
De zeven slavenreizen van het Vlissingse
fregat Magdalena Maria , 17 61 - 1771

Tussen 1730 en 15juni 1814, de zogenoemde

vrijhandelsperiode, zeilden enige honderden

Zeeuwse slavenschepen richting Afrika. Daarvan

had het grootste deel een Vlissingse thuishaven.

Toch weten we betrekkelijk weinig over deze

slavenhalers, want in tegenstelling tot de

archieven van de Middelburgse Commercie

Compagnie (MCC), zljn de bedrijfsadministraties

van deze Vlissingse rederljen verloren gegaan.

Althans, het merendeel.

Enige tijd geleden trof ik in het Utrechts
Archief een rekening-courant aan van twee
partenreders die in de bouw en uitreding
van het slavenschip Magdalena María van
de Vlissingse rederij Jan de Zitter E Zonen
hadden deelgenomen. Na iedere drie-
hoeksreis van het genoemde slavenschip

Laatste rekening-courant van Jan de Zitter E Zonen aan Johan Willem van Sonsbeeck, mei 1772.
(Het (Jtrechts Archief)
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ontvingen zij een rekeningoverzicht waarop
de kosten en baten van de onderneming
stonden vermeld, alsmede de winst of ver-
lies naar rato van hun investering. Helaas
zijn niet alle bescheiden bewaard gebleven,
maar op basis van de aanwezige admini-
stratie kan toch een goed beeld worden ge-
schetst van deze Vlissingse slavenhaler, die
tussen 1761 en 1771 zeven driehoeksrei-
zen naar Afrika en Amerika maakte.

Volgens een'Lijste van scheepen behoor-
ende aan Comptoiren binnen de stad Vlis-
singen, anno 1763'hadden toen 28 sche-
pen een Vlissingse thuishaven. Daarvan
voeren er achttien op Afrika, waarvan
veertien bestemd waren voor de slaven-
handel. In een opgave die David Henri
Gallandat, de Vlissingse arts en scheeps-
chirurgijn van Zeeuwse slavenhalers, vier



jaar later opstelde, bedroeg dat aantal
22 schepen. Daarvan zeilden er achttien
naar West-Afrika voor de slavenhandel en

vier voor de goederenhandel. De rederij
van Jan de Zitter & Zonen had in die peri-

ode vier schepen voor de Afrikaanse goe-

deren- en slavenhandel in de vaart' Dat
waren de Europa, Africa, America en de

Magdalena María. De eerste drie schepen

waren vernoemd naar de drie continenten
van de driehoekshandel. Het laatste schip,

een fregat van 75 voet lengte, is vermoe-
delijk gedoopt naar de in september 1759

geboren Magdalena Maria de Zitter, dochter

van Hendrik, een van de vier zonen van Jan

de Zitter en Magdalena Wouters. Het schip,

waarvan de kiel in 1759 werd gelegd, liep
halverwege 1760 van stapel. Nadat het
casco was afgetimmerd en het schiP was

uitgerust, volgde de monstering van de cir-

ca 30 tot 35 zeelieden. Als 'douceur' voor
de aanbouw van het schip schonk de stad

Vlissingen 180 gulden, waarschijnlijk voor
de aanschaf van vlaggen, zoals gebruikelijk
was. De aankoopprijs van het fregat wordt
niet vermeld, wel de boekwaarde na de eer-

ste slavenreis. Die bedroeg 12.000 gulden.

Na de zevende en laatste reis leverde de

verkoop van het schip met inventaris nog

ruim 8.710 gulden op.

Rederij

De risico's oP zee waren groot. Stormen
of juist langdurige windstilten konden be-
palend zijn voor het welslagen van een

reis. Maar ook ongedierte, dat een deel
van de lading bedierf of oorlogshandelin-
gen, besmettelijke ziekten, fraude of dief-
stal, gepleegd door de bemanning konden
een rederij grote schade toebrengen. Maar

bovenal was het menselijke nalatigheid,
al dan niet gecombineerd met natuurlijke
elementen, die tot de ondergang van schip

en lading kon leiden. Om deze risico's te

spreiden was participatiedeling een gang-

bare vorm van ondernemen. Daarbij was

de financiering en organisatie in handen
van meerdere personen. De investeerders
verenigden zich in zogenaamde Parten-
rederijen, waarin iedere aandeelhouder een

o

deel van het benodigde kapitaal inbracht.
Na afloop deelden de reders in de winst of
het verlies van de onderneming naar rato
van hun geldelijke inbreng. Binnen het sys-

teem van partenrederij konden scheeps-
parten desgewenst worden verkocht of
worden vererfd. De kracht van deze onder-
nemingsvorm lag dus in de beperkte aan-

sprakelijkheid en de vrije beschikking van

de aandeelhouder over zijn inleg.

De organisatie van de rederij verliep via de

boekhouder die gewoonlijk een aanzienlijk
aandeel in de rederij bezat. Naast de lei-
ding over de uitrusting van de schepen en

de werving van het personeel was hij ver-

antwoordelijk voor de afhandeling van de

noodzakelijke vergunningen, de afdracht
van belastingen en recognitie aan de WIC.

Ook hield hij de administratie bij en stelde

hij de instructiebrieven oP voor de gezag-

voerders van de schepen. Daarvan legde

hij verantwoording af aan de overige re-

ders.

De boekhouder van de Magdalena Maria
was dus het familiebedrijf van Jan de Zitter

t' Zonen. Vader Jan overleed in december
1759 tijdens de bouw van het fregat. Zijn
zonen Anthony en Hendrik zetten daarna
de bedrijfsvoering voort onder dezelfde fir-

manaam. Hoeveel reders in het slavenschip
participeerden, is onduidelijk. Daarover
worden geen mededelingen gedaan. Wel

weten we dat Johan Willem van Sonsbeeck
1132 part in de Nlagdalena María bezat. De

in 1710 te Veere geboren Van Sonsbeeck
was de voormalige ontvanger, griffier en

burgemeester van Hulst. Ten tijde van zijn

deelname in de Vlissingse slavenhandel
was hij raad, schepen en pensionaris van
Vlissingen en rekenmeester over een deel

van Staats-Vlaanderen. Alle rekeningen-
courant over de Nlagdalena Maria werden
door de boekhouder aan hem verstuurd
en de betalingen liepen via de Wisselbank
in Middelburg. Wat de firma vermoede-
lijk niet wist, was dat Van Sonsbeeck zijn

scheepspart deelde met jonkheer Joachim
Ferdinand de Beaufort. Tussen de stukken
zitten namelijk financiêle berekeningen in
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een ander handschrift, waarin de deelge-
noot eerst met NN wordt aangeduid en pas

later met naam wordt genoemd. Daaruit
blijkt dat Van Sonsbeeck en De Beaufort
ieder 1/64 part in de Vlissingse slavenhaler
bezaten. Net als Van Sonsbeeck was de in
1719 te Hulst geboren De Beaufort vanaf
1759 schepen en burgemeester van Hulst.
Daarnaast was hij Heer van Duivendijke
op Schouwen. Zijn vader was drost van de
stad en baronie van lJsselstein en lid van
de Nassause Domeinraadraad. Beide func-
ties zou Joachim Ferdinand later van zijn
vader overnemen.

Naar Afrika

De trans-Atlantische slavenhandel vergde
niet alleen flinke investeringen in schip en
uitrusting, maar ook in lading. Zowel voor
de bemanning als de 250 tot 300 tot slaaf
gemaakte Afrikanen waren veel levensmid-
delen nodig. De 'slavevictualie' bestond
hoofdzakelijk uit gort en bonen en bedroeg
volgens de opgave van de boekhouder voor
de slavenreizen van de Magdalena Maria
gemiddeld zo'n 3.7OO gulden. Daarnaast
nam het Vlissingse slavenschip balken en
planken mee, waarmee timmerlieden later
de onderkomens, beddingen en gemakken
voor de slaven vervaardigden. De mannen
werden in het bedompte en lage tussen-
dek ondergebracht en met meegebrachte
kettingen en boeien aan elkaar vastgeke-

tend. De vrouwen verbleven meestal in de
schans, de ruimte onder het halfdek. Ook
vervoerde het schip bakstenen en kalk voor
de bouw van een slavenkombuis, waar de
kok tweemaal daags het voedsel voor de
ingekochte Afrikanen bereidde.
Belangrijk was ook de keuze van de ruil-
waar. Dat luisterde nauw, want de vraag
van de Afrikaanse afnemers veranderde
dikwijls en verschilde per gebied. De la-
ding of cargazoen werd daarom met zorg
samengesteld en bestond doorgaans uit
tientallen verschillende producten die vaak
weer in meerdere soorten en kwaliteiten
uiteenliepen. Het belangrijkste exportpro-
duct was textiel. Veelal waren dit uiteenlo-
pende katoenen stoffen uit Azië die door de
VOC in Zeeland waren geïmporteerd. Naast
Aziatische 'katoentjes' vond ook Europees
textiel, zoals het uit Vlaanderen afkomstige
linnen en de in Groot-Brittannië vervaar-
digde wollen stoffen, zijn weg naar Afrika.
Na textiel bestond de lading voor een be-
langrijk deel uit buskruit en verschillende
soorten vuurwapens. Het overige deel van
de lading werd gevormd door sterke dran-
ken en uiteenlopende [osse goederen, zoals
ijzeren staven, messen, vuurstenen, glas-
kralen, koperen en aardewerken kommen
en ketels. De waarde van het cargazoen
hing af van het aantal in te kopen slaven.
Bovendien stegen de inkoopprijzen in de
loop van de achttiende eeuw en nam de
waarde van de ruillading toe.

Vervoer met kano's van slaven naar gereedliggende slavenschepen op de West-Aftrikaanse kust.

Kopergravure. (Particuliere collectie)
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Omdat buskruit een belangrijke exportpro-
duct was voor de Afrikaanse handel diende
Jan de Zitter t' Zonen in 7765 een verzoek
in bij de Vlissingse vroedschap om een ei-
gen buskruitmolen te mogen bouwen en te
exploiteren. De stadsbestuurlijke toestem-
ming werd op 1 juni 1765 verleend. ln ver-
band met explosiegevaar moest de Nieuwe
Molen wel op 'een groot half uur gaans van
de stadt'worden gebouwd, en wel op de

Ambachtsheerlijkheid Oost-Souburg. De
buskruitmolen, die ooit iets ten zuiden van
de huidige Marinekazerne aan de Oostelijke
Bermweg heeft gestaan, is in de negentien-
de eeuw afgebroken. Door berichten in de

Míddelburgsche Courant weten we dat de

molen in 1766 al in gebruik was en dat Jan
de Zitter t' Zonen in 1785 nog steeds de

bedrijfsleiding voerden.
De samenstelling van de opeenvolgende
cargazoenen van de Magdalena Maria is
niet bekend. Wel is een kopie van de car-
galijst van het eerder genoemde schiP
Ameríca in het Vlissingse Gemeentearchief
bewaard gebleven. Dit eveneens 75 voet
lange slavenschip maakïe in 1766-7767
een driehoeksreis naar Angola en Suriname
en op de lijst van verscheepte ruilwaar
slaan 52 verschillende producten ter waar-
de van bijna 34.200 gulden. Het aandeel
textiel bedroeg 75%o van de lading en bus-
kruit en vuurwapens 72%. Zie tabel 1.

Uit onderzoek naar de lading van slaven-
schepen van de MCC blijkt dat die voor on-
geveer een kwart tot een derde uit buskruit
en vuurwaPens bestond. De waarde van
de buskruit- en vuurwapenlading van de

America ligt daar mef. 12% dus ver onder
en daar moet een verklaring voor zijn. Om
een antwoord te vinden op die vraag zijn de

cargalijsten van twee MCC-slavenschepen
(Eenigheid en Haast U Langzaam) onder-
zocht die in diezelfde periode direct op
Angola zeilden. Het resultaat kwam over-
een met dat van de America. Ook daar be-

stond de lading voor driekwart uit textiel.
Zie tabel 2.

Wat verder opvalt uit de drie onderzochte
ladinglijsten voor Angola was de aanwezig-
heid van zeer luxe en kostbare goederen,
zoals 'roode en blauwe mantels met goudt,
swart en roodt fluweel met silver, hoeden
met goude of silver kant en strengen met
bloedcoraal'. Deze producten dienden voor
de handel en waren ook 'presentiegeschen-
ken' voor de plaatselijke Afrikaanse prinsen
die het koninklijk gezag op de Angolese
slavenmarkten vertegenwoordigden.

De Magdalena María heeft echter nooit op
Angola gevaren. Alle zeven reizen gingen
naar de kust van Guinea, een handelsge-
bied dat vanaf het huidige Senegal tot aan

Tabel 1. Cargazoen (gulden) voor de slavenhandel op Angola, rederij Jan de Zitter E Zonen

Bron: Cemeentearchief Vlissingen, Aanwinsten 7997 -726

Tabel 2. Cargazoen (gulden) slavenhandel op Angola, Middelburgse Commercie Compagnie

type, lengte periode textiel buskruit E
vuurwapens

o/o sterke
drank

o/o ovenge totaal

Ameríca fregat, 75 vt 7766-7767 25.753 75 3.951 12 1.845 5 2.650 B 34.198

type, lengte periode textiel buskruit t'
vuurwapens

sterke
drank

ovenge totaal

Eenígheid snauw, B0 vt 1766-L767 31 .BB2 75 5.127 't2 2.493 6 3.19 1 7 42.693

Haast A
Langzaam

fregat, 85 vt 1766-1768 43.464 77 6.090 11 3.060 5 3.778 7 56.392

Bronnen: Zeeuws Archief MCC 399 en 519
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Kameroen liep en de kustgebieden om-
vatte die in de achttiende eeuw met de
Grein-, Ivoor-, Goud- en Slavenkust wer-
den aangeduid. Omdat de samenstelling
van de lading per afzetgebied verschilde,
zijn opnieuw twee cargalijsten van MCC-
slavenschepen (Prins Wíllem V en Níeuwe
Hoop) aan een onderzoek onderwor-
pen, die beide in dezelfde periode als de
Magdalena Maríahandel dreven op de kust
van Guinea. De uitkomst bevestigde een
vermoeden. De waarde van textiel vorm-
de nog maar de helft van het cargazoen,
buskruit en vuurwapens vertegenwoordig-
den ruim een kwart. De l{ieurue Hoop, het
kleinste MCC-schip van 80 voet, vervoer-
de alleen al 1.400 vuurwapens en 22.800
pond buskruit. We mogen aannemen dat de
lading van de Magdalena Maria een verge-
lijkbare samenstelling heeft gehad en dat er
vele honderden vuurwapens en duizenden
ponden buskruit door de slavenhaler naar
West-Afrika zijn verscheept. De alsmaar
oplaaiende oorlogen tussen de verschillen-
de Afrikaanse volken in Guinea, leidde tot
een voortdurende, verhoogde vraag naar
wapens en de buskruitmolen van Jan de
Zitter t' Zonen zal op volle toeren hebben
gedraaid.

Als we de waarde van de opeenvolgende
ladinglijsten van de Magdalena Marí,a op
een rijtje zetten dan valt een duidelijke
prijsstijging op. Zo bedroeg het 'ingeladene
carga2oen' van de eerste reis 26.472 gul-
den. Voor de zevende en laatste slavenreis
was dat bedrag opgelopen tot 37.860 gul-
den, een stijging van ruim 43 procent in
tien jaar tijd.

De laatste twee uitgavenposten voor de uit-
reding van de Magdalena Maria'bestonden

uit recognitie aan de WIC en verzekeringen.
De hoogte van de recognitie was afhanke-
lijk van het laadvermogen en reisduur. Voor
de slavenhandel bedroeg die aanvanke-
lijk anderhalf jaar, maar vanaf 1760 werd
de geldigheidsduur van de handelspassen
verruimd. De verplichte afdracht voor de
uitreding van de Magdalena Maria aan de
Compagnie bedroeg bijna drieduizend gul-
den. Daarvan moest een derde deel voor
aanvang van de reis worden betaald, het
resterende bedrag volgde na afloop. Alle
zeven slavenreizen van de Magdalena
María werden overigens binnen anderhalf
jaar volbracht.

In de achttiende eeuw waren scheeps-
assuranties al een gebruikelijke vorm van
verzekeren. Naast particuliere assuradeurs
die een deel van schip of lading verzeker-
den, bestonden er assurantiecompagnieën
waar omvangrijke risico's konden wor-
den verzekerd tegen relatief lage premies.
De assuranties voor slavenschepen sloot
men doorgaans af op casco en cargazoen.
Ook het armazoen of de slavenlading werd
veelal verzekerd. De hoogte van de premie
was niet alleen afhankelijk van scheeps-
grootte, vervoerde lading, reisdoel en reis-
duur, maar varieerde ook door bijzondere
omstandigheden zoals oorlogshandelingen
en zeeroof. Maar zelfs als de Republiek niet
in oorlog was, bestond het gevaar van ne-
mingen door buitenlandse kapers en oor-
logsschepen. Vooral tijdens de Zevenjarige
Oorlog (1756-1763) nam dit probleem
zorgwekkende vormen aan. ln 1759 dien-
den de gezamenlijke Zeeuwse reders en
assuradeurs daarom een rekest in bij de
Staten-Generaal, waarin zij aandrongen op
maatregelen tegen de Engelse 'roveryen',
die vooral de Nederlandse West-lndische

Tabel 3. Cargazoen (gulden) slavenhandel op de kust van Guinea, Middelburgse Commercie Compagnie

type, lengte periode textiel buskruit E
vuurwpens

sterke
drank

ovenge totaal

Príns WíIIem V fregat, 86 vt 1764-1766 20.178 49 13.236 32 2.826 7 5.160 t2 41.400

Nieuwe Hoop snauw, B0 vt 1766-1768 27.512 50 10.329 24 4.638 l0 6.961 16 43.440

Bronnen: Zeeuws ArchiefMCC 831 en 1005
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handel veel schade toebrachten en tot
verhoogde verzekeringspremies leidden.
Tussen 1760 en 7762bedroegen die op
casco 1 1%o van het verzekerde bedrag. Na
de Vrede van Parijs in 1763 daalden die
weer naar de gebruikelijke 9%. Alle slaven-
reizen van de Magdalena María waren ver-
zekerd tot 'de laatste slaaf in America zal
zijn verkogt'.

. Naar Amerika

Hoeveel slaven er op de kust van Guinea
precies zijn ingekocht, is onduidelijk. Van

de meeste slavenreizen zijn alleen gegevens

bekend over het aantal in Amerika ver-
kochte slaven, gemiddeld waren dat et 275.
Johannes Postma, de Nederlandse histori-
cus die baanbrekend onderzoek heeft ver-
richt naar de omvang van de Nederlandse
slavenhandel, heeft deze ontbrekende
data berekend door een bepaald gekozen

mortaliteitspercentage te hanteren. Deze

gegevens zijn later weer gecorrigeerd en

opgenomen in www.slavevoyages.org, de

database met bijna alle trans-Atlantische
slavenreizen. Volgens dit bestand zou het
Vlissingse slavenschip gemiddeld zo'n 250
tot slaaf gemaakte Afrikanen vanuit West-

Afrika naar Amerika hebben verscheept.

Zoals uit tabel 4 valt af te lezen, ging de
eerste slavenreis naar Berbice en week
deze bestemming af van de latere reizen.
Op basis van een bewaard gebleven nota-
riële akte in het Amsterdamse Stadsarchief

Tabel 4. Slavenreizen Magdalena Nlaria,l7 6l - 17 7 1

weten we waarom.Op 4 juli 1760, toen
de Magdalena Maria nog in aanbouw was,

sloot de rederij in Amsterdam een contract
met 25'eijgenaars, geintresseerdens, plan-

ters en commissionarissen van plantages in

de Berbices' voor de levering van slaven.
Het door de contractanten ingetekende
aantal slaven bedroeg 252 Afrikanen tegen
een vaste verkoopprijs in Berbice, 300 gul-
den per slaaf. Het betreffende contract werd
gesloten door de Amsterdamse koopman
Hendrik de Haan, zaakgelastigde van Jan
de Zitter t' Zonen. In de puntsgewijze over-
eenkomst staat precies vermeld hoe ge-
zagvoerder Pieter de Klerk moest handelen.
Zo moest hij met een goed armazoen sla-
ven direct van Guinea naar Berbice zeilen
en mocht hij onder geen beding slaven bij
aankomst in fort Nassau uit de hand ver-
kopen. Alle tot slaaf gemaakte Afrikanen
werden vervolgens aan een medisch on-
derzoek onderworpen, waarna zij voor lo-
ting werden gesorteerd. Daarna volgde de

openbare verdeling van de Afrikanen onder
de ingetekende contractanten. De reste-
rende lading slaven, waarvoor Hendrik de

Haan tekende, mocht de kapitein daarna
voor de rederij verkopen.

In tegenstelling tot deze eerste reis werden
de jonge, sterke en gezonde Afrikaanse
mannen en vrouwen bij de daaropvol-
gende reizen naar Suriname direct na
aankomst onderhands verkocht tegen de

beste prijzen. Het restant van het arma-
zoen werd later publiek geveild. De beta-

met aantallen slaven en reistljd in dagen

thuishaven vertrek kapitein Afrika aantal Amerika aantal dood aankomst reistijd

I ste Vlissingen 0B-01- 1761 Pieter,de Klerk Cuinea 303 Berbice 279 24 15-06-1762 525

2de Vlissingen 13-09-1762 Pieter de Klerk Guinea 273 Suriname 236 37 74-02-1764 516

3de Vlissingen 26-O5-1764 Pieter de Klerk Guinea 231 Suriname 200 31 20-09-7765 487

4de Vlissingen 23-12-1765 Frans Reichert Guinea 243 Suriname 210 33 21-06-1767 545

5de Vlissingen 23-11-1767 Frans Reichert Guinea 243 Suriname 210 33 03-03- 1 769 465

6de Vlissingen 04-o7 -1769 Frans Reichert Guinea 254 Suriname 220 34 17-07 -7770 372

7de Vlissingen 19-77-1770 Frans Reichert Guinea 225 Suriname 210 15 26-77 -777 1 372

Bronnen: Utrechts Archief, De Beaufort 317: Goslinga, The Dutch, Appendix 4; www.slavevoyages.org
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ling geschiedde in alle gevallen met
wissels, of schriftelijke betalingsop-
drachten die bij thuiskomst in Zeeland
konden worden verzilverd. Er werden
dus geen West-lndische producten
ingekocht en de Magdalena María
zeilde in ballast naar Zeeland terug.
Voor het eerste retour waren dat 40
wissels, ter waarde van 63.180 gul-
den. Bij een levering van 279 slaven
geeft dat een gemiddelde verkoopprijs
van 226 gulden per slaaf. Late-re
reizen bestonden uit minder wis-
sels, maar hogere bedragen. Zo
bestond het vijfde retour uit ze-
ventien wissels, ter waarde van
78.440 gulden. Van de 210 aan-
gevoerde Afrikanen van deze vijf-
de slavenreis werden er 168 onder-
hands verkocht voor 66.415 gulden,
met een gemiddelde van ongeveer 395 gul-
den per verkochte slaaf. De overgebleven
42 Afrikanen werden geveild voor 12.025
gulden, of 286 gulden per slaaf. De gemid-
delde verkoopprijs bedroeg 374 gulden.
De handel in Suriname stak dus een stuk
gunstiger af dan die van haar buurkolonie,
een belangrijke reden voor de rederij om de

slavenhandel op Suriname voort te zetten.

Door de toenemende Europese vraag naar
suiker en koffie breidde het aantal koloni-
ale plantages zich in de tweede helft van de

achttiende eeuw snel uit. Voor de financie-
ring daarvan werden zogenaamde 'negotia-
tiën' of vennootschappen met een directie
en participanten opgezet die hypotheken
aan planters verstrekten. Door de buiten-
sporige kredietverlening ten behoeve van
deze koloniale projecten ontstonden vanaf
de eindjaren zestig toenemende financiële
problemen in Suriname. Wissels werden
niet langer geaccepteerd en als 'geprotes-
teerd' aan de rederijen teruggestuurd. Het
betalingsverkeer stagneerde en ook de uit-
staande vorderingen van de Jan de Zitter
& Zonen liepen op. Na afronding van de
zesde slavenreis maakte de rederij bijvoor-
beeld nog steeds aanspraak op betalingen
van de twee voorgaande reizen.

Juli 2014

Wapenschild van de Sociëteit van Suriname.

(Rijksmuseum Amsterdam)

De balans

Zoals in de inleiding al werd vermeld, zijn
niet alle financiële gegevens van de Magda-
Iena Maria bewaard gebleven. Zo ontbreken
belangrijke delen van de administratie van
de tweede en derde slavenreis, waarover
dus geen saldo berekend kan worden. Rest
ons de vijf overige driehoeksreizen. De eer-
ste en vierde werden met een bescheiden
winst van ruim 1.000 gulden afgesloten. De
vijfde en zesde reis leverden, met respec-
tievelijk, 14.600 en 72.970 gulden, bedui-
dend meer op. De laatste reis sloot met een
verlies van ruim 900 gulden. De gemid-.
delde winst over deze vijf slavenreizen be-
droeg ongeveer 5.800 gulden. Hierbij moet
wel een kanttekening worden geplaatst. Het
verlies van het zevende retour mocht dan
weliswaar gering zijn volgens de bereke-
ning, op de rekening-courant, die op 8 mei
1,772 was opgemaakt, stond nog een vor-
dering open van geprotesteerde wisselbrie-
ven ter waarde van ruim 27.100 gulden. Of
deze schuld ook daadwerkelijk is ingelost,
is niet duidelijk. Het werkelijke verlies kan
dus verder zijn opgelopen.

Hoe verhoudt dit winstcijfer zich nu tot de
resultaten van andere Zeeuwse slavenha-
lers in die jaren? Opnieuw raadplegen we
daarvoor de administratie van de MCC. De
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Compagnie reedde in dezelfde periode dat Ooer de auteur:
de Magdalena Maria in de vaart was 33 sla- RUUD PAESIE (1956) ís marítÍem histo-
venschepen uit, waarvan er twaalf met rícus. HÍj publíceert ooer uíteenlopende
verlies werden afgesloten. Dat leverde een maritieme onderwerpen.
gemiddelde winst op van 6.615 gulden per

slavenreis. Opvallend is dat van de twaalf Bronnen en literatuur

verliesleidende slavenreizen er negen op-
eenvolgende driehoeksreizen waren. Die Gemeentearchiefvlissingen

vonden tussen 1763 en 1767 plaats, pre- - Aanwinsten 1960- inv.nr.126, Scheepslading

cies in de periode waarover de administra- Amerícavan rederij Jan de Zitter ÈZonen, 1'766.

tie van de Magdalena Maria onvolledig is. - DTB-registers Hervormde gemeente Vlissingen.

Met mogelijke verliezen moeten we dus - Archief vandefamilieClijver.

rekening houden. Waardoor deze opeen- Het Utrechts Archief ((trecht)

volgende slavenreizen met een 'kwaad - Archief van de familie De Beaufort, inv.nr. 317,

slot' eindigden, is niet helemaal duidelijk. Rekening-courant slavenschip Magdalena María,

Processen die effect hebben gehad op de l;67-1772.

marktwerking zijn wel aan te wijzen. Zo Nationaal Archief (Den Haag)

nam de internationale concurrentie toe na - Aanwinsten, inv.nr. 2093, Lijst van op Afrika geva-

het einde van de Zevenjarige Oorlog en dat ren schepen, 1762-1786.

zal de slavenmarkt zeker beïnvloed hebben. Stadsarchief Amsterdam

- Archief van notarissen in Amsterdam, inv.nr. 10516/

Het rendement op het geïnvesteerde kapitaal 1215, Contract Jan de Zitter & Zonen, 4 juli 1760.

van de 33 MCC-slavenreizen bedroeg 6,6%. Zeeuws Archief (Middelburg)

Als we ervan uitgaan dat de tweede en der- - Archief MCC.

de slavenreis van de Magdalena Marta geen
profijt heeft opgeleverd dan komt de gemid- Literatuur

delde winst van het Vlissingse fregat uit op - Gallandat, D.H., 'Noodige onderrichtingen voor

4.150 gulden, of een rendement van 6,7%. de slaafhandelaaren'in: Verhandelíngen oan het

De uitredingskosten van het betrekkelijk klei- Zeeuwsch Qenootschap der Wetenschappen, deel I

ne Vlissingse fregat waren namelijk een stuk (7769) 422-460.

lager dan die van de MCC-slavenschepen. Zo - Goslinga, C.Ch., Ihe Dutch in the Carribean and in

bedroegen de gemiddelde investeringskosten the Guíanas,1680-1791 (Assen 1985).

van de 33 slavenreizen van de MCC 90.700 - Heijer, H.J. den, Goud, íDoor en slaoen. Scheepuaart

gulden. Die van de Magdalena Maria slechts en handel oan de Tweede Westindische Compagnie

62.400 gulden. op Afríka, 1674-1740 (Zutphen 1997).

- MiddelburgscheCourant, 1760-1790.

Zeggen deze resultaten iets over de winstge- - Paesie, R., Geschíedents uan de MCC (Zutphen

vendheid van de Nederlandse slavenhandel 2014).

in de vrijhandelsperiode? Het antwoord is - Postma, J.M., The Dutch tn the Atlantíc Slaoe Trade

ja en nee. Ja, wanneer men geÏnteresseerd 1600-1815 (Cambridge 1990).

is in de rendabiliteit van de slavenhandel in - Unger, W.S., 'Bijdragen tot de geschiedenis van de

haar conjuncturele hoogtijdagen, waartoe Nederlandse slavenhandel. II: De slavenhandel der

de jaren zestig van de achttiende eeuw be- Middelburgsche Commercie Compagnie, 1732-

hoorden. Nee, wanneer men inzicht wil heb- 1808', in EconomíschHistorischJaarboek2S(1958-

ben in de winstgevendheid over de gehele 1960) 3-148.

vrijhandelsperiode. Het rendement van alle wijk, E. van, 'Kruitmolens op Walcheren', in De

geslaagde slavenreizen van de MCC was Wete,HeemkundtgeKríngWalcheren,jaarganglS,

namelijk maar 2,6To. Daar zijn de indirecte nr. 2 (1989) 8-17.

kosten van het bedrijf en het verlies van de - www.slavevoyages.org (mei 2014)

door de Engelsen genomen slavenschepen
nog buiten beschouwing gelaten.
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