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Wij hebben te gelegener plaatse vermeld, dat Lamont tot de begeer 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 tatoeëering, maar in de benamingen heerscht groot verschil. Er zijn Mandingo-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 Goudkust komen ook de Anamaboe-negers, van d'Elmina vooral Ashantijnen en Fantij nen, van Sierra Leone zeer zwarte en sterke *).
Uit dat Fida of Ardra aan de Bocht kocht de Comp. jaarlijks, volgens 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 maquerons 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«« oti^f den AanaW (ter W. ƒ. Comf. in Bt/df. ƒƒ«/. G«». [7<r. X X X V 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", /ourna/ 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.

