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voor 56518-4-0 pesos *). Het schip Leusden, kapitein Pieter Ras,
had in Berbice 314 stuks geland en kwam naar St. Eustatius met
nog 221, „waarvan drie doot syn", welke 218 voor 20302-4-0 van
de hand gingen *). Op de vorige reis had de Leusden er 459 aangevoerd, die door elkander 96 pesos opbrachten *).
Bij de gerechtelijke verkooping van Lindesay's goederen, uitvoerig boven vermeld, deden de slaven gemiddeld 150 pesos. Eene
slavin met een houten been en een mulatje genaamd Marie 50 pesos. Eene negerin met haar kind 135 pesos. Een Indiaan met zijn
vrouw 151 pesos *).
Dat de prijzen langzaam stijgen blijkt ook — om daarvan een
voorbeeld te geven — op de Engeische Antillen. In 1726 kocht
men op Jamaica een nieuwen slaaf voor 18 £, in 1739 voor 24 £, in
1740 voor 35 £, in 1741 voor 37 £, in 1788 voor 40 £ *).
§ 3. Gouverneur Lamont heeft eens gezegd, dat, ware de slavenhandel er niet, St. Eustatius en Saba H. Gr. E. Achtb. geen
honderd gulden waard zouden zijn •). De toekomst zou hem logenstraffen, toen de suikerplantages, over het eiland verspreid, hare
winsten afwierpen, maar het is waar dat de slavenhandel er van
ontzaglijke beteekenis is geweest. Want wat de Deensche WestIndia en Guinea Compagnie van St. Thomas heeft willen maken,
een centraal depot van slaven voor alle omliggende eilanden *),
dat is St. Eustatius inderdaad geweest. Het was het gevolg (om
niet te zeggen de vrucht) van het monopolie-stelsel. Handel is naar
zijn innerlijkst wezen vrij, kan alleen bij volledige vrijheid tot zijne volle ontplooiing geraken, hem te binden, in dit geval hem tot
het recht van weinigen te maken, doet hem schade of brengt hem
*> Port no. I fol. 520'.
*) ,4 kiaar fol. 524». Port. no. 3 fol. 173. Getuigschrift van het lossen ia Berbice d.d.
fort Nassau 13 Mei ! 724 get. door commandeur Antony Tiereos en 2 gecommitteerden
atóaar ïol. 220. Eea brief van Pieter Ras d.d. St. Eust. 27 Juni {724 tóiaar fol. i 79.130.
») Stevens aan X II Nov. i 722, aWaar foi. 33.
*) Port. no. 3 fol. 526. 528'. Vergel. &>!»* blz. 529.1n het prachtige plaatwerk Koyag*
<i Swtsaw door P. f. Benoit met Ï00 teekeaingea door dea auteur, Brux. S839 ziet
men sub no. S9 den verkoop van een slavin met twee jongetjes. De vroeger genoemde
Schotsche jonge dame vertolkt ons wederom de gevoelens barer kringen. Zij is aog altijd in Antigua en „was some days ago in town, when a number for market came from
on board a ship. They stood up to be looked at with perfect unconcern. The husband
was to be divided from the wife, the infant from the mother, but the most perfect indifference ran thro* the whole", /ownaj o/ a ifniy o/ juattiy, pag. 128. Wanneer zoo
eene overigens zachtzinnige dame oordeelde, hoe luliea de slavenhaaiders gedacht en
gedaan hebben!
*) Bij Pitman a. «. pag. 39.
*} Bos»» blz. 377. „De slavenhandel bloeit nier nog we! zoo goed als op Curasao, omdat Eustatius zoo gunstig ligt, van de vreemde natiën rondom gelijk ais becingeit",
iJcjixi.-/1> van Joh. Meyer ! 723, port. no. 3 fol. 103'.
*) Westergaard a, w, pag. 144.

