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Vergeleken met zijne Deensche cijfers is dat stellig juist. Zien wij
ook enkele Engelsche.
1769—1777 in 5 reizen op 2175 stuks 78 dooden.
1775—1786 „ 6 „ „ 2576 „ 110 „
1788
„9 „
„ 3983 „ 211 „
*).
Deze cijfers zijn uit verklaringen, afgelegd voor de Privy Council, Maar in datzelfde jaar 1788 gaf Pitt in het Lagerhuis als sterftecijfer 10 % *).
Voor de genoemde Hollandsche schepen is de percentage dus
resp. ± 14, 16, 12, 10|, 8,9 en 16 %. Gemiddeld 12 a 13.
Voor de Deensche:
resp. 58, 33 en 56 %. Gemiddeld 49 %.
Voor de Engelsche:
resp. 4, 4, 5 en 10 %. Gemiddeld 5 a 6 %.
Dit alles, het is waar, geldt slechts enkele jaren en enkele schepen; volledige opgaven zouden mijn bestek en het plan van dit
boek al te ver overschreden hebben; den algemeenen indruk zouden ze trouwens niet wijzigen.
§ 7. De ontzaglijke invoer uit Afrika (waardoor zelfs in zoo
dicht bevolkte gebieden het getal mannen diep onder dat der
vrouwen daalde), vermeerderd door de geboorten, veroorzaakte in
de West Indien het bekende overwicht van negers over blanken,
wel te verstaan in getalsterkte. Ware er ook overwicht geweest
van intellect, organisatie, overleg, wapenen, uitrusting — het zou
met het blanke ras weldra gedaan zijn geweest. Reeds hebben wij
bij de vermelding van het resultaat van enkele volkstellingen cijfers gegeven, maar laten hier een opzettelijk overzicht volgen over
enkele jaren, die het gezegde zullen staven en, met lichte schommelingen, het stijgend getal slaven aantoonen.
1699. St. Eustatius 399 blanken 385 slaven »).
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') Pitman a. t». pag. 68 s. note 35.
*) Bryan Edwards, a. a?. IV 341.
•) Boo*» biz. 361.
•) Bot;«» biz. 370.
•) fiovf» biz. 425.
•) Port no. 4, fol. 386, 387.
') MUoar, fol. 499, 500.
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