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Men had hem dus naar onze munt / 240 geboden. De prijzen stijgen in den loop der jaren. Keye kent nog (alles voor jonge, mannelijke slaven) een prijs van / 125 a contant, / 135 op crediet, terwijl de importeur er / 75 voor gegeven had. In een notarieel contract van 1672 voor de levering van 3000 slaven voor plantages op
Curacao bepaalde men den prijs op ƒ 258*). Na den inval van Cassard 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 toenmalige denkwijze van akelige duidelijkheid. Hier is er een van
4 Mei 1722 op St. Eustatius, in dezer voege. Op 't schip Beekensteyn 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'.

