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Ter nagedachtenis aan de honderden Afrikaanse
gevangenen die in 1738 aan de monding van de
Marowijnerivier werden vermoord.
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WOORD VOORAF

Dit boek is een bewerking van mijn wetenschappelijk onderzoek naar
de geschiedenis van de Leusden, een van de laatste slavenschepen van
de West-Indische Compagnie (WIC). Dit soort schepen werd meestal
na een of meer slaventochten voor andere activiteiten ingezet. De Leus-
den is een uitzondering en heeft vanaf zijn eerste reis in 1719 tot aan de
ondergang in 1738 uitsluitend slaventochten ondernomen, tien in
totaal. Tijdens die tien reizen werden 6564 gevangenen ingescheept,
van wie er 1639 de overtocht niet overleefden. Vóór verkoop stierven
nog eens 102 gevangenen in de slavenmagazijnen, wat het totale aantal
sterfgevallen op 1741 bracht. Dit was ruim een kwart van het aantal in
Afrika ingescheepte gevangenen, een onvoorstelbare verspilling van
mensenlevens.

De historie van dit slavenschip is tot nu toe vrijwel onopgemerkt ge-
bleven. Opmerkelijk, omdat de laatste reis eindigde in de grootste
menselijke tragedie uit de Nederlandse scheepvaarthistorie. De Leusden
vertrok op 19 november 1737 uit Elmina, gelegen in het huidige Ghana.
Aan boord waren 700 gevangengenomen Afrikanen, bestemd om als
slaaf in Suriname te worden verkocht. Op 1 januari 1738 verging de
Leusden voor de monding van de Marowijnerivier in Suriname. Op
het moment van de ramp bevonden zich nog 680 gevangenen aan
boord. Slechts 16 van hen overleefden het. Hoe de bemanning de
overige 664 Afrikaanse gevangenen de dood injaagde, is zelfs in de
wrede slavernijgeschiedenis onvoorstelbaar.
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In deel I ga ik in op onderwerpen die van belang zijn voor het begrijpen
van de trans-Atlantische slavenhandel en de rol van Nederland daarin.
In deel II behandel ik de geschiedenis van de Leusden vanaf de bouw in
1719 tot aan de rampzalige ondergang in 1738. Bij de beschrijving van de
tien reizen komen vrijwel alle situaties aan bod die zich op slavenschepen
konden voordoen: opstanden, ziekten, conflicten met schepen van andere
landen en tenslotte moord. In de nabeschouwing zal ik duidelijk maken
hoe de scheepsramp van de Leusden heeft geleid tot een misdaad zonder
weerga in de geschiedenis van de internationale slavenhandel.

Een opmerking nog over de door mij gebruikte aanduiding ‘gevangenen’
in plaats van ‘slaven’ of ‘tot slaaf gemaakten’. Hoewel Afrikaanse han-
delaren deze mensen verkochten aan Europese handelaren die hen
weer door zouden verkopen aan slavenhouders in Amerika, is dat geen
reden om hen aan boord van de schepen al als slaven te betitelen. Het
slavenschip was voor de gevangenen de tijdelijke verblijfplaats voor
gedwongen vervoer naar een situatie van totale onderwerping in een
slavenkolonie. Mijn keuze om hen als gevangenen aan te duiden, heeft
te maken met het zo duidelijk mogelijk beschrijven van de positie en
omstandigheden waarin zij zich aan boord van de slavenschepen be-
vonden. Van een meester-slaafrelatie was immers nog geen sprake op
een slavenschip. Die ontstond pas als de gevangene in Amerika was
verkocht en eigendom werd van een slavenhouder.

Tot slot twee woorden van dank. Aan mijn uitgever voor het mogelijk
maken van deze gepopulariseerde versie over de Leusden. En aan mijn
echtgenote Dita Vermeulen omdat zij mij met het grootste geduld ge-
holpen heeft het wetenschappelijke verhaal over de Leusden door het
schrijven van dit boek toegankelijker te maken.

Leo Balai
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