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BOVENWINDSCHE EILANDEN

DOOR

PROF. DR. L. KNAPPERT

HOOFDSTUK III

SLAVERNIJ EN SLA VENZENDING

§ 1. Inleiding. Literatuur. — § 2. Slavenvervoer. Soorten. Prijzen. — § 3. Het mono-
polie. De sluikhandel. — § 4. De lorredraaiers van St. Eustatius. — § 5. Compagnies-
slaven. Zorg voor de levende lading. — § 6. Ziekten en dood aan boord der slavenhalers.
— §7. Getalsterkte van blanken en zwarten.— § 8. Slavenopstanden. Hulp van St. Eus-
tatius aan Berbice. — § 9. Negers als oorlogsbuit. Rechtloosheid. — § 10. Slavenna-
men. — §11. Bekeeringswerk. Ter inleiding: Suriname. Curacao. — § 12. Doop na ver-
toon van den vrijbrief. — § 13. Doop van slavenkinderen. Voorbeeld uit de Kaap-
kolonie. — § 14. Doop van slavenkinderen (vervolg). — § 15. Graaf von Zinzendorf op
St. Eustatius. Nederlandsche predikanten op St. Thomas. — § 16. Ds. Joh. Borm,
vijand der Hernhutters. Plakkaat van koning Christiaan VI. — § 17. Ds. Henr. Muller
op St. Kruis bevordert de zending. — § 18. De gedoopte slavin Anna Maria gegeeseld.
Herman van Tiel contra ds. Muller. — § 19. Ds. J. W. Brand op St. Thomas geen
vriend der zending. — § 20. Wesleyaansche missie in het algemeen. John Wesley. Tho-
mas Coke. — § 21. Thomas Coke op Antigua. — § 22. Thomas Coke op St. Eustatius.
Eerste bezoek. 1787. — § 23. Thomas Coke op St. Eustatius. Tweede bezoek. De me-
thodist Brazier op Saba. 1788. — § 24. Thomas Coke op St. Eustatius. Derde bezoek
1790. Vierde bezoek 1792. Gouv. Ch. Barrow, 1811, laat de methodisten toe, onder
beperkende bepalingen.

§ 1. Van de slavernij hebben wij reeds hier en daar terloops
melding gemaakt; wij moeten er thans opzettelijk over handelen,
natuurlijk alleen voorzoover onze West-Indiën en met name de
Bovenwindsche eilanden betreft. Daarvoor meest uit ongedrukte
stukken puttend, geven wij in de noot eenige literatuur *).

') P. de Marees, Besenryïiinge oan «e/ gou/ ftomHcfcrycft uan Gtutai 1602, uitg. S. P.
l'Honoré Naber, 1912. W Bosman, JVauiefourigü 6«cAr»;'ti»»g wan de Guinese Goud-
Tand- « , SJaudiujt 1737, vooral II 149—152. J. G. Stedman, J?«ze «oar Surinam*,
uit het Eng. 1799. F. A. Kühn, BescAoutping uan den *o«to>ki der Surinaamse*/: />/an-
togie-sJaven, 1828. F. W. Hostmann, Oiw As ftescAaving tian negers in .dfmsrifca, 1850.
Dr. W. R. van Hoëvell, Slagen en Brt)en onder de Weder/, me/, 1854. J . Wolbers, D<
Surinaamse*» negerstoa/, 1854. Dez., Suriname 1861, blz. 114—160. C. A. van Sy-
pesteyn, v4/scAa//ing der sJauern»y, 1866. Nic. Beets, Z>e 6ew«yd»ng .der sJat/en, 1856.
A. D. van der Gon Netscber, y4/scAa//ing der s/awern»; in Suriname, 1859.
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5 6 0 NEDERLANDSCHE BOVENWINDSCHE EILANDEN

De slavernij in den voor ons zedelijk oordeel vreeselij ksten
vorm begint, wanneer men van Afrika negers naar Amerika gaat
brengen en in dien vorm vertoont zij zich in al onze toenmalige
West-Indische koloniën, ja heeft zich nergens gruwelijker ge-
openbaard dan juist in Suriname *). Tegen het stelsel zelf had
niemand bezwaar, Noach had tot Cham gezegd: „Vervloekt zij
Kanaan, een slaaf der slaven zij hij zijnen broederen" *) en, daar
van Cham de negers afstamden, was de zaak daarmede uit. Een
overigens welmeenend man als onze Picardt betoogt, dat „bij
aldien men gedurig met rottingen in hun lendenen woont en
dezelven zonder genade bastonneert, men goede diensten van
hen verwachten mag, zoodat hunlieder zaligheid bestaat in
slavernije" *). En daarmede gingen nog tot in de helft der 19de
eeuw de meesten accoord *). Het is aangenaam er te kunnen bij-
voegen, dat men ten onzent ook het verzet met den tijd ziet
groeien. Van het protest van 1688 heb ik gesproken. Ik mag er
de namen bijvoegen van Hondius '), van (maar zijn naam ken ik
niet) een schrijver in den Denker •), van den koopman Pieter van
Winter '), van Dirk van Hogendorp •), van Mr. J. Heemskerk *),
van cfen genoemden dr. van Hoèvefl, wier stemmen in hun kring
hebben doen hooren wat Harriet Beecher Stowe zou doen klinken
over de gansche wereld.

Het was reeds daarvóór, 1833, dat Engeland de slavernij af-
schafte, Frankrijk volgde in 1848, de Amerikaansche burgeroorlog
is van 1863, voor Nederl. Oost-Indië is de dag 1 Januari 1860, de
West-Indische emancipatie onder het ministerie-Thorbecke, met
G. H. Uhlenbeck als minister van Koloniën, die het ontwerp van

') „ . . . . & Suriname.... un traitement dont la barbarie surpasse celui auqud
les esclaves sont assujettis aux Antilles, D«£Arfc*s van Thulemeyer pag. 98. Desgelijks
gouv. Bonham tijdens het Eng. bewind d.d. 14 Juli 1813 bij Wolbers, Surinam* bU.
567 en Otto Tank aWoar blz. 811.

•) G«»«. 9, 25.
•) Joh. Picardt, i4n<t4«ifetfe», 1660, blz. 9.
') O. Keye, BescArt/vt'ngf van . . . . Gua/ana cap. 24. Ph. Fermin, Ctotfifioii g ^

rak (fc Surinam, 1769, I 112, 162. W. H. Lans, Bi/oVag* <.a\ *«nnts dVr AoJoni*
Surinam*, 1842, blz. 23 vlg. 35, 164 vlg.

•) Hondius, Stear* ««gister, 1674, blz. 364.
•) D« Z><m*«r, 1764, II 233—248. Meteen eene wederlegging van Montesquieu,

£s£ri< d « Jois, XV 2—5.
') In het voorbericht van zijn Af onrongo o/ a« KoninJUtj'ft; sJaa/, 1774. VergeL

G. Kalff, iV«i. Lrfter* V 563.
•) In zijn tooneelstuk ATrospoefto/ o/ ie s/awern»;, 1800. Vergel. Differee, GeaVnAftoe*

1913, blz. 231. Een luim der historie heeft gewild, dat een nutslezing van A. Barrau
ter verdediging der slavernij, 1790, werd geplaatst in de fly'drag^n to< A l i*
g«/u* III 341, het is waarin IV 49 weersproken.

•) .4»ts(. Courant 13 Jan. 1859. Vergl. M. van Lennep, L<vcn wan / . wan
II 144.
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NEDERLANDSCHE BOVENWINDSCHE EILANDEN 561

zijn voorganger Loudon onveranderd had overgenomen, is van
1863 met een overgangstijd van tien jaren *).

§2. Het octrooi der nieuwe W. I. Compagnie, 1683, zeide in
art. 6: „Dewijle de gemelte colonie niet wel kan worden voortgezet
dan door middel van swarte slaven ofte negros ende niemandt
buyten de voorsz. compagnie in deze landen bevoeght is, eenighe
slaven te halen van de kuste van Africa, alwaer alleen in gehandelt
werden, soo sal de voorzs. compagnie geobligeertsijnaandegesey-
de colonie jaerlijcx te leveren sodanigen aental slaven als aldaer
sullen wesen gerequireerd."

Hierbij gold Suriname als afzetgebied op zich zelf. Curacao voor
zich en als doorvoer-depöt naar Amerika. St. Eustatius voor zich
en als doorvoerhaven naar de omliggende eilanden — onder pro-
test gelijk wij nog zien zullen. De slaven *), krijgsgevangenen
meest uit de binnenlanden, te St. George d'Elmina gekeurd en
met de letters der Comp. gebrandmerkt („niet te hard", zegt
Bosman), werden naakt ingeladen, 600 a 700 stuks per schip, de
mannen met een hand aan een voet geketend, overdag soms aan
dek gebracht om te luchten, bij aankomst wederom gekeurd,
daarna verkocht, waarbij de eigenaar hun ook zijn letters inbrand-
de. In Suriname gingen zij dan meest naar de plantages, met ar-
beid den ganschen dag, zonder rustdag, volstrekt rechtloos, bloot-
gesteld voor de kleinste vergrijpen aan voor ons thans ongelooflij-
ke straffen, de jonge negerinnen onbeschermd tegenover alle ge-
meenheden harer meesters of de martelingen harer jaloersche
meesteressen *). Geen huwelijk *), geen huiselijk leven, geen on-
derwijs.

') W»«ut» Af«4. Biogf. WoortfenAoeA IV 1352. De vrijmaking der slaven in 1848 op
het Franscbe deel van St. Maarten had feitelijk ook die op de Nederlandsche helft
ten gevolge.

*) Verhalen van ooggetuigen over de reizen van slavenschepen van de Kust naar
Amerika bij W. Westergaard, TA* DanisA W«< /mitcs p. 140—144.

•) Stedman a. «p. I 24. 148. 150. II 88. Wolbersa. tp. blz. 131 vlg. 134. 291 noot. Onder
deze vrouwen Maria Susanna du Plessis (Boekhoudt l/d mi/» ««-/«de», 1874, blz. 109),
de weduwe P. Mauricius, juffrouw Pieterson. Op Curasao de eigenares der plantage
Hieronymus, de Gaay Fortman, Curasao blz. 264 noot. Van Hoëvell, a. w. I 57—64.
Dr. Joh. R. Birlinger, Das grausami W«6, Wien 1928, behandelt in cap. II D»« Frai»
ois SAiavenAa/fcrt'n met rijke literatuur. Hier inderdaad werden,, Weiber zu Hyanen".
Eene beschaafde, geestige jonge dame uit Schotland, Janet Schaw, is in 1775 op Anti-
gua en zegt van die straffen: „When one comes to be better acquainted with the nature
of the negroes, the horrour of it must wear off. It is the suffering of the human mind
that constitutes the greatest misery of punishment, but with them it is merely corpo-
real. As to the brutes it inflicts no wound on their mind whose natures seem made to
bear it, and whose sufferings are not attended with shame or pain beyond the present
moment", /owrna/ o/ a /ady o/ ?ua/t/y, ed. Evangeline Walker Andrews, New Haven,
Yale Univ. Press. 1923, pag. 127.

*) Over negerkinderen als handelsproduct (op Barbados) Henry Whistler, /o«rna/

West Indische Gids XI 36
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562 NEDERLANDSCHE BOVENWINDSCHE EILANDEN

Wij hebben te gelegener plaatse vermeld, dat Lamont tot de be-
geer dste slaven, die uit het binnenland van de kust van Guinea, de
Minasche (van St. George d'Elmina) en nu en dan ook een schip met
Lowangesse (van Loango) rekende. Er waren talrijke soorten,
naar de onderscheiden negervolken, alle met hun eigen tatoeëe-
ring, maar in de benamingen heerscht groot verschil. Er zijn Man-
dingo-negers, die verstandelijk bovenaan stonden, en een stam
van dezen, de Foolah's. Er zijn Koromantijn-negers van de
Goudkust en Whidah of Fida, als gewillig geroemd. Van de Goud-
kust komen ook de Anamaboe-negers, van d'Elmina vooral As-
hantijnen en Fantij nen, van Sierra Leone zeer zwarte en sterke *).
Uit dat Fida of Ardra aan de Bocht kocht de Comp. jaarlijks, vol-
gens bericht van ± 1670, 2 a 3000 negers in, van Loango jaarlijks
„een quantiteit van omtrent 3000". Het heet voorts, dat de negers
van Rio Calabary, Camerones en Del Rey (in het tegenwoordige
Kamaroen) boos en hardnekkig zijn, „brengen haarselfs om" *) —
uit wanhoop natuurlijk. Dat kwam veel voor. De negers van Foin
pleegden zelfmoord door klei te eten *), de Eboes van de Baai van
Benin brachten zich herhaaldelijk om het leven *). Vandaar dat in
een contract met Domingo Grillo, een van 's Comps. agenten, van
1672, de Comp. belooft geen slaven te zullen leveren, die aan Rio
Calabary „ingehandelt sijn"*). Aan Cabo Verde „vallen mede veel
negers ende sijn de beste, swartste en gantsche van geheel Africa"
(inderdaad zijn de negers van Senegal sterk) „doch sijn dier ende
schaars, soodat noyt op deselve veel toegeleyt is geworden" *). Op
Curacao heetten de Elminasche negers strijdlustiger dan die van
Loango, de Congo en Angola, en zich ook moeilijker in hun lot
schikkend *).

Wij zagen boven insgelijks, dat Lamont de prijs van 100 pesos
voor uitgezochte slaven (de oude en gebrekkige heetten maque-
rons of magrones, verbastering van manqueron) te laag vond*).

1655: „Our English heare doth think a negor child the first day it is borne to be worth
0.51i. Some planters will have 30 more or less about 4 or 5 years old: they sale them
from one to the others as we done shepe", cit. naar Pitman a. tp. pag. 6.

') Een lange lijst naar de landstreken bij Hartsinck, B«cAr«;i/tng van Guiana, 1770,
II 918—922, waarbij men echter £»cyc/. W.-/nd»ë blz. 156 leze. Uitvoerig ook Bryan
Edwards a. u>. II.

') A/«nor«« otî f den AanaW (ter W. ƒ. Comf. in Bt/df. ƒƒ«/. G«». [7<r. XXXV 96 vlg.
*) Hartsinck a. t». II 919.
*) Edwards a. u>. II 89. De bovengenoemde jonge dame heeft daarvan ook gehoord:

„Strange as it may seem, they are very nervous and subject to fits of madness", /our-
na/ als boven pag. 128.

») Wed. ^rcA»*/ v. tf«*g. XI 282.
*) ilfemort; als Sown in Bya>. als 6ov«n blz. 99.
') Hamelberg a. «i. I 165.
•) fiot>«« blz. 368.
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Men had hem dus naar onze munt / 240 geboden. De prijzen stij-
gen in den loop der jaren. Keye kent nog (alles voor jonge, man-
nelijke slaven) een prijs van / 125 a contant, / 135 op crediet, ter-
wijl de importeur er / 75 voor gegeven had. In een notarieel con-
tract van 1672 voor de levering van 3000 slaven voor plantages op
Curacao bepaalde men den prijs op ƒ 258*). Na den inval van Cas-
sard in Suriname, 1712, betaalde men de brandschatting o.a. met
slaven, die toen op / 350 „het stuk" berekend werden *). Fermin
noemt al / 400, / 450, Stedman 50 £. In Essequebo schatte men in
1747 den huisneger Abominé en zijne vrouw Marianne, die Storm
wilde loskoopen, te zamen op / 800 *). En, toen in 1819 ongeveer
15.000 slaven in Suriname aan de pokken stierven, schatte men
dat verlies op / 9.000.000. d. i. / 600 „per stuk".

De manier, waarop de prijslijsten zijn ingericht, is voor de toen-
malige denkwijze van akelige duidelijkheid. Hier is er een van
4 Mei 1722 op St. Eustatius, in dezer voege. Op 't schip Beeken-
steyn zijn aangebracht 560 stuks, door elkander verkocht voor 83
pesos. Gespecificeerd:

Aan commandeur Jac. Stevens:
jongen i . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ =140 pesos

Aan Jan Simonsz. Doncker:
6 jongens van 4 voet ) , „ , » . , « „.^

ƒ ,.f „i , > 12 st. a70pes — 840 pesOc
6 dito van 4$ voet J *

Mons. Du Riot van Guadeloupe koopt in eens:
1 jongen 4 voet hoog 60 pesos
40 mans j ^ ^ Q

22 vrouwen ƒ ^
5 meyssies van 4 voet 6 duym tot 4 voet 5 duym

hoog a 68 = 340 pesos.
De gansche lading van 560 stuks heeft opgebracht 46543 pesos.
De provisie van den Ie commandeur Jac. Stevens ad IJ % =

698-3-0, van den 2e Jan Stalpert | % = 235-5-3, p. te zamen
933-8-3- p.

Blijft na aftrek van andere onkosten 45313 *).
In 1724 gingen alle slaven van het schip Phoenix, 716 stuks,

') Uitgeg. door Eekhof in JV*deW. y4 rc*t>/ als boven blz. 271 —298.
•) Herlein a. u>. blz. 62. Op St. Eustatius vroeg hij 3400 pesos of 34 slaven, 6ov«»

blz. 422.
•) De Villiers, Storm vat» 's Grat^sande, blz. 105.
*) De gewone grootte was 4 voet 6 duim, Pitman a. to. pag. 68.
*) Port. no. 2 fol. 659"' 670—672'. Nog zulk een slavenverkooplijst 1723 port. no. 3

fol. 138—140v. Een verkooplijst van een Zeeuwschen enterlooper op St. Thomas, 1710,
bij Westergaard, a. ui. pag. 149'.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:12:56PM
via free access



564 NEDERLANDSCHE BOVENWINDSCHE EILANDEN

voor 56518-4-0 pesos *). Het schip Leusden, kapitein Pieter Ras,
had in Berbice 314 stuks geland en kwam naar St. Eustatius met
nog 221, „waarvan drie doot syn", welke 218 voor 20302-4-0 van
de hand gingen *). Op de vorige reis had de Leusden er 459 aange-
voerd, die door elkander 96 pesos opbrachten *).

Bij de gerechtelijke verkooping van Lindesay's goederen, uit-
voerig boven vermeld, deden de slaven gemiddeld 150 pesos. Eene
slavin met een houten been en een mulatje genaamd Marie 50 pe-
sos. Eene negerin met haar kind 135 pesos. Een Indiaan met zijn
vrouw 151 pesos *).

Dat de prijzen langzaam stijgen blijkt ook — om daarvan een
voorbeeld te geven — op de Engeische Antillen. In 1726 kocht
men op Jamaica een nieuwen slaaf voor 18 £, in 1739 voor 24 £, in
1740 voor 35 £, in 1741 voor 37 £, in 1788 voor 40 £ *).

§ 3. Gouverneur Lamont heeft eens gezegd, dat, ware de sla-
venhandel er niet, St. Eustatius en Saba H. Gr. E. Achtb. geen
honderd gulden waard zouden zijn •). De toekomst zou hem logen-
straffen, toen de suikerplantages, over het eiland verspreid, hare
winsten afwierpen, maar het is waar dat de slavenhandel er van
ontzaglijke beteekenis is geweest. Want wat de Deensche West-
India en Guinea Compagnie van St. Thomas heeft willen maken,
een centraal depot van slaven voor alle omliggende eilanden *),
dat is St. Eustatius inderdaad geweest. Het was het gevolg (om
niet te zeggen de vrucht) van het monopolie-stelsel. Handel is naar
zijn innerlijkst wezen vrij, kan alleen bij volledige vrijheid tot zij-
ne volle ontplooiing geraken, hem te binden, in dit geval hem tot
het recht van weinigen te maken, doet hem schade of brengt hem

*> Port no. I fol. 520'.
*) ,4 kiaar fol. 524». Port. no. 3 fol. 173. Getuigschrift van het lossen ia Berbice d.d.

fort Nassau 13 Mei ! 724 get. door commandeur Antony Tiereos en 2 gecommitteerden
atóaar ïol. 220. Eea brief van Pieter Ras d.d. St. Eust. 27 Juni {724 tóiaar fol. i 79.130.

») Stevens aan X II Nov. i 722, aWaar foi. 33.
*) Port. no. 3 fol. 526. 528'. Vergel. &>!»* blz. 529.1n het prachtige plaatwerk Koyag*

<i Swtsaw door P. f. Benoit met Ï00 teekeaingea door dea auteur, Brux. S839 ziet
men sub no. S9 den verkoop van een slavin met twee jongetjes. De vroeger genoemde
Schotsche jonge dame vertolkt ons wederom de gevoelens barer kringen. Zij is aog al-
tijd in Antigua en „was some days ago in town, when a number for market came from
on board a ship. They stood up to be looked at with perfect unconcern. The husband
was to be divided from the wife, the infant from the mother, but the most perfect in-
difference ran thro* the whole", /ownaj o/ a ifniy o/ juattiy, pag. 128. Wanneer zoo
eene overigens zachtzinnige dame oordeelde, hoe luliea de slavenhaaiders gedacht en
gedaan hebben!

*) Bij Pitman a. «. pag. 39.
*} Bos»» blz. 377. „De slavenhandel bloeit nier nog we! zoo goed als op Curasao, om-

dat Eustatius zoo gunstig ligt, van de vreemde natiën rondom gelijk ais becingeit",
iJcjixi.-/1> van Joh. Meyer ! 723, port. no. 3 fol. 103'.

*) Westergaard a, w, pag. 144.
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op onwettige wegen. Het vraagstuk was voor gansch West-Indië:
hoe krijgen wij het test de zwarte werkkrachten daar waar zij
noodig zijn; de compagnieën, die overal het monopolie hadden,
voldeden aan dien eisch maar gebrekkig; dus losten particulieren
het probleem op en ontstond de sluikhandel. En, daar vooral de
Hollanders en de Zeeuwen daarin (mogen wij zeggen?) hebben
uitgemunt, is St. Eustatius het eiland geworden, waarheen de ons
reeds bekende lorredraaiers of enterloopers *) de slaven aanvoer-
den, vanwaar dan de vreemde schepen hen kwamen afhalen of ook
de onze zelve hen verder brachten. Wij staven het gezegde met en-
kele voorbeelden.

Op de Engelsche Antillen joeg het monopolie der Royal African
Company vooreerst de prijzen op. In 1689 waren er klachten dat
negers vroeger voor 7 £" te koop waren en dat men er thans 20 £
voor geven moest. Wanneer zij er waren 1 Want de aanvoer was
zoo ongelijk en onzeker, veelal ook zoo onvoldoende, dat de plan-
ters om de aangevoerde negers in letterlijken zin rukten en pluk-
ten, en de ongelukkigen bij zulk een inval inhetschipvan doodelij-
ke angsten vervulden *). Geen wonder, dat onder zulke omstan-
digheden de sluikhandel, dat is de clandestiene invoer van St.
Eustatius, bloeide. En, doordat de Hollandsche lorredraaiers jaar-
lijks 2 a 3000 slaven naar ons eiland brachten en vandaar verhan-
delden, konden zij goedkooper zijn dan de Engelsche compagnie-
schepen, in 1731 b.v. 20 %. Alleen op St. Kitts (St. Christoffel)
voerden zij aldus van 1721 tot 1723 duizend slaven in. En voor
Barbados zijn van 1708 tot 1725 die cijfers aldus, dat de African
Company op de officieele rapporten staat met 4226 „stuks" en de
lorredraaiers daarop voorkomen met 49777, dat is dus bijna 12
maal zooveel'). Niet anders op de Deensche Antillen. Holland-
sche enterloopers brachten veel meer slaven naar St. Thomas dan
de Deensche Compagnie, en volstrekt overtuigend is in dat opzicht
een lijst van slavenschepen in Deensch W. Indië 1687—1754,
waar schepen of schippers met namen als de Roode Leeuw, de

') Bouen blz. 360 n. 1. In Curasao hief men van negers, die niet met Hollandsche sche-
pen kwamen, 20 pesos. Nu was de slavenhandel daar vooral in Fransche en Spaansche
handen. Gevolg, dat zij elders gingen en dat zelfs de Curacaosche barken van de Kust
naar St. Christoffel of St. Eustatius gingen. Aldus Faesch aan X, 25 Maart 1740, port.
no. 5 f al. 279v. Andere natiën waren trouwens niet wijzer. In 1731 had Jamaica den
i mpost op slaven verhoogd van 10 op 15 shilling, Pitman a. a>. pag. 84.

•) Groans o/ ZAe £Ja»tertons 1689 gebruikt het werkwoord to scramble, bij Pitman
«• te. pag. 64.

') Pitman a. te>. pag. 72, 74 s. Faesch aan X 8 Febr. 1738, port. no. 5 fol. 40: „De
Engelschen drijven hier veel slavenhandel. Men kan hier 600 a 1000 negers per jaar
verdebiteeren en zou zelfs Berbice uit onzen overvloed kunnen voorzien, ja naar Cu-
racao en Suriname de slaven in barken kunnen overbrengen. Zij worden hier voor 60 4
80 pesos, ja extra schoon tot 100 door de Engelschen gekogt".
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Jonge Matthijs en Jac. de Bruyne, Matthys Boogaart, Adriaan
Daems, Corn. Huysing, Erasmus Muller overwegend zijn *). En
wat de Fransche eilanden betreft, men kwam vandaar de slaven
halen en betaalde, om den handel maar aanlokkelijk te maken,
met suiker, waarvoor de Hollanders in Frankrijk maar de helft
der invoerrechten te betalen hadden *).

§ 4. Aldus valt er helder licht op de berichten uit St. Eustatius
zelf, waarvan wij er reeds enkele noemden. Commandeur Salo-
monsz. klaagde over een lorredraaier uit Middelburg, kapitein
Matthijs Bogaert *). Dat was in 1699; en op dat zelfde jaar plaatst
de bovengenoemde Deensche schepenlijst: een slavenschip, Zee-
land, Math. Bogaert. Toen in 1700 de enterlooper Johanna Cor-
nelia, schipper Frans Jansz., met slaven ter reede was gekomen en
de burgerij weigerde hem te helpen „delogeeren" *), voegden zij
daaraan terecht toe, dat, zoo de Comp. voor geregelden aanvoer
zorgde, de lorredraaiers van zelf zouden wegblijven. Zooals het nu
stond, lieten zij zich het voordeeltje niet ontsnappen en handelden
met den heer van Be verhoudt, die het schip had leeggekocht.
Commandeur Lamont was nog geen week in zijn ambt, of eenige
Fransche e« Engelsdie kooplieden wilden al een contract met hem
sluiten voor de jaarlijksche levering van 1500 negers *). Dit was
wettige handel, waarop Lamont toen echter niet inging. En ook
hij klaagt, dat men op de schepen der Compagnie nooit rekenen
kon. Andere waren er genoeg! Den 29sten Augustus 1701 kwam
het schip Plaetenburgh, kapitein Leendert Jansz. voor het eiland
ten anker, vol met slaven. Daar het een lorredraaier was, verbood
Lamont allen handel en deze maal gelukte het hem, 29 September,
den man te doen vertrekken. Eenigen tijd later was schipper Mat-
thijs Bogaert er weer, wiens schip thans blijkt de Dolfijn te heeten,
met 400 slaven van Loango. Maar hij wilde ««/ weggaan. Lamont
liet toen van het fort op hem schieten, met het eenig gevolg dat hij
verder uit den wal ging liggen. En hij verkocht zijne slaven aan de
planters, die er buitengemeen verlegen om waren en zich om het
monopolie weinig bekommerden. *) Doch welk eene verleiding
voor de commandeurs! Gehoorzaamden zij aan hun orders, dan

«) Westergaard o. t». pag. 138.320—326.
') Pitman a. u>. pag. 85. 282 noot 21. De Spanjaarden betaalden met zwaar geld van

goud en zilver en vervoerden dan de slaven naar Portorico, Cuba en Hispaniola (Haïti),
.D^wc/tV als 6ow», port. 3 fol. lO3v.

•) Boven blz. 360.
') Bonen blz. 360.
*) Bouen blz. 368.
») Lamont aan X 28 Juli 1701, port. no. 2 fol. 129; 14 Nov. 1701, port. no. I fol. 5'.

6v, 10', 12v, 19'. 33v. (deze laatste bladzijde d.d. 25 Juli 1701 gelijkluidend met
port. no. 2 fol. 132v, maar gedat. 26 Juli 1701).
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kregen zij de gansche bevolking tegen zich en konden toch den
sluikhandel niet keeren, Deden zij een oog toe, dan zat er eene rui-
me belooning op. Velen zijn daarvoor dan ook bezweken of hebben
zei ven aan den particulieren handel medegedaan *}. Wij hebben
gezien, dat in 1730 de vrije vaart op de kust alleen Nederland-
schen schepen werd toegestaan *).

§ 5. De Compagnie had hare eigene plantages en derhalve hare
eigen slaven. Maar ook hier bedroog de zuinigheid de wijsheid. De
compagnieslaven waren èn veel te weinig èn te slecht *). Teeke-
nend in dit opzicht is een inventaris van compagniesgoederen d.d.
25 Juli 1740. Daarop vindt men o.m.: Een oude neger Jam seer
gebreckelijk buyten staat van dienst. Een oude negerin sijn wijf
genaemt Hanna idem. Een negerman Bastiaan. Een ditto Pieter.
Een ditto Statius, aen d' waag dienstig. Een neger Claes gebrecke-
lijk. Een ditto Jack, Een ditto Prince. Een ditto Dolle. Een ditto
Monkie gebreckelijk. Een ditto Masingo ondienstbaar. Een ne-
gerin Maria met 3 kinderen, 2 jongens Trornpi en Amsterdam en 1
meyssie Sia. Een negerin Bettie gebreckelijk. Een negerin Suzan-
na. Een meyssie Sibilla *). Met zulk personeel van stakkerds was
zeker niet veel aan te vangen en, nademaal de commandeurs ge-
meenlijk hun eigen plantages trouwer verzorgden dan die der Gr.
Ed. Achtb. Heeren (Staats- en particulier bedrijf!), verbaast het
ons niet, dat bij iedere bestuurswisseling de compagniesplantages
heeten te verkeeren in „desolaten staat" *).

Af en toe deed de Comp. wel iets om haren handel te „animee-
ren". Wij zagen reeds dat de negers van Ardra gezocht waren.
Daarom verzocht Joh. Lindesay aan Bewindhebberen nu en dan
een schip met Ardrasche of Miensche (d'Elmina) onder die van
Angola aan te voeren, om de negotie te animeeren, „want de An-
goolsche seer traag af (van de hand) gaan" •). De Heeren ant-
woordden daar op, dat hij al zijn best moest doen om de Angool-
sche slaven aan de kooplui smakelijk te maken, want de Comp.
kon onmogelijk alleen Fidasche of Miensche aanvoeren, omdat
door de overgroote duurte derzelven zij merkelijk schade zou lij—

') Jan Simonsz. Doncker jun. placht aanstonds aan boord van een lorredraaier te
gaan en de beste slaven, 50 ja 100 voor zich op crediet uit te kiezen, terwijl de
slechte aan boord bleven. De Engelschen, Franschen en Spanjaarden kwamen dan bij
hem koopen en hij maakte goede winsten, Deductie als ftofe», port. no. 3 fol. 104v.

') Bouc» blz. 534.
*) Sotien blz. 363.
*) Port. no. 5 fol. 413'.
*) Jasper Ellis aan X 1 Sept. 1741: „De compagniesplantages zijn in desolaten

staat. Er was geen suikerriet geplant en geen kost voor slaven. Ik heb er nu pataten
gezet". Port. no. 5 fol. 506v.

') Port. no. I fol. 535v.
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den. Zij waren echter bereid nu en dan een schip met Miensche te
zenden, om de negotie op St. Eustatius te stabiliseeren *). Reeds
een jaar vroeger trouwens hadden zij besloten om, ten gerieve van
de Engelsche barken, die telkens maar vaak te vergeefs op St.
Eustatius kwamen, zeven schepen naar d'Elmina te zenden om
enkele ladingen aan te voeren *).

Natuurlijk eischte het handelsbelang, dat er voor die levende
lading zorg werd gedragen. Bij aankomst van een slavenschip
moesten alle inhebbende slaven aan land gebracht worden. Maar
deskundigen zagen in dat voorschrift groot nadeel. Het was, be-
toogden zij, niet mogelijk de slaven zoo „schoon en kuys" aan
land te houden als aan boord, om de losse aarde van het eiland,
waardoor zij, hoe dikwijls des daags ook gewasschen en gereinigd,
er toch „bestoven" uitzagen, hetgeen hun bij den verkoop schade
deed. Voorts had men ook op St. Eustatius de bekende „chicken",
die, zoodra men de slaven aan land liet, in hun voeten kropen,
zweren veroorzaakten en hen aldus tot makrons d.w.z. onver-
koopbaar maakten *). Aanvankelijk was er op het eiland nog geen
loods om eene lading slaven onderdak te brengen. Men liet hen
dus van dag tot dag 's morgens na het eten bij partijen aan den
wal komen en in het land brengen, „om haar te diverteeren" en
bracht hen in den namiddag op etenstijd weder aan boord. Aldus
dan trachtte men „den slaafschen handel te laten floreeren". Tot-
dat Lindesay in het waterfort dat dubbele slavenhuis bouwde,
waarvan ik gesproken heb *).

§ 6. Dergelijke logiezen waren ook noodig voor de ziek van
boord gebrachte slaven. Ziekte en dood eischten op de reis van
Afrika naar de West talrijke offers; voor de negers zelven was
de dood niet het ergste dat hen overkomen kon; voor de hande-
laars was een hoog sterftecijfer natuurlijk schadelijk, maar de aan-
voer was zoo ontzaglijk, dat een enkel sterfgeval min of meer geen
verschil maakte en een paar pesos, op den prijs der overlevenden
opgelegd, de verliezen weer goed maakten. Welk eene wereld van
menschelijke ellende er achter de nuchtere cijfers ligt, die wij gaan
geven, is iedereen duidelijk.

•) /tao/utón Heeren X Veneris 17 Nov. 1724 fol. 167.
•) Heeren X aan Lindesay 29 Juli 1723.
*) Chicken, tschicken, de zandvloo, sarcopsylla penetrans. Negereng. sika of sicca,

waarvan het wijfje zich in den voet van den mensen inboort en onder de huid hare
eieren legt, Oldendorp a. ie. I 125 ff., £»cyc<. W. / n t ó blz. 632a. De Indiaansche vrou-
wen in Suriname doorsteken hare onderlip met een gouden speld, die meteen dient tot
verwijdering der siccas uit de voetzool. De speld prikt ze er uit en de kleine holte wrij-
ven de vrouwen met asch in, dr. E. A. Koch in iV. iJ. C. 15 Octob. 1925 Av.

•) Joh. Lindesay aan X 20 Maart 1724 port. no. 1 fol. 507'.—509'.; port. no. 3 foL
134—136 r. Boven blz. 521.
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Den I9den September 1722 kwam op St. Eustatius het schip
Leusden, kapitein Pieter Ras, met 562 „stuks", terwijl er onder-
weg 92 gestorven waren. Bovendien waren er vele zieken, die in
het waterfort werden ondergebracht *).

Den lOden November van dat jaar ankerde het schip Rusthof
van de Kamer Zeeland. De opperstuurman Jan Beunt voerde het
commando, dewijl kapitein Jan Fortborg 31 Mei te Angola was
overleden. De aanvoer bedroeg 558 stuks. Dooden ond ?rweg 103.
De overlevenden waren ziek en vermagerd door gebrek aan voed-
sel *).

Het volgend jaar, 1723, den Uden Juni, arriveerde het schip
Guntersteyn van de Kamer van de Maze. De opperstuurman Nic.
Blom voerde het commando, dewijl kapitein Jan Hoogendam 5
Maart te Angola was overleden. Aanvoer 644 stuks. Dooden on-
derweg 46. Aan wal nog gestorven 41, allen aan buikloop. Onder
de overigen bevonden zich ouden van dagen en kleine kinderen, in
de lading meegenomen, zoodat dit schip een slechten handel
maakte *).

Van het schip Duin vliet, een maand later, konden 270 stuks
verkocht worden voor te zamen 26691 -2-0 pesos, onverkocht ble-
ven 21 stuks, die met „geneuze wormen" geplaagd waren *).

Den 20 September 1723 kwam het schip Beekensteyn ter reede.
De lading bestond uit 722 stuks Angolasche slaven. Dooden on-
derweg 85. De kapitein Dirk de Wolf had onderweg een beroerte
gehad, werd verlamd van boord gedragen, overleed den 11 den
November en werd „seer eerlijk" begraven, „als" (zegt ds. Kowan,
niet als een mensch, maar als) „een dienaar van UE. Gr. Achtb."
Dat was het hoogste! *) De stuurman Adr. van der Parre werd
kapitein en berekende later de kosten voor scheepsbehoeften en
slaven aan den wal op 1343-1-3 pesos •).

•) Stevens aan X 26 Sept. 1722, port. no. 3 fol. 27.38».
') Stevens aan X 11 Nov. 1722, port. no. 3, fol. 33.
•) Lindesay aan X 22 Juli 1723, port. no. 3 fol. 114. 115. Aan die 41 dooden aan wal

was „alle menschelijke devoir gedaan", Lindesay aan X 16 Aug. 1723, aMaar fol. 124'.
*) Lindesay als fcouen, aWaar fol. 124v. De Guinea worm, Filaria medinensis (Gor-

dius medinensis) boort zich door de huid meest in den voet, veroorzaakt daar hevige
pijnen met „wormkoorts" en toevallen. Zij wordt uiterst moeilijk verwijderd. Ook
blanken tast zij aan. Reeds Oldendorp wist, dat de slaven het dier uit Africa mede-
brachten; toen de slavenhandel ophield, verdween het van lieverlede. Oldendorp, a. t».
I 137. £ncyc/. W. / n t ó blz. 341.

*) Lindesay aan X 26 Sept. 1723, port, no, 3 fol. 128. Van der Parre aan X 18 Jan.
1724, a/daar fol. 130. Kowan aan X 19 Maart 1724, aWaar fol. 155.

') /l/dVzar fol. 192. 193. Een andere opperstuurman, Reyer Haringcarspel, van 't
schip 's Graveland, 1726, was een zeer „impertinent persoon, te groots om voor stuur-
man te varen, daarbij wat aan den dranck daer de krakeelen dikwijls door ontstaan",
bfa fol. 259v. 26(X 270'. Lindesay zette hem daarom af, maar, vreemd genoeg,
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In 1724 rapporteerde kapitein Boone, dat hij onder 517 stuks 44
dooden en kapitein Schamp, dat hij onder 747 stuks (600 gold voor
de wettelijke lading!) 71 dooden had *).

Deze Jan Schamp voerde in 1725 dat schip Leusden, dat wij in
1722 onder kapitein Pieter Ras vonden. Hij en zijn opperstuur-
man Astarmandt hielden een „lijst van de doode slaaven op 't
comp. schip Leusden". Reeds eer zij van Elmina afgezeild waren,
stierven er vele slaven „aan de loop". De ziekten onder weg gaven
zij op als „uyttering, loop, koorse, gecke siekte", deze laatste met
bijvoeging „vele", vermoedelijk melancholie of razernij. De lijst
is aldus:

jongens, mijsjes.
Octob. 22

Nov. 2

mans.

1

vrouw.
1

enz.
Totaal 52 12 6 1 = 71.

„nog 1 doot gevonden tussendeks."
De jongens en de meisjes vinden wij dan nog afzonderlijk in

vier kolommen in de bekende verdeeling naar de lengte, waarvan
n&tuurliik de prijs afhankelijk was, aldus:

Y * * *
jong. jong. jong. jong.

Bij aankomst op St. Eustatius legden zij eene beëedigde verkla-
ring af, dat al die slaven inderdaad gestorven en overboord gezet
waren (en dat zij er dus geen ten eigen profijte achter gehouden
hadden) *).

Den 9den Mei 1726 kwam van St. George d'Elmina het schip
Sonnensteyn, kapitein Jan Pietersz Gewelt (nomen est omen:
„leeft ongeregelt, seer moeylijck in den dranck") met 627 koppen
slaven. Dooden onderweg 70 door de Guineesche wormen. Van
boord moesten er nog 50 aan wal worden gedragen, die aan die
kwaal leden, „waeronder vele ellendigh met sware accidenten,

het volk vroeg hem terug, Ker«o«ftsc*«7f van de bemanning der 's Gravelant 21 Febr.
1726, otóoor fol. 302'. Zij teekenen daarbij allen in twee cirkels aldus:

Gerrit Hindricks —
Jan van Bekkem —

Jan Joris —
Hendr. Buysman enz. en in den tweeden cirkel:

Hans Matthysz. Jan Coertse. Dirk Jansz. enz.
aWaar fol. 302v.

') Port. no. I fol. 586v.
*) Kerft/aring d.d. St. Eustatius 19 April 1726, port. no. 3 fol. 311. Een soortgelijk

notarieel getuigenis d.d. 22 Juli 1726, a/daar fol. 327. Voor de maten } enz. ook Wes-
tergaard a. to. pag. 141.
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daarbij sodaanige putrefactie, dat men qualijc daerbij harden
kon" i).

Soms openbaarde zich de sterfte in massa zonder dat men de
doodsoorzaak kon vaststellen. Wij denken daarbij soms aan ziels-
ziekten. Zoo zond in ditzelfde jaar „de E. Heer Pieter Valckenier"
slaven naar St. Eustatius, „van eene natie die geen mensch in deze
gewesten kan verstaan". Daarbij „sterven van deze soort meest
allen" en de kooplui weigerden daarom hen te koopen *). Vermoe-
delijk slaven uit het verre achterland van een nieuwen „aange-
boorden" stam. Dat zij zich in geheel onbekende omgeving nog
bovendien niet verstaanbaar konden maken, zal hun lijden wel
doodelijk gemaakt hebben.

Het zou geen zin hebben met deze opgaven voort te gaan *). Wij
vonden dus deze cijfers:

aangekomen 562. Dooden
558. „
644 „
722. „
517. „
747. „

w •>

627. „
Het ligt voor de hand ze te vergelijken met die van andere sla-

venhandelende natiën. Hier zijn de Denen.
1698. Schip Copenhagen Bourse. Van de Kust met 506 stuks,

kwam op St. Thomas met 259. Aan land nog f 37.
1698. Schip Christian V. Kwam op St. Thomas met 353 stuks,

zijnde § der ingeladenen.
1700. Schip Frederik IV. Kwam op St. Thomas met 238 stuks,

zijnde onderweg 300 gestorven *).
In het algemeen, rekent Westergaard, liep het sterfteverlies van

10 tot 55 %. en hij maakt elders de opmerking, dat de Hollanders
hunne ladingen met het minste verlies over den Oceaan brachten.*)

') Lindesay aan X 12 Mei 1725, port. no. 3 fol. 323.
*) Lindesay aan X 24 Juli 1726, atóaar fol. 326. Pieter Valckenier was toen direc-

teur-generaal van de Kust als opvolger van Abr. Houtman, die in 1723 was overleden,
Eekhof, De ncger^rediftani Ca^üctn, blz. 7 noot 3.

•) Een enkel cijfer voor Curacao. Gouv. Nic. van Liebergen was een groote slaven-
beul. In 1679 stierven van de 4847 aangevoerde slaven er door zijne verwaarloozing
1196, Hamelberg a. OJ. I 65 noot 2. Zie ook blz. 77 noot 4. En aan de Kaap bracht
het schip Amersfoort 27 Maart 1658 de slaven aan wal van een prijs gemaakten Portu-
gees, „welck al tot op 170 stucx nae overleden ende noch vele heel sieck waren, mits-
gaders meest bestonden in meysjens en kleyne jongens, Jan van Riebeeck,
11 365.

«) Westergaard a. w. pag. 146, 147,321.
') /IWoarpag. 144, 142.

92.
103.
46.
85.
44.
71.
72
70.

Aan
i l

f f

f f

i f

i >

f f

wal
f t

f f

i l

f i

f f

f i

nog —

„ 41
f f

f f

f »

f f

.. 50
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Vergeleken met zijne Deensche cijfers is dat stellig juist. Zien wij
ook enkele Engelsche.

1769—1777 in 5 reizen op 2175 stuks 78 dooden.
1775—1786 „ 6 „ „ 2576 „ 110 „

1788 „ 9 „ „ 3983 „ 211 „ *).
Deze cijfers zijn uit verklaringen, afgelegd voor de Privy Coun-

cil, Maar in datzelfde jaar 1788 gaf Pitt in het Lagerhuis als sterf-
tecijfer 10 % *).

Voor de genoemde Hollandsche schepen is de percentage dus
resp. ± 14, 16, 12, 10|, 8,9 en 16 %. Gemiddeld 12 a 13.

Voor de Deensche:
resp. 58, 33 en 56 %. Gemiddeld 49 %.
Voor de Engelsche:
resp. 4, 4, 5 en 10 %. Gemiddeld 5 a 6 %.
Dit alles, het is waar, geldt slechts enkele jaren en enkele sche-

pen; volledige opgaven zouden mijn bestek en het plan van dit
boek al te ver overschreden hebben; den algemeenen indruk zou-
den ze trouwens niet wijzigen.

§ 7. De ontzaglijke invoer uit Afrika (waardoor zelfs in zoo
dicht bevolkte gebieden het getal mannen diep onder dat der
vrouwen daalde), vermeerderd door de geboorten, veroorzaakte in
de West Indien het bekende overwicht van negers over blanken,
wel te verstaan in getalsterkte. Ware er ook overwicht geweest
van intellect, organisatie, overleg, wapenen, uitrusting — het zou
met het blanke ras weldra gedaan zijn geweest. Reeds hebben wij
bij de vermelding van het resultaat van enkele volkstellingen cij-
fers gegeven, maar laten hier een opzettelijk overzicht volgen over
enkele jaren, die het gezegde zullen staven en, met lichte schom-
melingen, het stijgend getal slaven aantoonen.

1699. St. Eustatius 399 blanken 385 slaven »).

')
*)
•)
•)
•)
•)
')

1699. Saba 322
1702. St. Eustatius 102
1715. St. Eustatius 524
1715. Saba 336
1715. St. Maarten 361
1733. St. Eustatius 502
1734. St. Eustatius 531

Pitman a. t». pag. 68 s. note 35.
Bryan Edwards, a. a?. IV 341.
Boo*» biz. 361.
Bot;«» biz. 370.
fiovf» biz. 425.
Port no. 4, fol. 386, 387.
MUoar, fol. 499, 500.

»

»

131
271
750
176
244
904
973

J J

^

i f

* ) •

5) .

) •
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1735. St. Eustatius517 blanken 839 slaven *).
1736. St. Maarten 579 „ 1382 „ »).
1736. St. Eustatius 530 „ 1066 „ »).
1738. St. Maarten 520 „ 1100 „ «).
1739. St. Maarten 570 „ 1294 „ «).
1740. St. Eustatius 706 „ 1277 „ «j.

Meestal vindt men in deze getallen afzonderlijke cijfers voor
mannen, vrouwen, jongens en meisjes, hetgeen wij hier konden
verwaarloozen. Voor het genoemde jaar 1740 b. v. aldus:

blanken 183 m. 129 vr. 173 j . 221 m.
slaven 319 m. 260 vr. 352 j . 346 m.

Dit alles geldt zulke lilliputtersche eilandjes als onze Boven-
windsche. De indruk van dat ontzaglijk overwicht van negers over
blanken wordt nog veel sterker wanneer men staten ziet van de
groote Antillen en daarbij tot het eind der eeuw opklimt.

1673. Jamaica
1734. Jamaica
1774. Antigua
1786. Barbados
1788. Dominica
1791. Jamaica

„ St. Vincent
„ St. Christoffel
„ Grenada
„ Montserrat
„ Nevis
„ Virgin Isles

7 768 blanken
7.644
2.590

16.167
1.236

30.000
.450
.900
.000
.300
.000
.200

9.504 slaven *).
86.546 „ »).
37.808 „ •).
62.115 „ " ) .
14.967 „ " ) .

250.000 „ " ) .
11.853
20.435
23.926
10.000
8.420
9.000

" ) •

.4 Waar, fol. 520, 521.

.4 Waar, fol. 641—645'.
^Jaaar, fol. 602, 603.
Port. no. 5, fol. 25, 26.
/IWaar, fol. 239—242'.
^Waar, fol. 409—41 Iv.
Bryan Edwards a. to., I 301.
/JWaar, 1301.
/lWaar, I 485. Ook Sir Ralph Payne, /Instem to

O//tc<! C. O. 152—154, no. 17.
4Waar, I 346.
.4Waar, I 444.
<4Waar, I 284.
/IWaar, I 428.
Dit cijfer naar a. te. II, 2. /4Waar, I 467 gaf 4000 en 26.000.
/I Woar, II 2.
T. a. />.
T. a. />.
T. a. 6.

, 26 Juni 1774
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1791. Bahama 2.000 blanken 2.241 slaven *).
„ Bermuda 5.462 „ 4.919 „ •).

Tel ik deze cijfers op zonder die van de jaren 1673 en 1734, dan
krijg ik een totaal van 65.305 en 455.684.

Voor de Fransche Antillen ontleenen wij enkele cijfers aan den-
zelfden auteur, die ze op zijn beurt aan Necker dankt, doch met
de bijvoeging, dat sinds de daar genoemde jaren tot 1791 het aan-
tal slaven verdubbeld is. Ook hier laat ik de vrijgelaten negers weg

1776. St. Lucia 2.397 blanken 10.752 slaven.
„ Martinique 11.619 „ 71.268 „

1779. San Domingo 32.650 „ 249.098 „
„ Guadeloupe 13.261 „ 85.327 „ ").

Gelijksoortige aanwas en verhouding vertoonen ook de Deen-
sche eilanden. Als een voorbeeld van de stijging van het getal ne-
gers kies ik de zwarte bevolking van de plantages van Pieter Hey-
liger, een Statiaan, dien wij nog zullen ontmoeten, op St. Kruis.
Van 139 slaven in 1745 steeg het cijfer tot 578 in 1701, daalde in
1752 tot 430, maar bereikte in 1753 weder 670 *).

>) r. a. *>.
») T. a. *..
*) Bryan Edwards a. t». II 3 x. noot.
•) Westergaard a. u>. pag. 235 s.
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