Kremabon 1	vrouw f 40.00 .00
Joan	D:	Donker 1	jonge f 20.00 .00
idem 1	dito f 6.01 .00
Jan	Ellis 1	man f 8.01 .00

maert	
..11 Pierre	Duverge	van	Martinique

7	mans	die	siek	en	met	accidenten	waeren f 200.00 .00
671 f 66253.04 .00
	 71 dooden	tot	hier	op	de	reede
	 	 5 dooden	alhier	op	de	reede
747 stux
1½	Pcto	provisie	voor	den	commandeur	
Joannis	Lindesaij f. 993.06.02
½	Pcto		aen	den	commis	Pieter	Carel	Spiering f. 331.02.01 f 1325.00 .03

	 	 	 	 	 	 f 64928.03 .03

Bron:NA,	WIC	619	Brieven	en	papieren	van	Sint	Eustatius	1722-1730	NA	Film #	3189		
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bijlage 23 

Verklaring over de aanval door de Portugezen – reis 5

Wij ondergeschrevene officieren vant Ed: Comp: schip Leusden  verklaren ten versoeken van Jan 
Schamp, schipper op het bovengemelde schip  hoe dat waar ende waaragtig is dat wij op den 17e maart 
1727 zijn door schraale winden & stilte ten anker gekomen in’t WZW van ’t hoogeland van Bottewa 
op de Greijnkust op 34 vadem water. Hebben daar den heele nagt gelegen, ‘sanderdaags zijnde den 
18 maart hebben wij twee scheepen  gesien in zee omtrent in ’t ZW: van ons, kregen kort daarop een 
luggie uijt de wal, probeerden om onder zeijl te gaan maar moesten door stilte weder ten anker 
komen. Tegens de middag kreegen een zeebries, ligten alle beijde ons ankers en gingen onder zeijl 
leijdent bij de wind over om de zuijd om t’zee te geraken. Verder verklaren wij waar en waaragtig 
te zijn doen wij omtrent in’t vaarwater van gemelde twe scheepen  waren dat het schip ‘sGraveland 
zijn zeijlen op geijlden en zijn bramzeijls innam, heb doen   aanstonds naar hem toe gehouden, bij 
hem komende hebben malkaar toegeroepen wat wij doen souden , is daarop geresolveert om liever 
bij dag te sien, wat scheepen dat het waren als bij nagte alsoo den eene digt bij ons was, en zij hadden 
alle beijde een Engelse vlagge getoont, en die het naast ons  was die hadde een Engelse wimpel bij, 
kort daarnaar heben wij  onse vlaggen opgeheijst, doen ging bij haar eeen Portugees Koningsvlag en 
wimpel op, en hij schoot een schoot.

Nog verklaren wij waaragtig te zijn, zoo gaauw wij de Portugeese Konings vlagge zagen dat wij mal-
kander toeriepen om zeijl te maken, gelijk wij alle beijde deeden, toen heeft den Portugees die aan 
stuurboord omtrent een snaphaans schoot van mij was, op ons beginnen te schieten, dog meest op 
‘sGraveland alsoo hij op mijn agterschip was en ‘sGraveland meer op zije. Nog verklaaren wij waar 
en waaragtig te zijn dat het schip  ‘sGraveland omtrent naar onse gedagten naar de Portugees op sijn 
meest vijfthien a sesthien schooten gedaan hadde streek, dat ons een groot verwonderen en versla-
genheijt gaff; sonder dat hij een enkele schoot  daar voor schoot, verders verklaren wij nogmaals dat 
wij en onsen Capt: Jan Schamp alle devoir daar soo  veel doenlijk  was gevraagt naar het strijken van 
‘sGraveland of  hem niemand niet ons geschut kon begaan, geantwoord wierd van neen. Hij schip-
per aanstonds ordre heeft gegeven om het schut in de constabels camer agter uijt te haalen  om hem 
daar meede te beschieten alsoo hij  alte veel agter uijt was dat wij hem met ons geschut op zije  niet 
konden begaan. Verders verklaren wij dat eer dat wij klaar waren in de camer  dat den Portugees  voor 
de wind afdraaijde, ende wij voor  een gedeelte met hem mee, om te sien of het schip ‘sGraveland 
naar sijn strijken eenige defensie  van tegenweer soude doen, maar  te vergeefs, is soo blijven  leggen 
sonder zeijl te maken of sonder enige de minste tegenweer te doen, konden toen niet resolveren om 
de Portugeesen nader te komen of afte wagten, alsoo het onmogelijk  voor mij alleen was, terwijl dat 
het schip ‘sGraveland gestreeken hadde; tegens sulke  twee schepen te ageeren, alsoo  zij naar dat 
wij sien konden diep in de veertig a vijftig stukken canon op hadden, en alsoo alle beijde  capitale 
scheepen onder het gewelt van de Portugeezen te laten komen, hebben toen soo veel zeijl gemaakt 
de geheele nagt  als ’t mogelijk  was om van haer vrij te komen, raakten snagts uijt ’t gesigt van malk-
ander; maar  ‘sanderdaags ‘smorgens lagen alle drie de scheepen agteruijt en joegen braaf op ons  tot 
‘sanderen daags daar aan volgende, hebben malkaar toen vermist. Dit alles  verklaren wij in waar en 
waaragtigheijt alsoo gepasseert te zijn, ten allen tijden bereijt als sulks verreijscht word met solem-
nelen eede  te bevestigen. 
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Actum in  ’s Ed Comp: schip  Leusden den 20 maart 1727 zeijlende langs de boven cust op zije van 
Druwijn . Was getek:  Gerrit van Deijk opperstuurm: Jacob de Rhee onderstuurm: Louis Denijs der-
destuurm: Godefried Schepske vierde stuurm: Jonas van den Bergh bootsman, Christoffel Teschner 
constabel.
Deeze gecollationeerd en met het origineele accoord bevonden.

T’welk ik getuijgen  Jan de Winter Prov: eerste clerq der secretarij

Bron: NA, WIC 107f.529-530 Brieven en papieren van Guinea  
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bijlage 24 

Verklaring van ontvangst voor 748 gevangenen – reis 5

Ik ondergesz: Jan Schamp schipper naast God van ’t Ed: Comp: schip Leusden, althans gereet leg-
gende om te zeijlen van hier naar Surinamen in Amerika , bekenne onder den overloop van mijn 
voorn: schip ontfangen te hebben uijt handen van den Ed: Groot Agtbaaren Heer Directeur Generaal 
Robbert Norre een nomber van seven hondert agt en veertig pesos slaven bestaande in vijffhondert 
seven en twintig mans, hondert vijff tien vrouwen, agtenveertig jongens  a twee derde, agtien jon-
gens a een halff, vier jongens a een derde, ses jongens a een quart, veertien meijsjes a twee derde, seven 
meijsjes a een halff, een meijsje a een derde, agt meijsjes a een quart & twee zuijgelingen, van welke 
voorn: slaven  bereijts op dieverse tijden volgens attestatie aan boort vant voorn: schip ter rheede van 
Elmina zijn overleeden, vijff en twintigh slaven bestaande in vijfftien mans, vier vrouwen, een jonge 
a twee derde, vijff meijsjes a twee derde, dien volgende resteert een nomber van seven honderd drie & 
twintig pesos slaven &  twee zuijgelingen, bestaande in vijff hondert & twaalff mans , hondert & elff 
vrouwen, seeven en veeertig jongens a twee derde, agtien jongens a een halff, vir jongens a een derde, 
ses jongens a een quart, negens meijsjes a twee derde, seeven meijsjes a een halff, een meijsje a een 
derde, agt meijsjes a een quart & twee zuijgelinghen maekende te saamen ses hondert agten seventig 
pesos d’Indios, alle gesont en wel geconditioneerd.

Alle welke voorsz: slaven koomen over te gaan, voor reek: & risico van de Ed: Generaele geoct: Nederl: 
Westind: Comp: die ik beloove & aanneeme te zullen leveren tot Surinamen voornt:, soo mij God een 
behoude reijse zal coomen te verleeden, in handen van de Heeren Nicolaas van Beek & Blij, commis-
sarisen wegens de slaven handel aldaar omme door haar Ed: ten mijnen overstaan te werden vercogt 
& daar van op mijn arrivement int patria aan de Edele Groot Agtbaaren Heeren Bewindhebberen van 
welgemelte compagnie bewijs & reek: te doen.

Ter naarkoominge & prestatie deeses, soo verbinde mijn persoon & alle mijne goederen, actien en 
crediten & geregtigheeden geene van dien uijtgesondert & wel prinsipaal mijn reets verdiende & nog 
verdiende gagie & maandgelden stellende denselven ten bedwang & submissie alles naar regten.
T oirconde der waarheit hier van gemaakt, vier all eensluijdende cognossementen, ’t eene voldaan 
zijnde, d’ander van geene waarde.

Actum int hooft casteel St George Elmina  deesen 22 aug 1727

Jan Schamp

Bijlagen
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bijlage 25 

Verslagen over de opstand – reis 7

(14 augustus 1731)
Den twaalfden is van de kust van Guinee alhier gearriveert, en voor Paramaribo ten anker gekomen, 
het Ed: West Ind: Compagnie schip Leusden, Captn. Bruijn Harmense, mede brengende vijff hondert 
en drie en vijftig koppen, welke dien selven en den volgenden dag uijt gemelde schip sijn gelost. En  
alsoo hier een grugt was, dat deselve slaven op het schip oproer gemaekt hadden, waer inne sij den 
oppermeester, de bootsmans maet en een matroos vermoord hadden, en de derde waak, alsmede de 
koksmaet soodanig gekwest dat die twee daer  na mede van die wonden waren overleden en dat den 
neger die de derde waak gekwest hadde, nog onder het armasoen en in ’t leven was, hebbe ik met den 
Raed fiscaal deser colonie over die sake gesproken  waer na wij de commijsen alsmede de Captn: en 
opperstuurman bij ons ontbooden en deselve na de waerheijt vroegen, dewelke in het geheel  schee-
nen te willen ontkennen, off bedekken, dat gemelde neger nog in ’t leven soude sijn , dog alsoo ik 
merken konde dat sij wel wisten welke neger dat het was, daer ik van spreeken wilde  oordeelde ik 
dat het seker was dat er ten minsten eenige mompeling over die neger aan boord heeft moeten sijn, 
waeromme ik denselven uijt het pakhuijs heb laten uijthalen en in de fortresse detineeren en nu sal 
ik die sake soo ras mogelijk verder laten examineeren.
Ik hebbe geoordeeld, dat ik verpligt was, daer inne soo te handelen, eendeels omdat het seer dange-
reus soude sijn voor deese colonie, dat sulke quaadaardige slaven alhier souden werden verkogt, en  
moeten blijven en aen de andere kant om voot te komen, dat het gemeen niet seggen soude dat men 
met voordagt en voorweetens soodanige slaven hier bragt en verkogt. (...)

Bron: NA 1.05.03 Sociëteit van Suriname 258f.855vso Brieven en papieren van Suriname 14 augustus 1731

(14 augustus 1731)
Ik hebbe niet willen manqueren UEd:Gr:Agtb: hiermede kennisse te geven dat op den 12 deser maand 
augustus van Guinea alhier gearriveert is het schip Leusden, capt: Bruijn Harmensz. (...)
Na dat gem: schip alhier was gearriveerrt, is mij ter ooren gekoomen, dat er op hetselve oproer of 
tumult door de slaven veroorsaakt was geweest, en dat daarinne door de negeres vermoord waren 
de oppermeester, de bootsmans maat en een matroos, als mede de derde waak en de kocksmaat,  
soodanig gekwest, dat deselve mede aan de wonden waren overleden en dat den neger, die de derde 
waak gekwest hadde nog in ’t leven, en onder het armasoen was. Waaromme ik de commiesen van 
UEd:Agtb: alhier, alsmede de capt: en opperstuurman van het schip bij mij hebben laten komen, en 
deselve na de waarhijt gevraaght, en off sij schoon wel wilden ontkennen, dat de neger de handtda-
dig was geweest aan het kwetsen van de derde waak, niet meer in leven of op het schip was, bleek 
het uijt haar discours evenwel, dat sij wel wisten, welke neger dat ik meende, en daaromme heb ik 
mijn plight geoordeelt dien neger uijt het pakhuijs te laten uijthalen, en in de fortresse Zeelandia 
detineren, als sijnde van te veel gevolg en al te dangereus voor de colonie, dat een neger, die bereijts 
al, terwijl hij in het schip was, de stouthijt hadde  gehad van de blanken aen te tasten, om die te ver-
moorden, alhier soude werden verkoght, sijnde het getal der blanken in deese colonie seer weenig, en 
de nomber der slaven considerabel grooter op de plantagies.
De mompeling gaat nog wel verder, en daar wordt gesegt, dat er van alle tumult maakers, niet meer-
der als eene op het schip met de dood soude sijn gestraft; maar alsoo dat nog maer een mompeling is, 
kan ik daar omtrent UEd niets met seekerhijt schrijven, maar eerstdaegs sal ik mij nader informeren. 
Ondertussen hoope ik door het doen arresteren der bovengem: neger,ten minsten voor een gedeelte 
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getremt te hebben, het gerught dat er reets geweest is, van de quadardigheijt der slaven, het welke 
de prijs derselver mogelijk wel gedeclineert soude hebben gehad, sullende UEd meerder voordeel 
hebben met te missen een ouden en quadaerdigen neger, sood deselve schuldig bevonden word, als 
dat er gedagt soude worden dat er veele aen schuldig waeren. 

Bron: NA, WIC 1140 f.188 Brieven en papieren van Suriname 14 augustus 1731

(28 augustus 1731)
De neger waarvan wij UEd bij onse vorige missive heben kennisse gegeven, dat uijt de magasijne was 
gehaald en in de fortresse gebraght, is weederom vrij gelaaten, na dat deselve door sweepslaagen als 
andersints tot bekentenis is soeken te brengen, dogh daar is niet uijt te krijgen geweest, wij hebben 
hem bewaart tot de laaste dagh, en toen verkoght met een makaron voor een nomber van 1000 P 
suijker.

Bron: NA, WIC 1140f.189 Brieven en papieren van Suriname 28 augustus 1731

(21 november 1731)
Den heer Raed fiscael Adriaen Wiltens , heeft getragt gehad, de benoodigde informatien in te winnen 
tegen den neger, met hetselve schip hier aengebragt, die geaccuseer wirden als hansdadig  te sijn  
geweest  aan het vermoorden der blanken  in een tumult dat op gemeld schip was voorgevallen, maer 
alsoo niemand  van de officieren van gemelde schip, seggen konde , dat hij die neger in het tumult 
hadde gesien, oft uijt de anderen uijtgekend, hebbe ik geoordeeld dat het een praetje is geweest, dat 
mogelijk eerst van de slaven en daer na van de matroosen voort is gekomen ende is den gemelden 
neger daer op weder ontslagen en aen de commijsen van de Ed:West Ind: Comp: overgeleverd.

Bron: NA 1.05.03 Sociëteit van Suriname 258f.887 Brieven en papieren van Suriname 21 november 1731
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bijlage 26a

Aanstelling Jochem Outjes als kapitein op de Leusden – 

reis 10

Is ter vergadering van den presenten Raad, door den Heer Directeur Generaal ter lecture gebragt eene 
attestatie belegt door de officieren en ’t gemeene boots volk navigeerende op het ED: Comp: slaven-
schip Leusden, vervattende diverse klagten, over en ter saake van de onmenselijke bejegeninge, en 
onverdragelijke harde commando van den thans op dien bodem bescheijden opper stuurman Dirck 
Winja. Ende wijders door sijn WelEd: aan haar E:E: gededuceert zijnde , dat voor so verre zijn WelEd: 
en de twee bij sig hebbende Raaden op de voijagie naar Accra, van na bij en oculair hadden konnen 
reflecteeren, het geattesteerde geene verdichtsels maar de opregte waarheid behelsde.
Dat zijn Weled: dikmaals niet sonder verontwaardiging had konnen aansien de  vilaine en onge-
meen hard gebied  van voorsz: opperstuurman verseld met alle verfoeijelijke vloeken en ongehoorde 
scheldwoorden, die bij hem sodanig scheenen ingeworteld en in gewoonte gebragt te sijn, dat men 
ter nauwer nood een ordentlijke woord , wanneer hij iets het sij aan de onder officieren of gemeene 
matroosen te bevelen had, uijt sijn mond quam te hooren, waar door de gemoederen dier arme men-
schen sodanig verbitterd en verhard wierden, dat se niet onduijdelijk te kennen gaven dat bij over-
leijden of langer indispositie van hunnen schipper Lodewijk Lodewijkse zij gesamentlijk  genoeg-
saam wenschten van dien bodem afgeset te werden, om dus verlost te sijn uijt de banden van een 
ongehoord wreed gebied des voorsz: opper stuurmans.
Weshalven sijn Weled: aan haar E:E: in serieuse overweging gaf dat nademaal Lodewijk Lodewijkse, 
schipper op voorn: comp: schip Leusden, was komen te overleijden en men noodsakelijk een ander 
bequaam op dito bodem requireerde, wien men tot voortkoming van alle disordre en ’t houden van 
een goede en ordentelijke commando over het scheeps volk daar toe best sou verkiesen?
Waarop gedelibereert sijnde en in agting genomen dat de voorn: officieren en matroosen  op meer-
gem: bodem Leusden na demonstratie van so groote verbitterdheit, tegens den meergen: Dirck 
Winija, dezelve niet kon gelaten werden in emploij op het schip voorn:, zonder des Ed: Comp: welva-
ren ten uijterste te doen pericliteeren door een apparente tweedragt en confusie, die in sulken cas op 
dito bodem zouden staan te bevreesen, is dierhalven tot verhoeding van dien verstaan en geresolveert, 
dat den persoon van Joachim Outjes, opper stuurman van het hier ter rheede leggende s:EdComp: 
scheepje de Juffrouw Helena, tot schipper  soude aangesteld werden op het schip Leusden, als sijnde 
hij een persoon begaaft met veel bequaamheid en volgens rapporten van sijn geweesen schipper 
Christiaan Velts een nugteren en ervaren zeeman.
(...)
En wijders tot opperstuurman op het schip Leusden surrogeeren den eersten onderstuurman Klaas 
Non omme dus  alle onverhoopte ongevalle die somwijlen ten hoogste nadeele van d’Ed:Comp: 
soude hebben konnen geschieden, so veel doenlijk was te praevenieeren, en af te weeren.
Eijndelijk dat men ten deesen selven dagen den schipper Joachim Outjes met een commissie sou 
munieëren, en vervolgens den Raad en boekhouder generaal met den equipagemeester, als commis-
sarissen afsenden na boord van het meergen: schip Leusden ten eijnde , geaccompagneert met den 
eersten klercq volgens gebruijk, den geeligeerden schipper aan alle officieren en ’t gemeene scheeps 
volk in die qualitijt te representeere als ook  den voorgedagten eersten onderstuurman Klaas Non als 
opperstuurman in functie te stellen.
(...)

Aldus geresolveerd (...) in ’t hooft casteel St George d’Emina (...)

Bron: NA, WIC 502 Resoluties van directeur-generaal en raden 16 september 1737
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bijlage 26b 

Verklaring van de bemanning over het vergaan van de 

Leusden 

COPIA
Op heden den 11 en 27 Jann: 1738 compareerde voor mij  Ephraim Comans Scherping Secretaris deeser 
colonie Surinaeme Rievieren en districten van dien, en in presentie der nagenoemde getuijgen, de 
eersame Claas Non, opperstuurman Claas Jonse onderstuurman Jochem Sander derde waak, Dirk 
Dirkse boosman Jacobus Lammerse Constapels maet  en verdere mindere officieren en matroosen die 
met haere naemteekeninge hier onder staen gespecificeert en uijtgedrukt alle in hunne booven 
gemelde qualiteijte gevaeren hebbende op het schip Leusden gecommandeert geweest door capteijn 
Jochem Outjes, dewelke verklaerde ter requisitie van haaren gem: Capt: Jochem Outjes  ende die het 
verdere soude moogen aangaen waer ende waaragtig te zijn dat sij deposanten met het voorsch: schip 
op den 19 novemb: 1737 van voort 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  omme deselve 
te transporteeren en voeren na de colonie van Surinaemen welke reijse seer voorspoedig voort set-
tende soodanig dat sij op den 29 december daer aen volgende gront hebben  gego[.] op drie graad en 
negenendertig minuten noorderbreete, en drie hondert seevenentwintig graden een en veertig 
minute lengte geduurende welke tijdt sij deposanten  van d’Elmina sijn geweest altijdt het schoonste 
en   gewenste weer hebben gehadt die van een  zeeman gewenst soude kunne werden en verders ook 
met de slaaven en alle andere saeken door de goede voorsorge van hunne voorn: capt: die de gemelde 
slaven vermits tot de dus verre  gedaen voorspoedige reise van alles wel en dubbelt leet versorgen 
alles binnen boord soo gelukkig en voorspoedig is toegegaen mitsgaders de slaeven in soodanige 
gesonde gesteltheijt sijn geweest als sij deposanten gelooven op soo een reijs in een schip onder soo 
een armazoen soude kunnen sijn sij deposanten daer op verder hunne reijse vervolgden op den 30 
december de duijvelseijlanden int gesigt gekreegen hebben als wanneer het weer seer begon te vari-
eeren en verandere   anders soo met swaere travaten als met mist en swaere continuele reegens waer  
door geheelijk het gesigt vant land verlooren en onmoogelijk eenig land sien of beoogen en door den 
capt: geoordeelt wierd onder t werpen vant loot wat nader na de wal gehouden en naer hun vertrou-
wen op sestien vadem waeter, dat sij deposanten  daer op des anderen daegs den 31 ditto door een 
klijn opheldering die niet lang duurde een wijnig gesigt vant land kreegen, soo verre dat sij vermeen-
de een Rivier  te sien , dewelke sij voor de Rivier Marwijne aensaegen vermits de donkerheijt endaer 
op volgende  een continueerende mist en reegen die sij nog al geduurig kreegen sij des anderen daegs 
sijnde den 1 Jann: 1738 een hoek vant land int gesigt kreegen dewelke bij hun deposanten gepresu-
meert wierd  Bramspunt off de hoek van Rio Surinaemen te weesen dog geen seekerheijt hebbende 
vermits de continueerende reegen en mist ende Capt: op geen losse voet willende te werk gaen uijt 
vreese van misleijt te kunne sijn ende rivier van Surinaeme voor bij te seijlen de boot met de derde 
stuurman Jochem Sanders  na de wal te zenden omme  kondschap vant land te krijgen en hadden 
doen ses vaem  water met modder grond heelen nader aen de wal tot 4½ vadem kreegen kord daer na  
een travaet  met swaere reegens , en sagen daaer na met een blik off klijn opheldering de rivier oopen 
int zuijd zuijd westen, waer op hun capitn en sij deposanten siende verkeert en door de stroom mis-
leyt te weesen alsoo t selve de coers van de rivier Marwijne is immediaet oploeffde  om van de wal te 
koomen stuurende noord noord west op geduurende welke coers nog al niet dieper water kreegen  
waer op geresolveert  wierd te ankeren leggende  als  doen op vier vadem water om de derde stuurman 
met uijtgesondene boot aff te wagten, waar na t weer bedaerde  ende lugt ophelderde klaere luegt 
kreegen sagen wij de boot niet maar dat wij voor de rivier Marwijne laegen en sterk door de vloet daer 
na toe geset waeren werdende daer op geresolveert om aldaer nog te blijve leggen tot de ebbe kwam 
omme met deselve weeder vandaen te koomen, waer na desnamiddags  om 4 uuren soo als de slaven 
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soude beginnen te schaffen de Opperstuurman Claas Non peijlde en sijde ruijm twintig voeten water 
te hebben raakende immidiatelijk  ’t roer aende grond, werdende daer op de slaaven gelast na benee-
den te gaene omt anker te ligten sijnde de wint als doen aen de noordelijk kant omme wast doenelijk 
soo om de oost weeder  te zeijlen en ruijm water  te krijgen stootende onder  het anker ligten het schip 
nog twee a 3 maelen aende grond, verders ’t anker gelegt ent schip onder seijl sijnde, kreegen dood 
stilte en wierde met de ebbe na de bank geset en konde om door ons eijge anker  niet inde grond  
gestooten te werden; kort daer na t roer die met  een  paerde en een sorgleijn wel was voorsien van t 
agterste vant schip weggestooten en weg dreeff en kreegen als doen eenige swaere seen van agteren 
in dog egter niet hard stootende  werdende de cajuyt en constapels camer door de seen vol water 
gespoelt waeromme  immidiaetelijk t gat vant schip met pressingen en leijzijl  wierd gestopt  om de 
zeen aff te stuijten  dog sulks konde niet helpen door dien t schip weeders verscheijde stooten kreeg 
en lek raakte  ja soodanig dat met bijde pompen onmogelijk lens gehouden kon worden ent schip al 
gaende weg begon te sinken  soo dat sij deposanten inde grooste nood des werelds sijnde om voor 
eerst door de zeen overweldigt en weggespoelt te werden en ten andere door haer slaven die begon-
nen op te staen om sig meester te maeken niet vermoort te werden gesamentlijk resolveerde de luij-
ken te besorgen om te beletten dat de slaaven niet op koomen soude om haer te vermoorden dat daer 
na  het schip door t stooten die egter niet heel sterk waeren  ent veel water dat er van tijd tot tijd 
indeselve is gekoomen op zij begon kantener  en sij deposanten geen hulp off uijtkomst  meer voor 
ooge saegen omt schip te behouden door dien t selve al gaende weg zinkte en op zij kanterde om hun 
leeven te salveeren gesamentlijk resolveerde de masten te kappen om alsoo t geheel op zij vallen van t 
schip was ’t doenlijk te beletten  en anders geen hulp meer overig sijnde als met vrak vant schip elk een 
goed heen koomen te soeken om sijn leeven te salveeren, en ook hun meeste tijd en grooste gedeelte  
aant volk genoeg te doen had om de luijken digt te houden dat de slaven niet meester wirde die als 
rasende en vermoijde menschen aengingen  om van beneeden te koomen waerna sulks gedaen sijnde 
sij deposanten dien heele nagt opt vrak vant schip sijn gebleeven en veele swaere stortinge van zeen 
hebben uijtgestaen die het schip al meer en meer instukken  stooten tot des anderen daegs smorgens 
den 2 Jann: als wanneer sij de boot saegen aenkoomen die soo digt bij ’t vrak vant schip aenkwam als 
konde dog moest vermits de branding die omtrent het schip was daer buijte blijve leggen  binnen 
welke tijd sij deposanten de sloep hadden uijt geset en gesamentleijk hadden geresolveert , vermits ’t 
schip t eenemael aen stukken gestooten en gans geen hulp  en redding voor ‘tselve schip nog slaven 
alsoo die alle except  14 stuk en 2 jongens die den Ed: Heer Generael de Bordes  aende Capt: waere 
meede gegeeven, en welke sig altijd booven op ’t schip  om meede te helpen als andersins waeren 
boovengebleeven snagts  te vooren gesmoort waeren, meer over was om met de boot en de sloep hun 
leeven te sien salveeren, met dewelke  dan in verscheijde reijse de Capt:  die de laaste   opt vrak is 
geweest ent volk in de boot sijn gebragt en alsoo met  haar [.] beneevens  de Heer  Raad en Commies 
Campen  ende sestien slaven bestaende in elff mans drie vrouwens en 2 booven gem jongens die sij met  
groote moeiten en gevaer van hun leeven daer meede  en hadden gekreegen met gem: boot  en sloep 
sonder bij haer deposanten weeten  [...] van de lading  off scheeps toebehooren  te kunnen off sijn 
geborgen als allenelijk een bahoe met kleeren en linnen  soo van de gem: Ed: Heere Campen, de Capt: 
en eenige plunje van hun deposanten en seekere kist met goud gelaaden geweest door den  Wel:Ed: 
Groot  Agtb: Heer Martinus Francois de Bordes Directeur Generael over de  Noord en Zuijd kust van 
Africa voor Reek: en risico van de Deense koninklijke Geoctroijeerde West ind: Comp: ingevolge con-
nessement door  den Capt: van haer deposanten vertoond, aen land in de rivier Marwijne sijn gekoo-
men sonder hij door de subietheijt vant gevaer van hun leeven  te verliesen, dat haer stond over te 
koomen van eenige leevensmiddelen te kunnen voorsien  en daer meede  niets te eeten off te drinken 
vindende  niet teegenstaende de sloep de Rivier de Marwijne  opgesonden wierd om vers water te 
soeken dat niet vonde resolveerde sij niet teegenstaende  ’t perykel  de zeen om daer van verslonden  te 
worden groot was  alle gesamentlijk om van geen honger en dorst  te sterven de Rivier Surinamen op 
te soeken alwaer sij deposanten  naar veel honger te hebben uijtgsteaen  gesamentlijk met met de gem: 
Ed: Heer Campen  ende sestien stuks slaaven  door de hulpe godes  op den 4. deeser des smorgens der 
klokke drie a vier uuren aen Parmaribo sijn aengekomen
Verders niets getuijgende  geevende  voor reeden van weetenschap als inden text bereijt sijnde deese 
des noods ten allen tijden met solemneele eden te bevestigen.
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Dat aldus passeerende alhier aen Paramaribo op datum voornt: ter presentie van de heer Anthonij 
Hendrk: Meinershagen  vaendrig ten dienste  van Haer Ed: Groot Agtb: de Heeren Directeuren 
deeser colonie en Daniel Pastor Gonnet prov: adsistent ten dienste van Haer Ed: Groot Agtb: Heeren 
Bewindhebberen vande Gener: Geoct: Westindise Comp: als getuijgen = was geteekent  Claas Nonn,  
Claas Jansen Jochem Sander, Oppermeester Michael Heijdrik, onderdl Coenrardus Vegnerus, Dirk 
Dirkse Bootsman Jacobus Lammerse  constapels  maet dit ist X merkvan Andreas Hanssens  Teunis 
Cornelissen, Jan Krohn, dit ist X merk van Godfried Swen, dit ist  X merk van Piter Hollen Jan Drayer 
dit ist merk X van Theunis Raphardt , dit is t merk X van Hans Jansen, dit ist merk X van Jurgen 
Evertsen, dit ist merk X Cornelis Hindrikse , dit ist merk X van Pieter Hanse  Donker Robbert Clerck 
Micheel Petersen Arne Muller  Pieter Rod, dit ist merk X van Jan Rephard  Andreas Petersen, Mercus 
Andriese Mauriese Sapte derde meester Andries Cornelisen Moorm  dit ist merk X van Pieter Jansen  
dit ist merk X van Claas Jacobse , Joos Jansen  Jacob Swerse koksmn. dit ist   merk X van Ab Jacobse dit 
ist merk X van Hendk Dirkse de Boer van Embden, dit ist merk X Jacobus de Buijs Theunis Magnus 
tersijde stond testes en geteekent A:H: Meijnertzhaagen D:P:Gonnet = onder stond quod attestor = 
en geteekent = E: Comans Scherping Secret: 1738

Volgt Recollement  -------- 
Compareerende voor mij Albertus Lippert Raad inden Ed: Hoove van Politie en Crimineele Justitie  
der Colonie Surnaemen[ .][ .] de persoonen in voorenstaende attestatie onderteekent dewelke ver-
klaerde , nadat deselve aen hun leeden nog maels wel en deugdelijk  was voorgeleesen hun gedepo-
seerde alsoo te weesen de opregte waarheijt  en daer bij te blijven persisteeren hebben tot meerder 
bekragting van dien den eedt daerop in mijn hand afgelegt seggende met opgestookene vingeren Soo  
waerlijk moet ons God Almagtig helpen.
Actum Paramaribo den 27 Jann 1738
Was geteekent A: Lippert ==== onderstondt ============ mij present === ongeteekent   E.Comans 
Scherpingh  ============= secretaris 1738 ======= nog lager stond =======
Accordeert naar collatie met sijn origineel dat ik getuige
E. Comans Scherpingh   Secr: 1738 

Bron: NA, WIC 1141 Brieven en papieren uit Suriname f.172
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bijlage 26c 

Bericht van de commiezen Hoevenaer en De Rayneval 

aan de Heren Tien 

Origineel  Gelesen Den 28 april 1738
Wel Edele Groot Agtbaere
Weijse Voorsienige en Seer discreete Heeren

Mijne Heeren
(...)
Aen de Illustere Vergadering van Tienen
(...)
Wij moeten ook uwel Ed: Groot Agtb: tot ons groot leetweesen melden dat den schipper Jochem 
Outies sijn schip genaemt Leusden op de banken voor de Rivier de Marwijne is koomen in stukken 
te stooten, sonder dat daer iets van geborgen is geworden als alleen een kisie waer in gemelde schip-
per segt dertig marken en eenige once Stoff Goudt te weesen als meede veertien stuks slaven van de 
Ed: Westindise Comp. en twee klijne jongens aen koomende den Generael van de kust van Guinea 
en ook het volk die alhier op den 4 pass: sijn aengekoomen  met de boot en sloep, hebben haer als 
dan  aen ons geadresseert, en om assistentie versogt die wij ook haer hebben beweesen met ind maga-
zijn te logieeren, en eenig eeten te geeven, wijders hebben wij ons vervoegt bij den Ed: Gest: Heere 
Gouverneur  en sijn Ed: versogt, om de schippers der particuliere coopvaerdij scheepen te persuadee-
ren om eenige manschap van dit volck op haer scheepen over te neemen, dewelke het grooste getal 
ook vande selve hebbe overgenoomen, so dat nog maer wijnige sijn hier gebleeven, gemelde bootge-
selle sijn ons ook sterk aengeweest om berg loon van opgem: kisie met stoffgout te hebben. Dog  wij 
hebben gesegt daer niet in te sullen treeden, waer op sij haer bij Request geadresseert hebben aen 
den Ed: Hove van Policie die ons daer op versogten in haere vergadering te koomen en ons de gem: 
Request in hande stelde om berigt daer op te geeven, welk berigt copielijk hier neevens gaet ondet 
Lett: C:. Dog wat verder de Resolutie van den Raadt hier over is, kunnen wij niet seekers melden alsoo 
het appointement ons niet is overgeleevert dog hebben vernoomen dat haer soude weesen toegelegt 
ider twee maenden gagie, dat door ons soude moeten werden verstrekt en verders haer regres bijd Ed: 
West Ind: Comp: soeken.
De sestien stuks slaven hier voorgenoomen hebben wij in publique vendutie  verkogt  voor een 
somme van f. 4140.- sijnde die twee klijne jongens, daer meede onder begreepen, de boot en sloep 
aenbelangende sullen wij meede met d’eerste geleegentheijt aen de man soeken te helpen.
Nog bekoome uwel Ed: Groot Agtb: hier ingeslooten onder Lett: D: een verklaring weegens het ver-
ongelukken van het schip , hoe hetselve is toegegaaen, dog alsoo de matroosen geen berg loon kree-
gen, hebben sij de verklaring niet willen teekenen, dog hebbe evenwel volmondig gesegt in onse pre-
sentie daer bij sijnde den  secretaris en Een Raed van Policie deese verklaring de opregte waerheijt te 
weesen enten allen tijde die ook soude teekenen en met Ede bevestigen  als sij berg loon kregen. Het  
verder passeerende werd uwel Ed: Groot Agtb: per naaste geadviseert.
Waermeede de vrijheijt neemen deese te bekorten biddende den Almoogende Godt dat hij sijnen 
milden reijken Zeegen over Uwel Ed: Groot Agtb: dierbaere Persoonen en Gehonoreerde Familien 
gelieve uijt te storten in dit nieuwe beginne en nog veele volgende Jaeren, sullen wij altoos met de 
uijterste vigilantie tragten te sijn.

Wel Edele Groot Agtbare
Wijse, Voorsienige en seer discrete Heeren
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Suriname  den 27 Jan.: 1738
Uwel Edele Groot Agtb: Ootmoedige en Getrouwe Dienaeren
Jacob Leon: Hoevenaer
F. C. Raijneval
Commisen
PS.
Soo aanstonds hebben wij bekoomen de beedigde verklaring

Bron: WIC 1141 f.168 Brieven en papieren van Suriname 
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bijlage 26d 

Gouverneur Van de Schepper aan de Heren Tien 

Lecta 30 april 1738

Edele Groot Agtbaare Heeren,
(.....)

Den 4e dato quam hier aan den Capt: Jochem Outjes met 73 matroosen van het E: Westindiscehe 
Compagnie Schip Leusden, dat van de kust van Guinee gaand met omtrent 680 stukx Negros slaven, 
en het ongeluk heeft gehad van op den eersten desen voor de rivier de Marawine te verongelucken 
uijtgenomen veertien van de selve die geborgen, en met den Captijn op heden hier aangecomen sijn 
neffens de hr. Camper ‘geweesen’ Oppercommis en Raad aldaar, met haar mede brengende nogh een 
geborghe kissie met 101 Marck 4 oncen en 8 engels goud.
Door den directeur generaal d’heer de Bordes afgeladen voor rekening den Deense  Coninclijcke  
Westindische Guineese Compagnie, en geaddresseert aan de Edele Groot Agtbaare Heeren 
Bewindhebberen ter cameren Stad en Landen; de matroosen heb ick ten eersten voor het grootste 
gedeelte op de scheepen verdeeld, om deselve wederom ten eersten voort te helpen, en alle disordres 
daar door te prevenieeren;
(...)
En heden de vercooping begonnen van de slaaven gearriveert met het E:Westindische  Compagnieschip 
de Jonge Willem,capt. Jacob Tromp, ten getaale van 435 stukx en de 14 stukx geborgen uijt het veron-
gelukte schip Leusden, tesaamen 449 stukx.

Edele Groot Agtbaare 
Onderdanigen & Gehoorsame Dienaer
G. VandeSchepper
 
Paramaribo 28e Januarij 1738

Bron: NA, Sociëteit van Suriname, 1.05.03 invnr 265 Brieven en papieren van Suriname 
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bijlage 26e

Reactie Hoevenaer en De Rayneval op het rekest van de 

bemanning 

COPIE

Berigt gedaen maeken en den Ed:Agtbaere Hooven van Policie en Crimineele Justitie overgegeeven 
door Jacob Leonard Hoevenaer en F:Cs: de Rayneval Commisen van Haer Ed: Groot Agtbaere de 
Heeren Bewindhebberen vand Gener:Geoct: Westind Comp:
Op en jeegens
Seeker request  aen deesen Ed: Agtb: Hoove gepresenteert door ’t scheepsvolk vant schip Leusden 
schipper Jochem Outjes gestrand in de Rivier Marwijne.

Ter obidientie van deesen  Ed: Agtb: Hoove seggende ondergeschreeven egter met behoorlijk respect 
deesen Ed: Agtb: Hoove [....] naer het request geexamineert te hebben, niet te kunnen treeden in het 
minste, in het gedaen versoek vermeenende het selve sijn teegens het 18 art: van den Artiekel Brieff 
van de Generaele geoctroyeerde Westindische Comp: daer en booven de onbillijkheyt des versoeks, 
blijkt uijt de slotreeden des requets, alwaer de suppn. versoeken appointement waer bij aen eijgenaer 
der geborgene goederen werd gelast en geordineert en doen ingevolge de  middelen des requets  werd 
door de suppten. geadvoceert het geborgene kisie te behooren aan sijn Majesteijt den koning van 
Denemarken, vervolgens de suppten haer recoers moeten neemen off verders ingevolge het 18 art: 
vermelt tot Haer Ed: Groot Agtb: de heeren Bewindhebberen vervolgens ons in het selve niet kunnen 
inlaeten, maer ons refereeren aen UEd: Agtbaerheedens decisie.
Waermede de ondergesz. vertrouwen aen de intentie van deesen Ed: Agtb: Hoove te hebben voldaen.

Was getekend
Jacob Leonard Hoevenaer
Francois Cornelis de Rayneval
Commiesen  

Bron : NA, WIC 1141 f.171 Brieven en papieren van Suriname 

Bijlagen



348
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bijlage 26f 

Verzoek van Jochem Outjes om uitbetaling van het 

bergloon

(...)
Is geleesen de requeste van Jochem Outjes, aen deese vergadering gepresenteert, houdende dat hij 
Supp: als schipper in dienst van deese Comp: op den 19 November 1737 met het schip Leusden zijn ver-
trokken van het hooft Casteel dÉlmina, om een armasoen van 700 koppen slaeven te transporteeren  
na de Colonie van Suriname  en door hem Suppliand, mitsgaders de verdere officieren en scheepsvolk, 
alle deligentien zijn aengewent, om het selve schip met sijn inhebbend armasoen, en verdere ladinge 
in behoorlijke staet ter gedestineerde plaatse te brengen, hij Suppl: egter het ongeluk heeft gehad, het 
gemelde schip bij de rivier de Marrewijne te verliesen, met seer wijnig apparentie om selfs het leeven 
veel min iets van de ladinge te salveeren. Soo  als bij overgeleeverde verklaring nader konde werden 
gesien, dat hij suppliand egter in die akelige  omstandigheeden, met de verdere officieren en scheeps-
volk (zijnde de laestgemelte door hem Suppl: ende andere officiers, door belofte van een ordentelijke 
belooning aengemoedigt) met het uijterste leevens gevaer, uijt het wrak van het schip hebben gebor-
gen zeker kasje met een hondert en een mark, vier oncen en agt Engels goud, in het meergem: schip 
geladen voor reekening en risico van de Deense koninglijke geoctroijeerde westind: Compagnie en 
zijnde thans onder deese vergadering berustende, zonder dat er met mogelijkhijt iets anders als een  
bahoe,  met een wijnig  plunje daarin, heeft kunnen werden  geborgen, in voege hij Suppliant: en 
de verdere officieren en volk met verlies van alles buijten dien wijnig plunje en genoegsaem naekt 
en blood, na een goed heen komen hebben moeten omsien tot dat sij na veel sukkelens, mitsgaders 
honger en kommer te hebben uijtgestaen, met de boot tot Paramaribo sijn aengekomen, alwaer sij het  
voorsz: kasje met goud onder de commiesen van deese Compag: behoorlijk hebben bestelt.

Dat hij Suppli: onder reverentie vermeijnt dat hij regt en de uijterste billijkhijt komen te vereijsen 
dat die geenen, die afsiende van haar eijgene goederen, als van mindere importantie, een anders goe-
deren op gevaer van haar leeven komen te bergen, ook volgens costume van de See, voor hare vigilan-
tie en gevaer behooren te genieten een behoorlijk bergloon, gelijk hij suppl: ook door het hier sijnde 
scheeps volk  om sulks bij deese vergadering te effectueeren  continueel word aengemaend en lastig 
gevallen, mitsgaders  gesommeert op sijn officiers woord en belofte waar door het tot die berging 
met te rugstelling en braveering van het grooste leevensgevaar is aengemoedigt, en zonder welke 
beloften en aenmoediging de voorsz: berging nae alle apparentie niet zoude hebben gereuseert , ver-
soekende zoo uijt zijne eijgene hoofden, als wegens zijne geweese meede officieren en scheepsvolk, 
ten eijnde deese vergadering haare goede  offissen gelieve aen te wenden, dat hij Suppliand benevens 
de gem: meede officieren en volk idem pro rata en na desselfs qualiteijt, uit het montant  der voorsz: 
geborge en getrouwelijk te regt gebragte  kist met goud, na costume van de Zee, hun behoorlijk en 
wel verdiend  bergloon mogen erlangen, zoo tot soulaes van haer eijge verlies en schade, mitsgaders 
recompens van betoonde vigilantie en uijt gestaene leevens gevaer, als tot aenmoediging van zeeva-
rende lieden in diergelijke akelige en gevaerlijke omstandigheeden. Waarop gedelibereert zijnde is 
goedgevonden en verstaen dat copie van de voorsz: requeste, beneevens extract uijt de verklaring 
door de officieren en scheeps volk gevaren hebbende op het schip Leusden, gegeeven, voor zoo verre 
deselve het salveeren  van de voorsz: goud kist is concerneerende, zal werden gestelt in handen van de 
Wedw: van Jan Mor  de Jonge, als Commissionaris van de Koninglijke Deense Westind: Compag: ten 
eijnde het versoek in de voorsz: Requeste vervat te examineeren ende hare belangen en consideratien, 
deswegens aen deeze vergadering te communiceeren.
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bijlage 26g 

Restitutie betaling van twee jongens aan Florentinus 

Camper

Is ter vergadering binnen gestaen Florentinus Camper, geweesene commies en Raed, in dienst van 
deese comp: ter kuste van Guinea, ende na bekome demissie van den Direct: Generael en Raden, over 
Suriname gerepatrieert, versoekende sijn tegoed hebbende emolumenten mitsgaders de gagien, 
ingevolge van zijne afrekening te mogen ontfangen, ende wijders te kennen geevende, dat hij op 
versoek van den directeur Generael Martinus Francois de Bordes, per het schip Leusden met sig 
hadden genomen, twee negros jongens, den voorsz: directeur Generael toebehoorende omme desel-
ve alhier te landen aen sijn broeder de overleedene capteijn de Bordes ter handen te stellen, ten eijnde 
de voorsz: Negros Jongens alhier souden werden onderweesen, ende vervolgens aen hem te rugge 
gesonden; dat deselve uijt het verongelukte  schip Leusden waren gesalveert, ende door de commie-
sen  in Suriname bij publique opvijlinge vercogt, dat hij om aen de Intentie  van de voorsz: directeur 
Genrael te voldoen , deselve voor een somma van f. 870,- hadde ingekogt, ende alhier aengebragt, 
ende dat hij aen de voorsz: commiesen in betaelinge hadde gegeeven een wisselbrief ter voorseijde 
somma , ten behoeve van  deese comp: door hem getrokken, ten lasten  van zijn vader Jacobus Camper  
versoekende om boven gemelde redenen van de voldoeninge van de voorseijde wisselbrief te mogen 
werden ontheeven.
Waarop gedelibereert zijnde is goedgevonden en verstaen de emolumenten, mistgaders de gagien 
van de voorsz: commies Camper in gevolgen van zijne meedegebragte afreekening te voldoen ende 
de boekhouders Brit en Leever tot de afschrijvinge  bij deese te qualificeeren, ende wijders de boven-
gem: twee negros jongens te laten ter dispositie van voorsz: Camper, ten eijnde daer meede te kunnen 
handelen, zoo als hij oordeele zal te behooren, zonder voldoeninge  van de prijse waarvoor  deselve 
door hem in Suriname zijn ingekogt, ende dienvolgende hem van de betalinge van de voorsz: wis-
selbrief van f. 870,- bij  deese te ontheffen, ende te bevrijden, zullende copie van deese resolutie aen de 
cassier Carel van Dam werden ter handen gestelt, omme te strekken tot zijne narigtinge.
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bijlage 26h 

Besluit tot betaling van het bergloon

(...)
Is ter vergadering binnen gestaen de boekhouder van de Wedw: van Jan Mor de Jonge Commissionaris 
van de Deensche Coninglijke Westind: Compag: geadsisteert  met den solliciteur Heijmans, commu-
niceerende ingevolge ende ter voldoeninge van de Resolutie van deese vergaderingh in dato 8 juli 
laestleeden haar belangen en consideratien op de requesten door Jochem Outjes, geweese schipper 
op het verongelukte schip Leusden, aen deese vergadering gepresenteert, ten eijnde voor het gesal-
veerde goud voor reekeningh  en risico van de Deensche Westind: Comp: in het voorsz: schip geladen 
geweest, zoo voor zig zelve, als zijne meede officieren en scheepsvolk, een behoorlijk bergloon te 
mogen erlangen, onder de notulen van de voorsz: datum, in het breede vermelt, met bijvoeginge 
dat de assuradeurs niet waren te disponeeren, omme aen de voorsz: officieren en scheeps volk voor 
bergloon meerder toe te leggen als 10 pCto van het montand van het voorsz: gesalveerde goud, met 
welke presentatie door den voorsz: schipper en eenige officieren zoo voor hun zelve als in de name 
van de verdere officieren en scheepsvolk genoegen zijnde genomen zoo is na voorgaende deliberatie 
goedgevonden en verstaen, dat het montant van de voorsz:  10 pCto zal werden gebragt in handen 
van den Cassier Karel van Dam, ende dat vervolgens door den voorsz: schipper zal werden ontsla-
gen, het arrest , onder dese Compagnie op het voorsz: goud gelegt, dat wijders nae betaelinge van 
de bedongen vragt gelden, het bovengem: goud, aen de voorsz: Wedw: van Jan Mor de Jongen , als 
ten dien eijnde door de Koninglijke Deensche Compagnie zijnde gequalificeert, onder hare behoor-
lijke quitantie zal werden afgegeeven, ende  laestelijk dat van het montant van de meergem:  10 pCto 
door deese Compag: zal werden ingehouden  een somma van  1850,,-,,-  zijnde zooveel als door de 
commiesen van deese Comp: in Suriname op appoinctement van den Gouverneur en Raden over de 
voorsz: Colonie, aen de voorsz: officieren en scheepsvolk op reekening van bergloon voor het meer 
gem: goud bereijts is betaelt, ende dat het restand van het beloop van de voorseijde  10pCto aen de 
meergem: officieren en scheepsvolk ider pro rata van hare qualiteijt en gagie zal werden uijtgekeert 
en voldaen.
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