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tn rfe ac/rtóeiïrfc eeww, door J. HUDIG
DZN. Druk de Bussy, Amsterdam (1927) *).

In „De West-Indische Gids" van Februari 1923 (4e jaarg. blz.
562) besprak ik de brochure „De West-Indische Zaken van Fer-
rand Whaley Hudig, 1759—1797, door zijn achterkleinzoon J.
Hudig Dzn." Nu ligt naast mij het niet minder interessante ge-
schrift welks titel aan het hoofd dezer bespreking staat.

"De hieronder volgende gegevens — aldus de schrijver in den
aanhef zijner brochure — zijn in hoofdzaak ontleend aan eenige
boeken, papieren en brieven, afkomstig uit het archief van de
Heeren Coo/>stai en 7?oc/msse«, kooplieden, die in de tweede helft
van de achttiende eeuw te Rotterdam eene voorname plaats in-
namen op het gebied van handel en reederij. Oprichters van de fir-
ma waren i/erma» i>aw Coo/>stof, Schepen van Rotterdam en Di-
recteur van den Levantschen Handel, en /saie /aco&ws i?ocAwsse«,
Oud Schepen van Vlissingen, Lid van 't Edelmogende Collegie ter
Admiraliteit van de Maze, wegens de provintie van Zeelant. .Ro-
cAwssew huwde in 1749 te Rotterdam met Estóer //Wig, dochter
van / a « //«rfig en Af ana Geertfrm ran Coo^stei, zuster van #er-
»w«. Tforman van Coo/>ste^ was dus oom van i?ocA«ssew. Na het
huwelijk volgde .E'seer haar echtgenoot naar Vlissingen; kort
daarop verhuisden zij naar Rotterdam, waar zij zich voor goed
vestigden."

Uit de 15 boeken, loopende van 1754—1776, alsmede uit de pa-
pieren en brieven, doet de heer //wiig een schat van mededeelin-
gen, die een schel licht werpen op den slavenhandel in die dagen.
Het kost den mensch uit de twintigste eeuw moeite zich in te den-
ken in de mentaliteit van de Hollanders die den slavenhandel dre-
ven als eiken anderen handel, zonder een oogenblik hun gemoeds-
rust te verliezen, daarbij Gods hulp inroepende voor het welslagen
hunner ondernemingen.

Bij het huwelijk van Rochussen werd een gedicht ten beste ge-
') De heer Hudig is op 3 October 1927 in den ouderdom van 86 jaren

overleden.
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geven, waarin ter eere van den bruidegom de volgende versregel
voorkwam: „Wiens schepen krielden van zijn noesten slavenhan-
del."

Kapitein J. Grim schreef op 19 December 1770 uit Elmina:
„God, hoop ik, zal zijn zegen daartoe geven, dat de slavennegotie
mag beter worden, anders zal het een lang liggen voor mij wor-
den." i)

Al de kapiteins van de slavenschepen en al die reeders waren
godsvruchtige menschen en bij geen hunner kwam het op dat er
iets ongeoorloofds in dien menschenhandel zou steken. Die negers
waren immers nakomelingen van Cham, die door zijn vader Noach
vervloekt was: „een knecht der knechten zij hij zijnen broederen",
Dit bij belwoord heef t zij n werk gedaan.

Aan de menschen van dien tijd mogen wij onzen modernen
maatstaf niet aanleggen. Wreedheid was het algemeene kenmerk
van die eeuwen.

Bij de beoordeeling van den slavenhandel verlieze men niet uit
het oog, dat hij niet mogelijk zou zijn geweest, wanneer de negers,
de in hunne oorlogen tusschen de verschillende stammen en stam-
metjes gemaakte gevangenen niet te koop aanboden. Aan den an-
deren kant laat het geen twijfel dat de mogelijkheid de gevangenen
te verkoopen, de oorlogen tusschen de stammen, die dikwijls een-
voudig slavenjachten waren, aanwakkerde. Soms verkochten de
hoofden ook hun eigen onderdanen.

Hoe de Overheid in Nederland over den slavenhandel dacht?
Zie hier art. VI van het Octroy der West-Indische Compagnie van
23 September 1682:

"Dat dewyle ghemelte Colonie [Suriname] niet wel kan wor-
') In de instructie, die in 1761 aan kapitein Jan van der Sluys, comman-

deerende het schip de „Frarcs WtWem", werd medegegeven staat:
„Eerstelijk zal den Capt. zorgen dragen dat het Gebed tot God almagtig

alle morgen en avonden behoorlijk werden gedaan ten eynde zynen godde-
lyken zeegen geduurende de reys af te bidden". . . .

Heine kende den toestand, zooals blijkt uit zijn „Sklavenschiff":
De Superkargo Mynheer van Koek slaat het dansen der slaven gade,

„Und faltet betend die Hande:
„Um Christi willen verschone, o Herr,
Das Leben der schwarzen Sünder!
Erzürnten sie dich, so weiszt du ja,
Sie sind so dumm wie die Rinder.

„Verschone ihr Leben um Christi will'n.
Der für uns Alle gestorben!
Denn bleiben mir nicht dreihundert Stück,
So ist mein Geschaft verdorben."
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den voortgezet, dan door middel van swarte Slaven of Negros, en-
de dat niemandt buyten de voorsz. Compagnie in dese Landen be-
voeght is eenige Slaven te halen van de Kusten van Africa, alwaer
alleen in gehandelt worden, soo sal de voorsz. Compagnie geobli-
geert zijn aen de gezegde Colonie jaarlycks te leveren soodanigen
aental Slaven, als aldaer sullen wezen gerequireert" ').

Wie meer weten wil van de rechten en plichten in vroegere en
latere Octroyen van de West-Indische Compagnie leze in de „£«-
cyc/o^aerfie va« A^er/anrfscA W^-Zw^ië" de artikelen „Compag-
nie (West-Indische)" en „Slavenhandel". De Staat der Nederlan-
den wettigde op de plechtigste wijze het koopen en verkoopen van
Afrikaansche slaven en de Staten-Generaal moedigden den handel
krachtig aan. Zoo bevatte het plakaat van 24 November 1789 deze
overweging:

"Nademaal de Handel op de West-Indiën een der aanzienlijk-
ste takken uitleverde, van het bestaan voor de Ingezeetenen
deeser Landen, en het Zeeker was, dat zoo lang er geen nieuwe
middelen waren uitgedagt, om de Colonien in Westindien van de
noodige handen te voorzien tot het verrigten van den Arbeid, de
Negerhandel behoorde aangemerkt te worden als onafscheidelijk
van den bloey en voorspoed dier Colonien, en van de geheele Com-
mercie" 2).

In 1734 werd het uitsluitend recht der West-Indische Compag-
nie om slaven van Afrika te halen haar ontnomen en de vaart
voor alle Nederlanders opengesteld tegen betaling van recognitie
aan de Compagnie voor den slavenaanvoer in de koloniën. Zoo
konden dan ook de reeders Coo/>stai en .Roc/tMsscn aan den slaven-
handel deelnemen.

"De reederij van de 18de eeuw was, — aldus de heer Hudig —
voor zoover die de vaart op West-Indië betrof, van een ander
karakter dan die van latere tijden. Evenals de tegenwoordige
stoomvaartmaatschappijen waren de reeders van de 19de eeuw
uitsluitend vrachtvaarders, wier verdienste gelegen was in de
vrachtpenningen van voor rekening van derden vervoerde goede-
ren. Het verschil tusschen de bedongen vracht en de onkosten van
de reis vormde de winst; het vervoer van handelsgoederen voor
rekening van de reederij zelve kwam slechts bij uitzondering voor.

Geheel anders was het met de reederijen, waarvan Coo/>starf 6-
*) Zie ook: „BescAetdew ot/er den s/az>enAawde£ der J-Kesi-ZwrfiscAe Cow-

pagnie", medegedeeld door Mr. Dr. S. van Brakel, „EcoMomtscA
meA /aartoeA", vierde deel, 's-Gravenhage, Mart. Nyhoff, 1918.

*) Zoo dacht men er in Engeland ook over. Zie het artikel „
in „De Wes*-TnrftscAe Gids" van Juli/Aug. 1927, blz. 159/160.
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.ffoc/mssew de boekhouders waren; eigenlijk waren die reederijen
handelszaken, en de schepen het middel om die handel te voeren.
Voor rekening van de reeders werd het schip beladen met ruil-
artikelen en verzonden naar West-Afrika, de ruilartikelen aldaar
verhandeld tegen negerslaven, dezen gevoerd naar West-Indië en
voor rekening der reeders verkocht" . . . .

„Op de thuisreis werden de koloniale producten soms voor re-
kening der reeders, soms op vracht vervoerd."

Hoe zoo'n reederij tot stand kwam?

„Eenige personen brachten een som gelds bij elkaar, kochten
een schip, benoemden een boekhouder, die de leiding had en de
reederij begon haren arbeid. Meestal onvatte zij maar één schip,
doch er waren ook reederijen, die meer dan één schip hadden. Het
kapitaal der reederij werd verdeeld in aandeelen of scheepsparten,
meestal 32 in getal, waarvan sommige deelhebbers een, andere
meer parten hadden. Ook bevonden zich als mede-reeders verschil-
lende eigenaren van West-Indische plantages, die zich een recht
van voorkeur op de over te voeren slaven bedongen". . . .

„Na afloop van elke reis werd verantwoording gedaan en afge-
rekend. In den regel werd door dezelfde reederij met hetzelfde
schip eene nieuwe reis ondernomen, doch het gebeurde ook wel
dat de reederij ontbonden werd, en dat de boekhouder ter zake
van hetzelfde schip met andere deelhebbers eene nieuwe reederij
vormden."

De schepen, waarmede de vaart op Afrika en West-Indië werd
onderhouden waren klein. Van een aantal schepen die van 1754—
1774 voor Coo/>starf en i?ocAwsse« in de vaart waren geeft de heer
Hudig de tonnenmaat op: 150, 58, 94, 106, 149, 118 last. Deze
schepen vervoerden gemiddeld 300 slaven, soms meer, soms min-
der, afhankelijk van de grootte van het schip. Hoe de slaven op-
eengepakt waren laat zich begrijpen. Terecht zegt bovengenoemde
Encyclopaedic: „In letterlijken zin was er op vele slavenschepen
voor iederen persoon minder ruimte dan in een doodkist."

De reizen naar Suriname geschiedden of direct of via de kust van
Guinee. In het eerste geval gingen de schepen met een lichte lading
voor de kolonie bestemd, zoo noodig aangevuld met baksteen voor
ballast, in het tweede geval met een lading ruilartikelen. Deze wa-
ren van groote verscheidenheid, soms meer dan honderd soorten.
De voornaamste waren weefproducten van allerlei soort, topzeilen
buskruit, geweren in soorten, gedistilleerd en aardewerk, messen,
doeken, kralen, tabak, spiegels, capspiegels, snuyfdoosen, tinne
comme, trompette, ketels enz. Onder de weefgoederen vindt men
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de zonderlingste namen: Geneesen, Niconeesen, Schellons, Be-
juttepont, Chitzen, Chamoyse.

Mijnheer van Koek zei:

„Ich hab' zum Tausche Branntwein,
Glasperlen und Stahlzeug gegeben;
Gewinne daran achthundert Procent,
Bleibt mir die Half te am Leben."

Zoo hoog was de winst niet, maar braken er geen epidemieën
gedurende de reis uit dan was de slavenhandel een zeer winstge-
vend bedrijf. De normale sterfte schijnt 15 procent te zijn ge-
weest *).

Om een denkbeeld te geven van de waarde der ruilartikelen,
geeft de heer Hudig een uittreksel uit de lading van een der sche-
pen. De geheele lading had een waarde van / 37,986.— in groote
trekken verdeeld als volgt: weefgoederen ƒ20,269.—; topzeilen
/ 5,250.—; buskruit / 3,500.—; geweren /2.075.— ; gedistilleerd
ƒ 2,000.—; diversen ƒ 4,892.—

Een kapitein, die om slaven aan de kust aankwam, kon zich die
op twee manieren verschaffen. Soms was er door Coo ŝtarf (S-
/üoc/mssen een contract van levering met den Directeur-Gene-
raal *) der West-Indische Compagnie, die zijn zetel te Elmina had,
aangegaan; deze moest dan voor de levering van slaven zorgen,
hetzij op Elmina, hetzij op een der andere kustplaatsen. Kon de
Directeur Generaal zijn tusschenkomst niet verleenen, dan moest
de kapitein zich zelf zien te helpen, langs de kust zeilen en zich op
de verschillende plaatsen met de handelaren in slaven verstaan.

De heer Hudig drukt zoo'n contract met den Directeur-Gene-
raal af. Voor eiken slaaf, die in goede conditie verkeerde, werd den
Directeur-Generaal ƒ 125.— in ruilgoederen betaald. Een vaatje
buskruit kwam b.v. op ƒ 16 te staan, zoodat met 8 vaatjes een
slaaf ruim betaald was.

De kapiteins die zelf kochten waren soms goedkooper uit. Zoo
kocht kapitein Leyndie Smidt in 1754 een jonge Slaev voor
ƒ47.9 st. betaald met 1 geweer, 3 vaate kruit, 1 Topzeyl, 1 Nico-

') „In het Gedenkboek van R. Mees & Zoonen 1720/1920 komt een polis
voor, einde der achttiende eeuw, waarbij een armazoen slaven tegen na-
tuurlijke, moewillige of geweldige sterfte verzekerd wordt tot een premie
van 3 %, doch vrij onder 15 %, dat wil zeggen, dat assuradeuren alleen
dan betalen, wanneer de sterfte 15 % te boven gaat."

*) De Directeuren hadden soms aandeel in de uitrusting der slaven-
schepen.
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nees, 1 Genees, 1 Kelder, voorts een Vrouw Slaev voor / 75.12 en
een Manslaev voor / 102.2.

Op 18 Mei 1754 — dat is in 5 maanden — was de geheele lading,
bestaande uit 328 koppen, compleet, t.w. 202 mannen, 77 vrou-
wen, 43 jongens en 16 meisjes tezamen kostende / 31,760.16.8.
Bovendien moesten aan neger-makelaars tengeschenke worden ge-
geven goederen tot een bedrag van / 5,872.18.8; voor scheepson-
kosten werd betaald / 117,10; voor 15 papegaaien / 25.16, paan-
tier voor de slaven / 142.15, totaal een bedrag van / 6,015.13.8.
Totaal generaal dus / 37,776.10. Van deze 328 slaven gaf kapitein
Smidt 78 over aan kapitein Sterck van dezelfde reederij. Hij ver-
trok met 253 slaven naar Suriname, waarvan 250 ingekocht; een
slavin cadeau gekregen van den koning en twee overgenomen van
kapitein Sterck. Aan boord stierven er 14. Hij kwam dus in Suri-
name aan met 239 stuks.

Deze werden verkocht:

op vendutie 180 voor / 49,180
uit de hand 30 „ - 8,390
op „looten"! i) 29 „ - 7,946

totaal 239 „ / 65,516

Per hoofd dus ± / 274.
De pas aangevoerde slaven, de z.g. „zoutwaternegers", brachten

op de verkoopingen veel minder op dan de creolen-negers, waar-
van velen tot bekwame ambachtslieden waren opgeleid. De ver-
koopprijs der „zoutwaternegers" hing ook af van den stam waar-
toe zij behoorden. (Zie het artikel „S/avemz;" in de „f'Mcyc/. va«
iVerfer/. W.-/«rfië, blz. 638).

Mochten de kapiteins bij aankomst in Suriname vernemen dat
de slaven niet genoeg zouden opbrengen, dan hadden zij de be-
voegdheid deze naar St. Eustatius of Curacao te brengen.

Ik moet de verzoeking weerstaan om nog meer mede te deelen
uit het boekje van den heer Hudig, maar ik mag niet nalaten hem,
zij het ook een late, hulde te brengen voor het volbrachte werk,
het napluizen van een massa oude schrifturen om het belangrijkste
daaruit aan de vergetelheid te ontrukken.

Den Haag, Mei 1927. H . D . B E N J A M I N S .

') De slaven „op looten" waren die, welke door plantage-eigenaren in
Europa reeds bij vertrek van het schip voor zich waren gereserveerd.
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