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In 1724 rapporteerde kapitein Boone, dat hij onder 517 stuks 44
dooden en kapitein Schamp, dat hij onder 747 stuks (600 gold voor
de wettelijke lading!) 71 dooden had *).
Deze Jan Schamp voerde in 1725 dat schip Leusden, dat wij in
1722 onder kapitein Pieter Ras vonden. Hij en zijn opperstuurman Astarmandt hielden een „lijst van de doode slaaven op 't
comp. schip Leusden". Reeds eer zij van Elmina afgezeild waren,
stierven er vele slaven „aan de loop". De ziekten onder weg gaven
zij op als „uyttering, loop, koorse, gecke siekte", deze laatste met
bijvoeging „vele", vermoedelijk melancholie of razernij. De lijst
is aldus:
mans. vrouw. jongens, mijsjes.
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1
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Totaal
52
12
6
1 = 71.
„nog 1 doot gevonden tussendeks."
De jongens en de meisjes vinden wij dan nog afzonderlijk in
vier kolommen in de bekende verdeeling naar de lengte, waarvan
n&tuurliik de prijs afhankelijk was, aldus:
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Bij aankomst op St. Eustatius legden zij eene beëedigde verklaring af, dat al die slaven inderdaad gestorven en overboord gezet
waren (en dat zij er dus geen ten eigen profijte achter gehouden
hadden) *).
Den 9den Mei 1726 kwam van St. George d'Elmina het schip
Sonnensteyn, kapitein Jan Pietersz Gewelt (nomen est omen:
„leeft ongeregelt, seer moeylijck in den dranck") met 627 koppen
slaven. Dooden onderweg 70 door de Guineesche wormen. Van
boord moesten er nog 50 aan wal worden gedragen, die aan die
kwaal leden, „waeronder vele ellendigh met sware accidenten,
het volk vroeg hem terug, Ker«o«ftsc*«7f van de bemanning der 's Gravelant 21 Febr.
1726, otóoor fol. 302'. Zij teekenen daarbij allen in twee cirkels aldus:
Gerrit Hindricks
—
Jan van Bekkem
—

Jan Joris

—

Hendr. Buysman enz. en in den tweeden cirkel:
Hans Matthysz. Jan Coertse. Dirk Jansz. enz.
aWaar fol. 302v.
') Port. no. I fol. 586v.
*) Kerft/aring d.d. St. Eustatius 19 April 1726, port. no. 3 fol. 311. Een soortgelijk
notarieel getuigenis d.d. 22 Juli 1726, a/daar fol. 327. Voor de maten } enz. ook Westergaard a. to. pag. 141.

