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Samenvatting 

Het slavenschip Leusden was een van de laatste slavenschepen van de West-Indische 
Compagnie (WIC) dat voor een slaventocht werd uitgereed. Het schip verging op 1 
januari 1738 voor de monding van de Marowijnerivier in Suriname. De ondergang van 
dit schip, waarbij 680 Afrikaanse gevangenen door de bemanning de dood in werden 
gedreven, was de grootste scheepsramp tijdens de periode van de Nederlandse sla-
venhandel. Desondanks maakt deze gebeurtenis geen deel uit van de Nederlandse 
historische canon. De belangrijkste reden hiervoor is de geringe belangstelling voor 
deze periode uit de Nederlandse geschiedenis. Dit ondanks het feit dat Nederland 
ruim 240 jaren betrokken was bij de trans-Atlantische slavenhandel. 

De Leusden maakte vanaf de eerste reis in 1719 tot aan haar ondergang in 1738 in 
totaal tien slaventochten. Tijdens deze tien reizen werden 6564 gevangenen inge-
scheept, waarvan er 1639 de overtocht niet overleefden. Voor de verkoop stierven ook 
nog 102 gevangenen in de slavenmagazijnen, wat het totale aantal sterfgevallen op 
1741 bracht. Dit was 26.5% van het aantal in Afrika ingescheepte gevangenen, een 
onvoorstelbare verspilling van mensenlevens. 

De geschiedenis van de Leusden is onderdeel van de slavenhandelgeschiedenis van 
de WIC. Op 3 juni 1621 verleenden de Staten-Generaal een octrooi aan de WIC, waar-
door deze organisatie het monopolie binnen de Republiek verkreeg voor handel in 
het Atlantisch gebied. Hoewel de compagnie niet werd opgericht met als doel het 
bedrijven van slavenhandel, werd dit binnen een paar jaar een belangrijke activiteit. 
Dat had alles te maken met de verovering van delen van Brazilië op de Portugezen en 
het kortstondige bezit hiervan in de periode 1624-1654. Brazilië voerde al vanaf het 
midden van de zestiende eeuw Afrikaanse gevangenen in, die als slaven op de suiker-
plantages tewerk werden gesteld. Met de gedeeltelijke verovering van Brazilië werden 
de Nederlanders gedwongen de plantages van Afrikaanse slaven te voorzien. Een van 
de belangrijkste forten van de Portugezen in West-Afrika van waaruit de slavenhan-
del naar Brazilië werd bedreven, São Jorge da Mina (Elmina), werd in 1637 door de 
Nederlanders veroverd. Hierdoor werd de WIC een van de belangrijkste deelnemers 
aan de slavenhandel in West-Afrika. Na het verlies van Brazilië in 1654 bleef de WIC 
zich met deze handel bezighouden. De compagnie leverde via het eiland Curaçao, 
dat als slavendepot functioneerde, Afrikaanse gevangenen aan de Spaanse koloniën 
in Amerika. De Spanjaarden hadden geen handelsposten in Afrika omdat het hen 
door het Verdrag van Tordesillas (1494)verboden was. Om toch hun koloniën van 
Afrikaanse slaven te kunnen voorzien, werden leveringscontracten (asientos) gesloten 
met landen die wel toegang hadden tot de slavenhandel in West-Afrika. De WIC heeft 
ook in het kader van het asiento, Afrikaanse gevangenen geleverd aan de Spaanse 
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gebieden in Amerika. Meestal gebeurde dit als onderaannemer van diegenen die het 
contract in handen hadden, de asentistas. De leveringen van Afrikaanse gevangenen 
aan de asentistas en via omwegen ook rechtstreeks aan de Spaanse koloniën, was voor 
de WIC een winstgevende handel. Hier kwam een einde aan, toen de Engelsen na het 
einde van de Spaanse Successieoorlog (1702-1713), het asiento van de Spanjaarden ver-
kregen. Ook de functie van Curaçao als slavendepot werd hierdoor overbodig.

Over slavenschepen, die onmisbaar waren in het vervoer van Afrikaanse gevangenen 
naar de gebieden in Amerika, is niet veel onderzoek gedaan. Dit is opmerkelijk omdat 
de behandeling van de gevangenen op de slavenschepen inzicht kan verschaffen over 
de manier waarop dit gedwongen vervoer van mensen was georganiseerd. Over de 
situatie op Engelse slavenschepen zijn enkele getuigenissen voorhanden van mensen 
die zelf werkzaam zijn geweest op dergelijke schepen. Het gaat dan vooral om ver-
slagen van abolitionisten, die door middel van hun verhalen de publieke opinie pro-
beerden te mobiliseren tegen slavenhandel en slavernij. Deze verslagen wekken de 
indruk, dat er op de slavenschepen sprake was van een permanente onderdrukking 
en uitzonderlijke wreedheid tegenover de gevangenen. Over de Nederlandse slaven-
handel zijn dergelijke verslagen niet aanwezig. Of de Nederlanders op even meedo-
genloze manier tegen de gevangenen optraden als de Engelsen valt niet vast te stel-
len. Op de slavenschepen waren twee groepen opvarenden aanwezig die, ondanks het 
feit dat zij samen de overtocht van Afrika naar Amerika moesten maken, in totaal ver-
schillende omstandigheden verkeerden. Voor de bemanning van de schepen, meestal 
blanke Europeanen, was de overtocht van Afrika naar Amerika een onderdeel van een 
veel langere driehoeksreis die in Europa begonnen was en via Afrika en Amerika weer 
in Europa moest eindigen. Voor de gevangenen was het een enkele reis die onder 
dwang plaatsvond. De blanke bemanning had het toezicht over de Afrikaanse gevan-
genen, waarbij hardhandig optreden tegen hen niet werd geschuwd. Er was altijd de 
angst en het gevaar dat de gevangenen zouden proberen hun vrijheid te herwinnen.

Hoe de Nederlandse slavenschepen ingericht werden om de Afrikaanse gevangenen 
te kunnen vervoeren, is niet met zekerheid vast te stellen. De afbeelding van het 
slavenschip Brooks werd door de Engelse abolitionisten gebruikt om aan te tonen 
hoe het vervoer van de gevangenen werd georganiseerd. De mensen hadden zeer 
weinig ruimte en werden zo dicht mogelijk op elkaar in het slavenruim van het schip 
gepropt. Van de Brooks is bekend dat het schip speciaal werd ontworpen en gebouwd 
als slavenschip. Ook het Deense slavenschip Fredensborg werd speciaal gebouwd voor 
het vervoer van Afrikaanse gevangenen. Over de vraag of er door Europese slaven-
handelaren speciale slavenschepen werden gebouwd, is geen eenduidig antwoord 
mogelijk. Wat de Nederlandse slavenhandel betreft is de heersende opvatting, dat 
er geen speciale slavenschepen werden gebouwd. Een belangrijk argument daarbij 
is, dat normale koopvaardijschepen met geringe aanpassingen geschikt gemaakt 
konden worden om als slavenschip dienst te doen. Uit het onderzoek naar de Leusden 
is echter gebleken, dat in elk geval vanaf het tweede decennium van de achttiende 
eeuw (1718) door de WIC specifieke opdrachten werden gegeven voor de bouw van 
slavenschepen. Bij de bouwopdrachten voor schepen werd onderscheid gemaakt 
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in verschillende soorten schepen, afhankelijk van de voorgenomen inzet. Er werd 
expliciet opdracht gegeven tot het bouwen van slaven-, kruis- of retourschepen. De 
Leusden werd speciaal als slavenschip gebouwd en heeft ook alleen als zodanig dienst 
gedaan. Slavenschepen werden echter ook gebruikt als kruisschip of als schepen voor 
de retourvaart naar Afrika. Dit neemt niet weg, dat bij de constructie en bouw van 
een slavenschip al de nodige voorzieningen werden getroffen, waardoor het schip 
in Afrika gemakkelijk kon worden aangepast voor vervoer van de gevangenen. Dat 
normale koopvaardijschepen met geringe aanpassingen geschikt gemaakt konden 
worden voor het vervoer van Afrikaanse gevangenen is minder vanzelfsprekend dan 
tot nu toe werd aangenomen.

Een belangrijk aspect bij het vervoer van Afrikaanse gevangenen op Nederlandse 
slavenschepen was de aanwezigheid van Afrikaanse toezichthouders tijdens de over-
tocht. Hier is in de verschillende onderzoeken over de Nederlandse slavenhandel niet 
eerder aandacht aan besteed. Op Nederlandse slavenschepen werden speciale toe-
zichthouders (bomba’s) aangesteld om de gevangenen te instrueren tijdens de over-
tocht. Deze toezichthouders waren vrije Afrikanen, die soms in dienst waren van de 
WIC (althans op de loonlijsten vermeld werden) maar waarschijnlijk ook als zelfstan-
dige ondernemers hun diensten aan de compagnie aanboden. Deze bomba’s gingen 
met de slavenschepen mee naar Amerika en van daar naar Nederland, waar zij soms 
gedurende een lange periode verbleven voordat zij weer naar Afrika teruggingen.
De twee belangrijkste zorgen van kapiteins van slavenschepen tijdens de over-
tocht naar Amerika waren het uitbreken van besmettelijke ziekten en verzetsdaden 
(opstanden) onder de gevangenen. Beide situaties hebben zich op de Leusden voorge-
daan. Tijdens de zevende reis brak er een opstand uit onder de gevangenen, waar-
bij vijf blanken werden gedood. De manier waarop deze opstand plaatsvond en wie 
hierbij de leiding had, is nooit opgehelderd. De WIC heeft slechts een bericht naar de 
directeur generaal in Afrika doen uitgaan, waarbij gesuggereerd werd dat de opstand 
op de Leusden door de bomba’s op dat schip was geleid. De kapiteins van de slaven-
schepen kregen het advies de bomba’s niet al te veel te vertrouwen. Niettemin bleef 
de WIC gebruik maken van deze Afrikaanse toezichthouders op de slavenschepen. 
De negende reis van de Leusden was zonder meer desastreus te noemen. Door een 
besmettelijke ziekte aan boord, voor en tijdens de overtocht, overleefden maar 226 
van de 687 ingescheepte gevangenen.

Na de overgang van het asiento naar de Engelsen in 1713, waren de mogelijkheden 
voor de WIC in de slavenhandel niet ten einde. Vooral Suriname en Berbice hadden 
grote behoefte aan arbeidskrachten op de suikerplantages. De Surinaamse planters 
waren echter niet kapitaalkrachtig, waardoor de WIC niet bereid was grote aantallen 
gevangenen aan die kolonie te leveren. Men zocht liever naar andere mogelijkheden 
om de slavenhandel weer winstgevend voort te kunnen zetten. In 1719 besloot het 
hoofdbestuur van de WIC, de Heren Tien, om als compensatie voor het verlies van de 
levering van Afrikaanse gevangenen via het Spaanse asiento, Sint Eustatius als open 
slavenmarkt voor de omliggende eilanden in te stellen. De Heren Tien hadden van de 
bestuurders op Sint Eustatius bericht gekregen, dat er mogelijkheden waren om via 
dit eiland de slavenhandel naar de omliggende eilanden winstgevend te organiseren. 

Samenvatting
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De Leusden was het eerste schip dat als gevolg van dit besluit in januari 1721 een lading 
gevangenen op dit eiland afleverde. 

De eerste vier reizen van de Leusden hadden als bestemming het eiland Sint Eustatius. 
Tijdens de derde reis werden ook gevangenen afgeleverd in Berbice.Uit de gegevens 
van deze reizen blijkt dat de handel naar dit eiland voor de WIC inderdaad winstge-
vend was. Ook wordt duidelijk hoe de verkoop van de gevangenen werd georgani-
seerd en naar welke omliggende eilanden de mensen verkocht werden. Deze leve-
ringen aan Sint Eustatius hielden even abrupt op als zij begonnen waren. De laatste 
levering van gevangenen door de Leusden op dit eiland was in 1726. In 1727 hield de 
WIC op met de slavenhandel naar Sint Eustatius. Deze abrupte beëindiging van de 
handel op Sint Eustatius had te maken met de aanwezigheid van Engelsen die ook 
gevangenen aan dit eiland leverden. De WIC kon de concurrentie met de Engelsen 
niet aan en besloot dan toch maar de leveringen aan Suriname te intensiveren. 

De overige zes reizen van de Leusden hadden Suriname als bestemming. De onder-
gang van de WIC als slavenhandelsorganisatie was echter niet meer te stoppen. 
De WIC was niet in staat de concurrentie met andere slavenhandelaren, vooral de 
Engelsen en de Fransen, aan te gaan. Hiervoor zijn twee redenen te noemen. In de 
eerste plaats de inferieure kwaliteit van de handelsgoederen die door de WIC naar 
Afrika werden verscheept. Daarnaast was de WIC niet bereid en ook niet in staat om 
de prijzen te betalen die de Afrikaanse slavenhandelaren vroegen voor de gevange-
nen. De Engelsen en Fransen die wel hogere prijzen voor de gevangenen betaalden 
en bovendien handelsgoederen van betere kwaliteit meebrachten, werden door de 
Afrikanen met voorrang behandeld. Dat betekende dat schepen van de WIC zoals de 
Leusden, vele maanden aan de Afrikaanse kust verbleven voordat zij hun gewenste 
lading gevangenen aan boord hadden. Door de beëindiging van het handelsmonopo-
lie van de WIC op Afrika in 1730, werd de toch al weinig florissante positie van deze 
onderneming nog verder verzwakt. Vrije (Nederlandse) handelaren mochten nu, met 
uitzondering van een strook van zestig mijlen, ook handel drijven op de westkust 
van Afrika. In 1734 werd ook deze beperking door de Staten-Generaal opgeheven en 
was daarmee het handelsmonopolie van de WIC in West-Afrika ten einde. Alleen de 
slavenhandel op Suriname en Berbice was aan de compagnie voorbehouden. De WIC 
kwam in 1738 echter tot de conclusie, dat zij niet in staat was de in het octrooi van 
1730 verplicht gestelde aantallen gevangenen aan Suriname te leveren. In dat jaar 
besloot men dan ook het monopolie op de slavenhandel op te geven. 

In het jaar waarin de WIC besloot geen actieve rol meer in de handel in Afrikaanse 
gevangenen te spelen, vond de Leusden haar einde aan de monding van de 
Marowijnerivier. De WIC heeft aan de ramp en het feit dat er zoveel mensen daarbij 
de dood vonden, weinig aandacht besteed. De ondergang van dit schip en het feit 
dat op geen enkele manier getracht werd de gevangenen het leven te redden, maakt 
duidelijk dat de vervoerde gevangenen als goederen werden beschouwd die bij cala-
miteiten verloren konden gaan. De beslissing van de bestuurders van de WIC werd 
in april 1738 genomen. Of de rampzalige ondergang van de Leusden van invloed is 
geweest op deze beslissing, is niet bekend. 




