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De handel in slaven 
AAfke Verdonk-rodenhuis

Deze aflevering van Den Spiegel, nummer 
3 van 2014, is een themanummer. Het the-
ma is slavenhandel en u vindt hier artikelen 
over dit onderwerp, met een uitstapje naar 
de West waar veel slaven terecht kwamen.
Het is dit jaar tweehonderd jaar geleden 
dat er een einde kwam aan de handel in 
slaven. De afschaffing van de slavernij had 
nog later plaats. Schepen van de Republiek 
der Verenigde Nederlanden vervoerden veel 
slaven van West-Afrika naar West-Indië. 
Zeeuwse slavenhalers namen hiervan ze-
ker de helft voor hun rekening. Zoals Ad 
Tramper in zijn artikel De Zeeuwse slaven-
handel in West-Afrika, 1750-1790 laat zien, 
waren Middelburg en Vlissingen ‘hofleve-
rancier’. Zijn artikel schetst achtergronden 
van deze handel en geeft informatie over de 
gang van zaken.
Ruud Paesie volgt in De zeven slavenreizen 
van het Vlissingse fregat Magdalena Maria, 
1761-1771 dit schip van de Vlissingse re-
derij Jan de Zitter en Zonen. Hij heeft bij 
zijn zoektocht in verschillende archieven 
bijzondere, nieuwe vondsten gedaan, die 
nog niet eerder gepubliceerd zijn! Met een 
aantal tabellen maakt hij ook aantallen en 
percentages inzichtelijk en helder.
Jaco Simons vervolgens, neemt ons 
mee naar de West, bestemming voor 
veel slaven. Abraham van Doorn en de 
West vertelt het verhaal van de illustere  
mr. Abraham van Doorn en van plantages 
in Zuid-Amerika. We reizen met hem terug 
naar Walcheren, waar hij in mei 1814 te 
Middelburg overleed.
Het muZEEumnieuws is dit keer vooral 
gewijd aan de kazematten, een bijzondere 
plek en aan het brood dat daar ooit werd 
gebakken: Kazemattenbrood, daar zit wat 
in!

Archiefnieuws geeft een overzicht van wat 
er te zien is in de fototentoonstelling over 
de Eerste Wereldoorlog, Beter een goeie 
buur dan een verre vriend - Vlissingen tij-
dens de Eerste Wereldoorlog. Aansluitend 
informatie over een bijzondere voorstel-
ling van Theaterloods–B, tijdens Festival 
Onderstroom, op 11, 12 en 13 juli in het 
Gemeentearchief. 
Deel 11 van de reeks Zichtbaar Verleden 
(Vlissingen 1315-2015) vindt u in de volgen-
de Spiegel. Gezien het thema van dit num-
mer hebben we hiertoe in overleg met Peter 
van Druenen besloten. Om toch Vlissingen 
700 jaar in uw aandacht te houden, wij-
zen we u op het boek dat in april 2015 zal 
verschijnen. Vissers, kapers, arbeiders. 
Vlissingen 700 jaar stadsrechten door Peter 
van Druenen. Een uitgave van Stichting 
Historische Publicaties Schelde-estuarium. 
U kunt intekenen op dit boek, het kost 
dan 29 euro en als u dat wenst, wordt uw 
naam vermeld op een lijst van voorinschrij-
vers. Het boek zal in de handel komen voor  
39 euro. Ga naar www.vlissingen 700.nl en 
vul het formulier in. Ook kunt u inschrij-
ven door het bedrag over te maken naar 
NL96SNSB 0871 5867 89, t.n.v. Stichting 
HPSE, met vermelding van naam, adres 
(eventueel e-mailadres) en ja of nee voor 
naamsvermelding.
Tenslotte aandacht voor twee in juni jl. ver-
schenen boeken over slavenhandel van 
twee auteurs die een bijdrage leverden aan 
dit themanummer. Een Zeeuws slaven-
schip. Na de kust van Guiné om slaven, de 
wind oost, van Ad Tramper, Den Boer/De 
Ruiter en Geschiedenis van de MCC, door 
Ruud Paesie, Walburg Pers. 
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Deze korte bijdrage dient als inleiding bij 
het artikel van Ruud Paesie, dat ook in deze 
Spiegel te vinden is. Het schetst de achter-
grond van de slavenhandel en zoomt in op 
de handel in West-Afrika. Er waren nogal 
wat verschillen in handelwijze als het ging 
om de slaven aan boord te krijgen. 
In de zeventiende en achttiende eeuw wer-
den er door schepen uit de Republiek bijna 
600.000 slaven van Afrika naar West-Indië 
(inclusief Brazilië) vervoerd. Een enorm 
aantal, maar toch nog gering vergeleken 
met het totale aantal van 12 miljoen slaven 
door Europese zeemachten verscheept. 
De grootste spelers op dat veld waren 
Engeland, Frankrijk, Spanje en Portugal. 
De West-Indische Compagnie nam onge-
veer 300.000 slaven voor haar verantwoor-

De Zeeuwse slavenhandel in West-Afrika, 
1750-1790

Ad TrAmper

ding, de particuliere en illegale handel het 
overige deel. Van het Nederlandse aan-
deel namen Zeeuwse slavenschepen bijna 
de helft voor hun rekening. Middelburg en 
Vlissingen, het zal niet verrassen, waren 
‘hofleverancier’. Vlissingen was zelfs ge-
deeltelijk economisch afhankelijk van deze 
handel. Bekende kooplieden en regenten 
die participeerden in deze handelstak wa-
ren de families Kroef, Louyssen, Hurgronje, 
Swart, Wulphert, Van der Woordt, Rosevelt 
Cateau en De Zitter. Over De Zitter gaat de 
bijdrage van Ruud Paesie. 

Mijn artikel is gebaseerd op het archief van 
de Middelburgsche Commercie Com pag  - 
nie. Het enige archief in zijn soort waar de 
slavenreizen goed zijn te reconstrueren. 

Kaart van West-Afrika met de voornaamste plaatsen waar de slavenhandel plaatsvond.
Uit: H.J. den Heijer, Goud, Ivoor en Slaven; bewerkt.
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Al moeten we het wel doen met de over-
geleverde geschiedenis. De Commercie 
Compagnie maakte in de periode 1730-
1802 113 slavenreizen. De ingezette fre-
gat- of snauwschepen waren gemiddeld 
23 meter lang en ruim 7 meter breed. De 
snauwschepen waren kleiner dan de fregat-
ten, maar konden relatief iets meer lading 
innemen. De bemanning bestond uit circa 
36 personen.
Gemiddeld was de helft afkomstig uit de  
Republiek, waarvan de helft weer uit 
Zeeuwen bestond. De andere helft kwam 
gro tendeels uit Scandinavië en Noord-
Duitsland. De maandgages varieerden van 
60 gulden voor de kapitein tot ongeveer  
18 gulden voor een matroos. De scheeps-
jongens voeren mee voor de kost of voor 
een klein maandbedrag.

In de ‘Particuliere Instructie’ van de kapi-
tein stond of hij naar de kust van Guinee 
of Angola ging en wat de eerste plaats van 
bestemming in West-Indië was. Een sum-
miere instructie. De keuze hiervoor maakte 
de directie van de Commercie Compagnie, 
en deze was gebaseerd op de berichtgeving 
van de kapiteins en correspondenten uit 
West-Afrika en West-Indië. Het merendeel 
van de door de Commercie Compagnie 
vervoerde slaven kwam van de kust van 
Guinee, maar ook de kust van Loango-
Angola was een vaak bezocht gebied. In to-
taal vervoerde de Commercie Compagnie 
ruim 30.000 slaven over de Atlantische 
Oceaan. 

Guinee

Het gangbare handelspatroon op de kust 
van Guinee was om de bovenkust af te 
zakken naar ‘beneden’. Achtereenvolgens 
deed men dan de Greinkust, de Ivoorkust 
en de Goudkust, het tegenwoordige Ghana 
aan. Als deze route nog geen vol schip 
(circa 300 slaven) opleverde, dan kocht 
een kapitein het resterende deel van de sla-
ven bij de makelaar van de West-Indische 
Compagnie, meestal de gouverneur in Fort 
Elmina aan de Goudkust. Een kapitein pro-
beerde het aankopen van slaven via tus-

senkomst van de West-Indische Compagnie 
echter zoveel mogelijk te vermijden. Deze 
rekende immers per slaaf een bedrag van 
20 gulden hoofdgeld, waardoor de kosten 
aanmerkelijk opliepen. Soms had een ka-
pitein geen andere keus, zeker niet als al 
bijna een jaar langs de kust werd gevaren 
en hij niet langer kon wachten om naar 
West-Indië te varen. Gemiddeld duurde zo’n 
tocht langs de kust 200 dagen. 

De handel op de kust van Guinee vond aan 
boord of aan land plaats. De eenvoudigste 
methode was om een paar schoten af te 
vuren en dan te wachten totdat de hande-
laren of makelaars met hun kano’s aanleg-
den. Een alternatief was zelf met de sloep 
of de boot naar de wal te varen om de han-
delsmogelijkheden ter plaatse te verken-
nen. Dit kon een gevaarlijke onderneming 
zijn. Door de aanwezige rotsen, klippen en 
sterke branding was het soms moeilijk om 
op de kust te geraken. 
Een derde methode was dat de opper- of 
onderstuurman vergezeld van een paar 
matrozen en de boot volgeladen met ruil-
materiaal, erop uittrok om zaken te doen. 
Bij een dergelijk uitstapje konden deze be-
manningsleden wel een aantal dagen weg-
blijven. 
Soms werd de deal op de wal gesloten en 
ook afgehandeld. Hier valt ook het keuren 
door de oppermeester en het brandmerken 
van de slaven onder. 

Loango-Angola  

Loango-Angola (ten noorden van de Con-
go  rivier) was het andere reisdoel in Afrika 
van de Commercie Compagnie op zoek 
naar slaven. Hierbij werd niet langs de kust 
zaken gedaan, maar voer men rechtstreeks 
op Malemba, waar dan een zogenaamde 
loge werd gebouwd of gebruikt. Van hier-
uit vond dan de maanden durende slaven-
handel plaats. Intussen lag het schip op de 
rede voor anker.
Hoe ging het kopen van slaven op de berg 
van Malemba in Loango-Angola in zijn 
werk? De kreek van Malemba was niet toe-
gankelijk voor schepen, die dan ook twee 
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mijlen uit de kust voor anker gingen. De 
oppertimmerman ging met de sloep naar 
de wal om een ‘negotie logie’ te bouwen op 
de zogenaamde berg van Malemba. Deze 
berg lag dicht aan de kust, en was een stei-
le heuvel met een open plaats op de top. 
Hier bouwde men de loges en vond de han-
del plaats. 
Soms werd een loge gehuurd van de lokale 
autoriteiten of nam men de hut over van 
een vertrekkende slavenhaler. Een loge was 
vaak niet meer dan een schamele hut, met 
een rieten omheining. Vaak was de ruim-
te verdeeld in twee vertrekken, die dienst 
deden als ruilkantoor, pakhuis, eetkamer 
en gevangenis. De loge was voorzien van 
kookgerei, boeien en kettingen voor de sla-
ven en natuurlijk ook de materialen die als 
ruilmiddel dienden. Bijvoorbeeld stoffen, 
drank, geweren, ijzeren staven, aardewerk 
en glazen. De kapitein huurde werkkrach-
ten in om water te halen, te koken, goede-
ren te dragen en op de slaven te passen. 
De handel kon niet beginnen zonder de tra-
ditionele welkomstgeschenken. Eerst werd 
de ‘koning’ gunstig gestemd. Daarnaast 

deelde ook de ‘prins maboeke’ in de ‘pre-
tensien’. De ‘maboeke’ vertegenwoordig-
de op de slavenmarkten van Malemba en 
Cabinda het koninklijk gezag. Dan komen 
we op de slavenmarkt zelf nog de mafoeke 
van Malemba tegen. Hij besliste met welke 
makelaars er onderhandeld mocht worden, 
uiteraard na het overhandigen van de no-
dige geschenken. De kapitein kreeg als 
tegenprestatie soms presentslaven aange-
boden. Al met al waren er aanzienlijke be-
dragen gemoeid bij het uitwisselen van de 
beleefdheden. 

De makelaars werden uitbetaald in bus-
kruit, geweren, drank, textiel en andere 
producten. De spin in het web was de ma-
foeke van Malemba. Hij resideerde bij de 
factorijen en loges op de heuvel, verleen-
de de handelsvergunning, en bemiddelde 
bij conflicten tussen slavenhandelaren en 
makelaars. Hij had ook het gezag over de 
makelaars en zwaaide de scepter over de 
loges en factorijen. De mafoeke was een 
machtig man. In elk geval deed een kapi-
tein er alles aan om hem gunstig te stem-
men. 
De slavendrijvers brachten hun ‘koopwaar’ 
vanuit de binnenlanden van de Congo of 
het Mayombe-gebied naar de kust. Een 
maandenlange tocht in boomstamkano’s 
eindigde dan bij de markt van Kinshasa. 
Naast mensen vervoerden deze kano’s 
ivoor. In Kinshasa wisselden de slaven 
van eigenaar en begon een lange mars 
van driehonderd kilometer naar de kust. 
Van een kuststrook van vierhonderd kilo-
meter, noord en zuid van de monding van 
de Congo-rivier vertrokken naar schatting 
ruim 3,1 miljoen mensen naar een andere 
wereld.

Kapitein David Mulders met het schip de 
Nieuwe Hoop maakte in 1762 zo’n reis 
naar Malemba. Hij noemt prijzen voor het 
aankopen van slaven van tussen 95 tot 100 
gulden. Maar als er Fransen op de kust ver-
schijnen en daardoor de vraag toeneemt, 
stijgt de prijs naar 110 gulden. De make-
laars waren ook nog eens kieskeurig als het 
ging om de ruilproducten. Al met al zijn we 

Malembo, gelegen boven de Congorivier. Hier 
vond de slavenhandel plaats vanuit zogenaam-
de loges. Uitsnede uit de kaart van Johannes 
van Keulen.
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hier ver verwijderd van kralen en spiegel-
tjes.
Toen Mulders genoeg slaven aan boord 
had genomen kon de ‘deursteek’ (die ge-
middeld tien weken duurde) beginnen naar 
West-Indië.

Over de auteur:
AD TRAMPER (1960) is gemeentearchiva-
ris van Vlissingen en historicus

Bronnen en literatuur

- Zeeuws Archief, Archief van de Middelburgse 

Commercie Compagnie; snauwschip de Nieuwe 

Hoop.

- Tramper, Ad, Slaven in Zeeuwse handen. Reilen en 

zeilen van een slavenschip in de tweede helft van 

de achttiende eeuw. Masterthesis; Universiteit van 

Leiden (2010).

- John Everaert, De Franse slavenhandel. Organisatie, 

conjunctuur en sociaal milieu van de driehoekshan-

del 1763-1793 (Brussel 1978).

Gezicht op het Keizersbolwerk en de haveningang van Vlissingen, ca. 1785.
(Gemeentearchief Vlissingen, Historisch Topografische Atlas)
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De zeven slavenreizen van het Vlissingse 
fregat Magdalena Maria, 1761-1771

ruud pAesie

Tussen 1730 en 15 juni 1814, de zogenoemde 

vrijhandelsperiode, zeilden enige honderden 

Zeeuwse slavenschepen richting Afrika. Daarvan 

had het grootste deel een Vlissingse thuishaven. 

Toch weten we betrekkelijk weinig over deze  

slavenhalers, want in tegenstelling tot de  

archieven van de Middelburgse Commercie 

Compagnie (MCC), zijn de bedrijfsadministraties 

van deze Vlissingse rederijen verloren gegaan. 

Althans, het merendeel. 

Enige tijd geleden trof ik in het Utrechts 
Archief een rekening-courant aan van twee 
partenreders die in de bouw en uitreding 
van het slavenschip Magdalena Maria van 
de Vlissingse rederij Jan de Zitter & Zonen 
hadden deelgenomen. Na iedere drie-
hoeksreis van het genoemde slavenschip 

ontvingen zij een rekeningoverzicht waarop 
de kosten en baten van de onderneming 
stonden vermeld, alsmede de winst of ver-
lies naar rato van hun investering. Helaas 
zijn niet alle bescheiden bewaard gebleven, 
maar op basis van de aanwezige admini-
stratie kan toch een goed beeld worden ge-
schetst van deze Vlissingse slavenhaler, die 
tussen 1761 en 1771 zeven driehoeksrei-
zen naar Afrika en Amerika maakte. 

Volgens een ‘Lijste van scheepen behoor-
ende aan Comptoiren binnen de stad Vlis-
singen, anno 1763’ hadden toen 28 sche-
pen een Vlissingse thuishaven. Daarvan 
voeren er achttien op Afrika, waarvan 
veertien bestemd waren voor de slaven-
handel. In een opgave die David Henri 
Gal lan dat, de Vlissingse arts en scheeps-
chirurgijn van Zeeuwse slavenhalers, vier 

Laatste rekening-courant van Jan de Zitter & Zonen aan Johan Willem van Sonsbeeck, mei 1772. 
(Het Utrechts Archief)
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jaar later opstelde, bedroeg dat aantal  
22 schepen. Daarvan zeilden er achttien 
naar West-Afrika voor de slavenhandel en 
vier voor de goederenhandel. De rederij 
van Jan de Zitter & Zonen had in die peri-
ode vier schepen voor de Afrikaanse goe-
deren- en slavenhandel in de vaart. Dat 
waren de Europa, Africa, America en de 
Magdalena Maria. De eerste drie schepen 
waren vernoemd naar de drie continenten 
van de driehoekshandel. Het laatste schip, 
een fregat van 75 voet lengte, is vermoe-
delijk gedoopt naar de in september 1759 
geboren Magdalena Maria de Zitter, dochter 
van Hendrik, een van de vier zonen van Jan 
de Zitter en Magdalena Wouters. Het schip, 
waarvan de kiel in 1759 werd gelegd, liep 
halverwege 1760 van stapel. Nadat het 
casco was afgetimmerd en het schip was 
uitgerust, volgde de monstering van de cir-
ca 30 tot 35 zeelieden. Als ‘douceur’ voor 
de aanbouw van het schip schonk de stad 
Vlissingen 180 gulden, waarschijnlijk voor 
de aanschaf van vlaggen, zoals gebruikelijk 
was. De aankoopprijs van het fregat wordt 
niet vermeld, wel de boekwaarde na de eer-
ste slavenreis. Die bedroeg 12.000 gulden. 
Na de zevende en laatste reis leverde de 
verkoop van het schip met inventaris nog 
ruim 8.710 gulden op.

Rederij

De risico’s op zee waren groot. Stormen 
of juist langdurige windstilten konden be-
palend zijn voor het welslagen van een 
reis. Maar ook ongedierte, dat een deel 
van de lading bedierf of oorlogshandelin-
gen, besmettelijke ziekten, fraude of dief-
stal, gepleegd door de bemanning konden 
een rederij grote schade toebrengen. Maar 
bovenal was het menselijke nalatigheid, 
al dan niet gecombineerd met natuurlijke 
elementen, die tot de ondergang van schip 
en lading kon leiden. Om deze risico’s te 
spreiden was participatiedeling een gang-
bare vorm van ondernemen. Daarbij was 
de financiering en organisatie in handen 
van meerdere personen. De investeerders 
verenigden zich in zogenaamde parten-
rederijen, waarin iedere aandeelhouder een 

deel van het benodigde kapitaal inbracht. 
Na afloop deelden de reders in de winst of 
het verlies van de onderneming naar rato 
van hun geldelijke inbreng. Binnen het sys-
teem van partenrederij konden scheeps-
parten desgewenst worden verkocht of 
worden vererfd. De kracht van deze onder-
nemingsvorm lag dus in de beperkte aan-
sprakelijkheid en de vrije beschikking van 
de aandeelhouder over zijn inleg. 

De organisatie van de rederij verliep via de 
boekhouder die gewoonlijk een aanzienlijk 
aandeel in de rederij bezat. Naast de lei-
ding over de uitrusting van de schepen en 
de werving van het personeel was hij ver-
antwoordelijk voor de afhandeling van de 
noodzakelijke vergunningen, de afdracht 
van belastingen en recognitie aan de WIC. 
Ook hield hij de administratie bij en stelde 
hij de instructiebrieven op voor de gezag-
voerders van de schepen. Daarvan legde 
hij verantwoording af aan de overige re-
ders.

De boekhouder van de Magdalena Maria 
was dus het familiebedrijf van Jan de Zitter 
& Zonen. Vader Jan overleed in december 
1759 tijdens de bouw van het fregat. Zijn 
zonen Anthony en Hendrik zetten daarna 
de bedrijfsvoering voort onder dezelfde fir-
manaam. Hoeveel reders in het slavenschip 
participeerden, is onduidelijk. Daarover 
worden geen mededelingen gedaan. Wel 
weten we dat Johan Willem van Sonsbeeck 
1/32 part in de Magdalena Maria bezat. De 
in 1710 te Veere geboren Van Sonsbeeck 
was de voormalige ontvanger, griffier en 
burgemeester van Hulst. Ten tijde van zijn 
deelname in de Vlissingse slavenhandel 
was hij raad, schepen en pensionaris van 
Vlissingen en rekenmeester over een deel 
van Staats-Vlaanderen. Alle rekeningen-
courant over de Magdalena Maria werden 
door de boekhouder aan hem verstuurd 
en de betalingen liepen via de Wisselbank 
in Middelburg. Wat de firma vermoede-
lijk niet wist, was dat Van Sonsbeeck zijn 
scheepspart deelde met jonkheer Joachim 
Ferdinand de Beaufort. Tussen de stukken 
zitten namelijk financiële berekeningen in 
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een ander handschrift, waarin de deelge-
noot eerst met NN wordt aangeduid en pas 
later met naam wordt genoemd. Daaruit 
blijkt dat Van Sonsbeeck en De Beaufort 
ieder 1/64 part in de Vlissingse slavenhaler 
bezaten. Net als Van Sonsbeeck was de in 
1719 te Hulst geboren De Beaufort vanaf 
1759 schepen en burgemeester van Hulst. 
Daarnaast was hij Heer van Duivendijke 
op Schouwen. Zijn vader was drost van de 
stad en baronie van IJsselstein en lid van 
de Nassause Domeinraadraad. Beide func-
ties zou Joachim Ferdinand later van zijn 
vader overnemen.

Naar Afrika

De trans-Atlantische slavenhandel vergde 
niet alleen flinke investeringen in schip en 
uitrusting, maar ook in lading. Zowel voor 
de bemanning als de 250 tot 300 tot slaaf 
gemaakte Afrikanen waren veel levensmid-
delen nodig. De ‘slavevictualie’ bestond 
hoofdzakelijk uit gort en bonen en bedroeg 
volgens de opgave van de boekhouder voor 
de slavenreizen van de Magdalena Maria 
gemiddeld zo’n 3.700 gulden. Daarnaast 
nam het Vlissingse slavenschip balken en 
planken mee, waarmee timmerlieden later 
de onderkomens, beddingen en gemakken 
voor de slaven vervaardigden. De mannen 
werden in het bedompte en lage tussen-
dek ondergebracht en met meegebrachte 
kettingen en boeien aan elkaar vastgeke-

tend. De vrouwen verbleven meestal in de 
schans, de ruimte onder het halfdek. Ook 
vervoerde het schip bakstenen en kalk voor 
de bouw van een slavenkombuis, waar de 
kok tweemaal daags het voedsel voor de 
ingekochte Afrikanen bereidde. 
Belangrijk was ook de keuze van de ruil-
waar. Dat luisterde nauw, want de vraag 
van de Afrikaanse afnemers veranderde 
dikwijls en verschilde per gebied. De la-
ding of cargazoen werd daarom met zorg 
samengesteld en bestond doorgaans uit 
tientallen verschillende producten die vaak 
weer in meerdere soorten en kwaliteiten 
uiteenliepen. Het belangrijkste exportpro-
duct was textiel. Veelal waren dit uiteenlo-
pende katoenen stoffen uit Azië die door de 
VOC in Zeeland waren geïmporteerd. Naast 
Aziatische ‘katoentjes’ vond ook Europees 
textiel, zoals het uit Vlaanderen afkomstige 
linnen en de in Groot-Brittannië vervaar-
digde wollen stoffen, zijn weg naar Afrika. 
Na textiel bestond de lading voor een be-
langrijk deel uit buskruit en verschillende 
soorten vuurwapens. Het overige deel van 
de lading werd gevormd door sterke dran-
ken en uiteenlopende losse goederen, zoals 
ijzeren staven, messen, vuurstenen, glas-
kralen, koperen en aardewerken kommen 
en ketels. De waarde van het cargazoen 
hing af van het aantal in te kopen slaven. 
Bovendien stegen de inkoopprijzen in de 
loop van de achttiende eeuw en nam de 
waarde van de ruillading toe. 

Vervoer met kano’s van slaven naar gereedliggende slavenschepen op de West-Aftrikaanse kust. 
Kopergravure. (Particuliere collectie)
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Omdat buskruit een belangrijke exportpro-
duct was voor de Afrikaanse handel diende 
Jan de Zitter & Zonen in 1765 een verzoek 
in bij de Vlissingse vroedschap om een ei-
gen buskruitmolen te mogen bouwen en te 
exploiteren. De stadsbestuurlijke toestem-
ming werd op 1 juni 1765 verleend. In ver-
band met explosiegevaar moest de Nieuwe 
Molen wel op ‘een groot half uur gaans van 
de stadt’ worden gebouwd, en wel op de 
Ambachtsheerlijkheid Oost-Souburg. De 
buskruitmolen, die ooit iets ten zuiden van 
de huidige Marinekazerne aan de Oostelijke 
Bermweg heeft gestaan, is in de negentien-
de eeuw afgebroken. Door berichten in de 
Middelburgsche Courant weten we dat de 
molen in 1766 al in gebruik was en dat Jan 
de Zitter & Zonen in 1785 nog steeds de 
bedrijfsleiding voerden. 
De samenstelling van de opeenvolgende 
cargazoenen van de Magdalena Maria is 
niet bekend. Wel is een kopie van de car-
galijst van het eerder genoemde schip 
America in het Vlissingse Gemeentearchief 
bewaard gebleven. Dit eveneens 75 voet 
lange slavenschip maakte in 1766-1767 
een driehoeksreis naar Angola en Suriname 
en op de lijst van verscheepte ruilwaar 
staan 52 verschillende producten ter waar-
de van bijna 34.200 gulden. Het aandeel 
textiel bedroeg 75% van de lading en bus-
kruit en vuurwapens 12%. Zie tabel 1. 

Uit onderzoek naar de lading van slaven-
schepen van de MCC blijkt dat die voor on-
geveer een kwart tot een derde uit buskruit 
en vuurwapens bestond. De waarde van 
de buskruit- en vuurwapenlading van de 
America ligt daar met 12% dus ver onder 
en daar moet een verklaring voor zijn. Om 
een antwoord te vinden op die vraag zijn de 
cargalijsten van twee MCC-slavenschepen 
(Eenigheid en Haast U Langzaam) onder-
zocht die in diezelfde periode direct op 
Angola zeilden. Het resultaat kwam over-
een met dat van de America. Ook daar be-
stond de lading voor driekwart uit textiel. 
Zie tabel 2.

Wat verder opvalt uit de drie onderzochte 
ladinglijsten voor Angola was de aanwezig-
heid van zeer luxe en kostbare goederen, 
zoals ‘roode en blauwe mantels met goudt, 
swart en roodt fluweel met silver, hoeden 
met goude of silver kant en strengen met 
bloedcoraal’. Deze producten dienden voor 
de handel en waren ook ‘presentiegeschen-
ken’ voor de plaatselijke Afrikaanse prinsen 
die het koninklijk gezag op de Angolese 
slavenmarkten vertegenwoordigden.

De Magdalena Maria heeft echter nooit op 
Angola gevaren. Alle zeven reizen gingen 
naar de kust van Guinea, een handelsge-
bied dat vanaf het huidige Senegal tot aan 

Tabel 1. Cargazoen (gulden) voor de slavenhandel op Angola, rederij Jan de Zitter & Zonen
  

type, lengte periode textiel % buskruit & 
vuurwapens

% sterke 
drank

% overige % totaal

America fregat, 75 vt 1766-1767 25.753 75 3.951 12 1.845 5 2.650 8 34.198

Bron: Gemeentearchief Vlissingen, Aanwinsten 1991-126

Tabel 2. Cargazoen (gulden) slavenhandel op Angola, Middelburgse Commercie Compagnie

type, lengte periode textiel % buskruit & 
vuurwapens

% sterke 
drank

% overige % totaal

Eenigheid snauw, 80 vt 1766-1767 31.882 75 5.127 12 2.493 6 3.191 7 42.693

Haast U 
Langzaam

fregat, 85 vt 1766-1768 43.464 77 6.090 11 3.060 5 3.778 7 56.392

Bronnen: Zeeuws Archief MCC 399 en 519. 
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Kameroen liep en de kustgebieden om-
vatte die in de achttiende eeuw met de 
Grein-, Ivoor-, Goud- en Slavenkust wer-
den aangeduid. Omdat de samenstelling 
van de lading per afzetgebied verschilde, 
zijn opnieuw twee cargalijsten van MCC-
slavenschepen (Prins Willem V en Nieuwe 
Hoop) aan een onderzoek onderwor-
pen, die beide in dezelfde periode als de 
Magdalena Maria handel dreven op de kust 
van Guinea. De uitkomst bevestigde een 
vermoeden. De waarde van textiel vorm-
de nog maar de helft van het cargazoen, 
buskruit en vuurwapens vertegenwoordig-
den ruim een kwart. De Nieuwe Hoop, het 
kleinste MCC-schip van 80 voet, vervoer-
de alleen al 1.400 vuurwapens en 22.800 
pond buskruit. We mogen aannemen dat de 
lading van de Magdalena Maria een verge-
lijkbare samenstelling heeft gehad en dat er 
vele honderden vuurwapens en duizenden 
ponden buskruit door de slavenhaler naar 
West-Afrika zijn verscheept. De alsmaar 
oplaaiende oorlogen tussen de verschillen-
de Afrikaanse volken in Guinea, leidde tot 
een voortdurende, verhoogde vraag naar 
wapens en de buskruitmolen van Jan de 
Zitter & Zonen zal op volle toeren hebben 
gedraaid.

Als we de waarde van de opeenvolgende 
ladinglijsten van de Magdalena Maria op 
een rijtje zetten dan valt een duidelijke 
prijsstijging op. Zo bedroeg het ‘ingeladene 
cargazoen’ van de eerste reis 26.412 gul-
den. Voor de zevende en laatste slavenreis 
was dat bedrag opgelopen tot 37.860 gul-
den, een stijging van ruim 43 procent in 
tien jaar tijd.

De laatste twee uitgavenposten voor de uit-
reding van de Magdalena Maria bestonden 

uit recognitie aan de WIC en verzekeringen. 
De hoogte van de recognitie was afhanke-
lijk van het laadvermogen en reisduur. Voor 
de slavenhandel bedroeg die aanvanke-
lijk anderhalf jaar, maar vanaf 1760 werd 
de geldigheidsduur van de handelspassen 
verruimd. De verplichte afdracht voor de 
uitreding van de Magdalena Maria aan de 
Compagnie bedroeg bijna drieduizend gul-
den. Daarvan moest een derde deel voor 
aanvang van de reis worden betaald, het 
resterende bedrag volgde na afloop. Alle 
zeven slavenreizen van de Magdalena 
Maria werden overigens binnen anderhalf 
jaar volbracht.

In de achttiende eeuw waren scheeps-
assuranties al een gebruikelijke vorm van 
verzekeren. Naast particuliere assuradeurs 
die een deel van schip of lading verzeker-
den, bestonden er assurantiecompagnieën 
waar omvangrijke risico’s konden wor-
den verzekerd tegen relatief lage premies. 
De assuranties voor slavenschepen sloot 
men doorgaans af op casco en cargazoen. 
Ook het armazoen of de slavenlading werd 
veelal verzekerd. De hoogte van de premie 
was niet alleen afhankelijk van scheeps-
grootte, vervoerde lading, reisdoel en reis-
duur, maar varieerde ook door bijzondere 
omstandigheden zoals oorlogshandelingen 
en zeeroof. Maar zelfs als de Republiek niet 
in oorlog was, bestond het gevaar van ne-
mingen door buitenlandse kapers en oor-
logsschepen. Vooral tijdens de Zevenjarige 
Oorlog (1756-1763) nam dit probleem 
zorgwekkende vormen aan. In 1759 dien-
den de gezamenlijke Zeeuwse reders en 
assuradeurs daarom een rekest in bij de 
Staten-Generaal, waarin zij aandrongen op 
maatregelen tegen de Engelse ‘roveryen’, 
die vooral de Nederlandse West-Indische 

Tabel 3. Cargazoen (gulden) slavenhandel op de kust van Guinea, Middelburgse Commercie Compagnie

type, lengte periode textiel % buskruit & 
vuurwpens

% sterke 
drank

% overige % totaal

Prins Willem V fregat, 86 vt 1764-1766 20.178 49 13.236 32 2.826 7 5.160 12 41.400

Nieuwe Hoop snauw, 80 vt 1766-1768 21.512 50 10.329 24 4.638 10 6.961 16 43.440

Bronnen: Zeeuws Archief MCC 831 en 1005
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handel veel schade toebrachten en tot 
verhoogde verzekeringspremies leidden. 
Tussen 1760 en 1762 bedroegen die op 
casco 11% van het verzekerde bedrag. Na 
de Vrede van Parijs in 1763 daalden die 
weer naar de gebruikelijke 9%. Alle slaven-
reizen van de Magdalena Maria waren ver-
zekerd tot ‘de laatste slaaf in America zal 
zijn verkogt’. 

Naar Amerika

Hoeveel slaven er op de kust van Guinea 
precies zijn ingekocht, is onduidelijk. Van 
de meeste slavenreizen zijn alleen gegevens 
bekend over het aantal in Amerika ver-
kochte slaven, gemiddeld waren dat er 215. 
Johannes Postma, de Nederlandse histori-
cus die baanbrekend onderzoek heeft ver-
richt naar de omvang van de Nederlandse 
slavenhandel, heeft deze ontbrekende 
data berekend door een bepaald gekozen 
mortaliteitspercentage te hanteren. Deze 
gegevens zijn later weer gecorrigeerd en 
opgenomen in www.slavevoyages.org, de 
database met bijna alle trans-Atlantische 
slavenreizen. Volgens dit bestand zou het 
Vlissingse slavenschip gemiddeld zo’n 250 
tot slaaf gemaakte Afrikanen vanuit West-
Afrika naar Amerika hebben verscheept. 

Zoals uit tabel 4 valt af te lezen, ging de 
eerste slavenreis naar Berbice en week 
deze bestemming af van de latere reizen. 
Op basis van een bewaard gebleven nota-
riële akte in het Amsterdamse Stadsarchief 

weten we waarom. Op 4 juli 1760, toen 
de Magdalena Maria nog in aanbouw was, 
sloot de rederij in Amsterdam een contract 
met 25 ‘eijgenaars, geintresseerdens, plan-
ters en commissionarissen van plantages in 
de Berbices’ voor de levering van slaven. 
Het door de contractanten ingetekende 
aan tal slaven bedroeg 252 Afrikanen tegen 
een vaste verkoopprijs in Berbice, 300 gul-
den per slaaf. Het betreffende contract werd 
gesloten door de Amsterdamse koopman 
Hendrik de Haan, zaakgelastigde van Jan 
de Zitter & Zonen. In de puntsgewijze over-
eenkomst staat precies vermeld hoe ge-
zagvoerder Pieter de Klerk moest handelen. 
Zo moest hij met een goed armazoen sla-
ven direct van Guinea naar Berbice zeilen 
en mocht hij onder geen beding slaven bij 
aankomst in fort Nassau uit de hand ver-
kopen. Alle tot slaaf gemaakte Afrikanen 
werden vervolgens aan een medisch on-
derzoek onderworpen, waarna zij voor lo-
ting werden gesorteerd. Daarna volgde de 
openbare verdeling van de Afrikanen onder 
de ingetekende contractanten. De reste-
rende lading slaven, waarvoor Hendrik de 
Haan tekende, mocht de kapitein daarna 
voor de rederij verkopen.

In tegenstelling tot deze eerste reis werden 
de jonge, sterke en gezonde Afrikaanse 
mannen en vrouwen bij de daaropvol-
gende reizen naar Suriname direct na 
aankomst onderhands verkocht tegen de 
beste prijzen. Het restant van het arma-
zoen werd later publiek geveild. De beta-

Tabel 4. Slavenreizen Magdalena Maria,1761-1771 met aantallen slaven en reistijd in dagen

  thuishaven vertrek kapitein Afrika aantal Amerika aantal dood aankomst reistijd

1ste Vlissingen 08-01-1761 Pieter de Klerk Guinea 303 Berbice 279 24 15-06-1762 525

2de Vlissingen 13-09-1762 Pieter de Klerk Guinea 273 Suriname 236 37 14-02-1764 516

3de Vlissingen 26-05-1764 Pieter de Klerk Guinea 231 Suriname 200 31 20-09-1765 481

4de Vlissingen 23-12-1765 Frans Reichert Guinea 243 Suriname 210 33 21-06-1767 545

5de Vlissingen 23-11-1767 Frans Reichert Guinea 243 Suriname 210 33 03-03-1769 465

6de Vlissingen 04-07-1769 Frans Reichert Guinea 254 Suriname 220 34 11-07-1770 372

7de Vlissingen 19-11-1770 Frans Reichert Guinea 225 Suriname 210 15 26-11-1771 372

Bronnen: Utrechts Archief, De Beaufort 317: Goslinga, The Dutch, Appendix 4; www.slavevoyages.org.
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ling geschiedde in alle gevallen met 
wissels, of schriftelijke betalingsop-
drachten die bij thuiskomst in Zeeland 
konden worden verzilverd. Er werden 
dus geen West-Indische producten 
ingekocht en de Magdalena Maria 
zeilde in ballast naar Zeeland terug. 
Voor het eerste retour waren dat 40 
wissels, ter waarde van 63.180 gul-
den. Bij een levering van 279 sla ven 
geeft dat een gemiddelde verkoopprijs 
van 226 gulden per slaaf. La te -re  
reizen be ston den uit minder wis - 
sels, maar hogere be  dra gen. Zo 
be stond het vijfde retour uit ze-
ven tien wissels, ter waarde van 
78.440 gulden. Van de 210 aan- 
 gevoerde Afrikanen van deze vijf - 
de slavenreis werden er 168 onder - 
hands verkocht voor 66.415 gulden,  
met een gemiddelde van ongeveer 395 gul-
den per verkochte slaaf. De overgebleven 
42 Afrika nen werden geveild voor 12.025 
gulden, of 286 gulden per slaaf. De gemid-
delde verkoopprijs bedroeg 374 gulden. 
De handel in Suriname stak dus een stuk 
gunstiger af dan die van haar buurkolonie, 
een belangrijke reden voor de rederij om de 
slavenhandel op Suriname voort te zetten.

Door de toenemende Europese vraag naar 
suiker en koffie breidde het aantal koloni-
ale plantages zich in de tweede helft van de 
achttiende eeuw snel uit. Voor de financie-
ring daarvan werden zogenaamde ‘negotia-
tiën’ of vennootschappen met een directie 
en participanten opgezet die hypotheken 
aan planters verstrekten. Door de buiten-
sporige kredietverlening ten behoeve van 
deze koloniale projecten ontstonden vanaf 
de eindjaren zestig toenemende financiële 
problemen in Suriname. Wissels werden 
niet langer geaccepteerd en als ‘geprotes-
teerd’ aan de rederijen teruggestuurd. Het 
betalingsverkeer stagneerde en ook de uit-
staande vorderingen van de Jan de Zitter 
& Zonen liepen op. Na afronding van de 
zesde slavenreis maakte de rederij bijvoor-
beeld nog steeds aanspraak op betalingen 
van de twee voorgaande reizen. 

De balans

Zoals in de inleiding al werd vermeld, zijn  
niet alle financiële gegevens van de Magda-
l ena Maria bewaard gebleven. Zo ontbreken 
belangrijke delen van de administratie van 
de tweede en derde slavenreis, waarover 
dus geen saldo berekend kan worden. Rest 
ons de vijf overige driehoeksreizen. De eer-
ste en vierde werden met een bescheiden 
winst van ruim 1.000 gulden afgesloten. De 
vijfde en zesde reis leverden, met respec-
tievelijk, 14.600 en 12.970 gulden, bedui-
dend meer op. De laatste reis sloot met een 
verlies van ruim 900 gulden. De gemid-
delde winst over deze vijf slavenreizen be-
droeg ongeveer 5.800 gulden. Hierbij moet 
wel een kanttekening worden geplaatst. Het 
verlies van het zevende retour mocht dan 
weliswaar gering zijn volgens de bereke-
ning, op de rekening-courant, die op 8 mei 
1772 was opgemaakt, stond nog een vor-
dering open van geprotesteerde wisselbrie-
ven ter waarde van ruim 27.100 gulden. Of 
deze schuld ook daadwerkelijk is ingelost, 
is niet duidelijk. Het werkelijke verlies kan 
dus verder zijn opgelopen.

Hoe verhoudt dit winstcijfer zich nu tot de 
resultaten van andere Zeeuwse slavenha-
lers in die jaren? Opnieuw raadplegen we 
daarvoor de administratie van de MCC. De 

Wapenschild van de Sociëteit van Suriname. 
(Rijksmuseum Amsterdam)
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Compagnie reedde in dezelfde periode dat 
de Magdalena Maria in de vaart was 33 sla - 
venschepen uit, waarvan er twaalf met 
verlies werden afgesloten. Dat leverde een 
gemiddelde winst op van 6.615 gulden per 
slavenreis. Opvallend is dat van de twaalf 
verliesleidende slavenreizen er negen op-
eenvolgende driehoeksreizen waren. Die 
vonden tussen 1763 en 1767 plaats, pre-
cies in de periode waarover de administra-
tie van de Magdalena Maria onvolledig is. 
Met mogelijke verliezen moeten we dus 
rekening houden. Waardoor deze opeen-
volgende slavenreizen met een ‘kwaad 
slot’ eindigden, is niet helemaal duidelijk. 
Processen die effect hebben gehad op de 
marktwerking zijn wel aan te wijzen. Zo 
nam de internationale concurrentie toe na 
het einde van de Zevenjarige Oorlog en dat 
zal de slavenmarkt zeker beïnvloed hebben.

Het rendement op het geïnvesteerde kapitaal 
van de 33 MCC-slavenreizen bedroeg 6,6%. 
Als we ervan uitgaan dat de tweede en der-
de slavenreis van de Mag da lena Maria geen 
profijt heeft opgeleverd dan komt de gemid-
delde winst van het Vlissingse fregat uit op 
4.150 gulden, of een rendement van 6,7%. 
De uitredingskosten van het betrekkelijk klei-
ne Vlissingse fregat waren namelijk een stuk 
lager dan die van de MCC-slavenschepen. Zo 
bedroegen de gemiddelde investeringskosten 
van de 33 slavenreizen van de MCC 90.700 
gulden. Die van de Magdalena Maria slechts 
62.400 gulden.

Zeggen deze resultaten iets over de winstge-
vendheid van de Nederlandse slavenhandel 
in de vrijhandelsperiode? Het antwoord is 
ja en nee. Ja, wanneer men geïnteresseerd 
is in de rendabiliteit van de slavenhandel in 
haar conjuncturele hoogtijdagen, waartoe 
de jaren zestig van de achttiende eeuw be-
hoorden. Nee, wanneer men inzicht wil heb-
ben in de winstgevendheid over de gehele 
vrijhandelsperiode. Het rendement van alle 
geslaagde slavenreizen van de MCC was 
namelijk maar 2,6%. Daar zijn de indirecte 
kosten van het bedrijf en het verlies van de 
door de Engelsen genomen slavenschepen 
nog buiten beschouwing gelaten.

Over de auteur:
RUUD PAESIE (1956) is maritiem histo-
ricus. Hij publiceert over uiteenlopende 
maritieme onderwerpen.
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Abraham van Doorn en de West
JAco simons

Hij bekleedde de hoogste functies binnen het 

Vlissingse stadsbestuur en de Zeeuwse  

gewestelijke regering, bezat onder meer het 

Van Dishoeckhuis en de buitenplaats Der Boede 

waar hij in 1811 Napoleon ontving. De illustere 

mr. Abraham van Doorn kwam voort uit een  

geslacht van plantagedirecteuren/-eigenaren, 

dat in 1694 het avontuur aanging in de West. 

Toen Abraham in 1760 werd geboren in  

noordelijk Zuid-Amerika hadden al drie  

generaties Van Doorn gewoond en gewerkt  

in de van oorsprong Zeeuwse kolonies  

Berbice en Essequibo.

Abrahams voorzaten waren overgrootvader 

Hendrik, grootvader Abraham en vader Hendrik. 

Omwille van de overzichtelijkheid van dit artikel 

worden deze heren Hendrik sr., Abraham sr. en 

Hendrik jr. genoemd. 

Mr. Abraham van Doorn (foto) wordt  

aangegeven als Abraham jr. Op 31 mei 2014 

was het precies tweehonderd jaar geleden dat 

deze bijzondere man overleed. 

Berbice en Essequibo zijn namen die exo-
tisch in de oren klinken. Beide zijn ver-
bonden aan rivieren in het noorden van 
Zuid-Amerika en maken deel uit van 
het deltagebied van het tegenwoordige 
Guyana. Dat land is ingeklemd tussen 
Suriname en Venezuela.
Al vóór 1600 werden enkele delen van dit 
gebied door de Zeeuwen interessant bevon-
den en op eenvoudige wijze ontgonnen. Dat 
leidde in 1626 tot de stichting van een ko-
lonie aan de Essequibo. Dit initiatief werd 
beheerd door de Kamer Zeeland van de 
West-Indische Compagnie (WIC). In 1627 
volgde de kolonisering aan de Berbice. 
Hoewel deze kolonie onder het patroon-
schap stond van de Walcherse koopman en 
WIC-bestuurder Abraham van Pere en dus 
een particulier initiatief was, ging er bij de 

oprichting toch toestemming van de WIC 
aan vooraf. 
In de genoemde eind zestiende-eeuwse 
ontplooiingen was er handel in producten 
als orleaan en zout met de oorspronkelijke 
bewoners, de indianen. Zo ontstonden er 
in de loop der tijd gemengde indiaans-Ne-
derlandse economische activiteiten, alles 
echter nog op kleine schaal. Later gingen 
de kolonisten over op het bedrijven van 
tropische landbouw, die aan het einde van 
de zeventiende en in de achttiende eeuw 
steeds omvangrijker werd. Die ontwikke-
ling leidde tot het ontstaan van plantages 
aan de genoemde rivieren, waar voorname-
lijk suiker, koffie, cacao en katoen werden 
geproduceerd. 

Hendrik van Doorn in Berbice

Als we mr. Abraham van Doorns voorou-
ders in Zuid-Amerika willen volgen, moe-
ten we beginnen aan de Berbice en ons 
verplaatsen naar het einde van de zeven-
tiende eeuw. In deze niet ver van Suriname 
gelegen Zeeuwse plantagekolonie had in 
1689 een Franse aanval met kapersche-
pen plaatsgevonden, waarbij verschillen-

Portret Abraham van Doorn.
(Privécollectie familie Van Doorn)
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de plantages werden verwoest. Europese 
oorlogen werden namelijk ook in de over-
zeese gebieden uitgevochten. Na een met 
de Fransen overeengekomen  afkoopsom 
keerde de rust terug. In de volgende twintig 
jaar bleef die situatie gehandhaafd. Het is 
in die periode dat we voor het eerst een Van 
Doorn in de West treffen. 
Hendrik van Doorn sr. werd geboren in 
1671 in Haarlem en oefende het bakkers-
ambacht uit in zijn stad. Hij trouwde er in 
1691 met de achttienjarige Trijntje van 
Moerkerke. Op 27 november van dat jaar 
kocht Hendrik voor 1200 gulden een huis 
vlakbij de Vis- of Melkbrug over het riviertje 
het Spaarne. Het adres van dat Haarlemse 
pand is nu Spaarne 39. Op 16 november 
1694 liet Hendrik bij een notaris vastleggen 
dat zijn bezittingen op naam van zijn va-
der moesten worden overgezet. In de akte 
wordt Hendrik beschreven als ‘gewesene 
backer’ die gereed staat ‘om sigh naer de 
Westindies te begeve’. Samen met Trijntje 
reisde hij niet lang daarna per retourschip 
van de WIC of van een particuliere rede-
rij naar Berbice. Hendrik was benoemd 
tot directeur van de toen nog bescheiden 

suikerplantage Nieuw Vlissingen. Het di-
recteurschap betekende geen eigenaar-
schap, maar een dienstbetrekking bij de 
eigenaar van de kolonie. Dit soort planta-
ges werd dan ook gouvernement plantages 
genoemd. Het jonge echtpaar woonde in 
Berbice dicht bij de indianen, de oorspron-
kelijke bewoners, met wie de kolonisten 
doorgaans goede handelscontacten had-
den, een aantal incidenten daargelaten.
Kennelijk verkoos Hendrik het risicovolle 
avontuur naar Berbice boven het bakkers-
ambacht in Haarlem. Had dat te maken 
met de economische crisis aan het einde 
van de zeventiende eeuw? Het bakkersam-
bacht was in principe goed betaald werk en 
de beroepsgroep behoorde in die tijd tot het 
hogere segment van de middenklasse. Voor 
Hendrik betekende het bakkersvak wellicht 
geen rooskleurige toekomst. Er waren in 
Haarlem meer dan honderd bakkers, hun 
knechten en ander personeel niet eens 
meegerekend. Bovendien steeg als gevolg 
van de economische malaise de broodprijs 
steeds verder. We kunnen ons voorstellen 
dat het emplooi voor de bakkers drastisch 
afnam.

Uitsnede van de kaart van Berbice; met aanduiding van de gouvernementsplantage Nieuw Vlissingen. 
(Rijksmuseum Amsterdam)
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Berbice was in Hendriks tijd particulier be-
zit van Cornelis en Johan van Pere, nazaten 
van kolonieoprichter Abraham van Pere. 
Deze familie kennen we als ambachts-
heren van de beide Souburgen. De eerste 
plantages die Abraham van Pere in 1627 
had laten opzetten, heetten dan ook West-
Souburg, Oost-Souburg en Nieuw Vlis-
singen. Vervolgens werden er aan de rivier 
particuliere plantages aangelegd. Die lagen 
aanvankelijk diep landinwaarts, tot op zo’n 
honderd kilometer van de kust. Later wer-
den de plantages meer richting de monding 
aangelegd omdat de grond daar vrucht-
baarder bleek. Grootschalige landbouw 
kwam geleidelijk aan van de grond en die 
ontwikkeling zou in de loop van de acht-
tiende eeuw leiden tot steeds omvangrijke-
re landgoederen. In 1730 waren er al meer 
dan honderd plantages aan de Berbice en 
de zijrivier de Canje. 
Hendrik van Doorn kreeg naast zijn direc-
teurschap een politieke functie en werd tot 
raad van het koloniebestuur benoemd. De 
grote bloei van de kolonie heeft hij echter 
niet mee kunnen maken. In 1712 sloeg 
het noodlot toe en bleek het succes van 
de kolonie een keerzijde te hebben. Net als 
in 1689 waren het alweer Franse kapers 
die de voornamelijk Zeeuwse kolonisten 
in Berbice aanvielen en overmeesterden. 
Onder dreiging van nog meer ellende be-
dongen de Fransen met een brandbrief on-
der meer een flinke geldelijke afkoopsom. 
In afwachting van de betaling daarvan 
eisten zij per direct de twee jongste raden 
van het koloniebestuur op als hun gijze-
laars. Hendrik van Doorn was één van hen. 
Aanvankelijk bestond er vertrouwen op een 
veilige terugkeer van Van Doorn. In een no-
tariële akte van 24 oktober 1714 wordt, als 
gevolg van de Franse afstand van Berbice 
aan een groep Amsterdamse kooplieden, 
beloofd ‘de gijzelaar te Toulon te zullen 
ontslaan’. Het wrange was echter dat die 
belofte te laat kwam. Hendrik was net over-
leden, na bijna twee jaar gevangenschap in 
die Zuid-Franse stad.
Weduwe Trijntje bleek een sterke dame. 
Zij nam de bedrijfsleiding in 1717 over en 
bleef tot maar liefst 1745 directrice van 

de plantage Nieuw Vlissingen. Die functie 
betekende goed betaald werk. Trijntje ont-
ving een gage van 24 gulden per maand, 
drie maal zoveel als een soldaat in de ko-
lonie. Op 28 april 1745 werd zij op eigen 
verzoek ontslagen. Blijkbaar kon Trijntje 
rekenen op veel waardering, want na haar 
ontslag werd zij nog tot en met maart 1746 
doorbetaald. Trijntje van Moerkerke over-
leed enkele jaren later op een voor die tijd 
hoge leeftijd. Mogelijk werd zij begraven op 
het terrein van het fort aan de rivier, Fort 
Nassau. Daar lag een dertigtal graven van 
mensen met een zekere status of bijzondere 
verdiensten. 
Van vier van Hendrik en Trijntje’s kinde-
ren weten we hun namen: Abraham, Anna, 
Hendrik en Moses. Moeten we die namen 
koppelen aan Trijntje’s religieuze achter-
grond? Zij was immers via haar moeder 
joods. De kinderen kunnen echter ook naar 
hun (groot)ouders zijn vernoemd. Een uit-
zondering hierop vormt Moses. Zou zijn 
vernoeming te maken hebben gehad met 
Hendriks collega-raad Moses Kryn?
Moses van Doorn was zeker in 1738, maar 
waarschijnlijk eerder, ‘raad van regering en 
de civiele justitie’ van Berbice. Daarnaast 
was hij directeur van de belangrijkste gou-
vernement plantage, de Hooft Plantagie, 
en eigenaar van de particuliere plantage 
Doornspruijt. We weten van zoon Hendrik 
dat hij actief was binnen het militaire ap-
paraat en van dochter Anna dat zij was 
getrouwd met ene Pieter Hardeveld. Anna 
bezat de vlakbij Nieuw Vlissingen gelegen 
plantage Doornboom en kocht in 1738 
de plantage Rijnwalt erbij. Oudste zoon 
Abraham had de kolonie al in 1724 verla-
ten, om zijn toekomst aan de Essequibo-
rivier op te bouwen. Met deze Abraham sr. 
zetten we de Van Doorngeschiedenis voort. 

De Van Doorns in Essequibo

Ook die andere Zeeuwse kolonie in het 
tegenwoordige Guyana, Essequibo, wist 
over aanvallen mee te praten. De ongeveer 
150 kilometer westelijker gelegen en nog 
bescheiden kolonie had in 1709 te maken 
gehad met Franse agressie en moest voor 
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een deel weer opnieuw beginnen. Met suc-
ces overigens, want de decennia die volg-
den, lieten globaal gezien economische 
voorspoed zien.
Hendrik van Doorns zoon Abraham was als 
oudste kind in 1695 in Berbice ter wereld 
gekomen. De nog jonge Abraham bewees, 
net als zijn vader, een avontuurlijk ingestel-
de man te zijn. Zowel in 1719 als in 1722 
ondernam hij langs de rivier Berbice een 
tocht door de jungle. Samen met de avontu-
rier en ‘meester van het werk der mineralen’ 
Simon Abrahams, een paar collega-planters 
en enkele lokale indianen ging hij op zoek 
naar vermeende goud- of zilvervoorraden. 
De gevaarvolle expedities hadden overigens 
niet het gewenste resultaat.
Later in het jaar 1722 reisde Abraham van 
Berbice naar Vlissingen, maar hij keerde 
al snel terug naar de West. Hij besloot om 

zijn toekomst naar Essequibo te verplaat-
sen. In 1724 trouwde Abraham met de 
Utrechtse Josina van Sweerd. Of het huwe-
lijk in Berbice of in Essequibo plaatsvond, 
weten we niet. Abraham en Josina kenden 
elkaar van Berbice, waar Josina’s vader de 
koffie- en cacaoplantage Clarenburg bezat. 
In of vlak na hun huwelijksjaar vestigde het 
paar zich aan de Essequibo-rivier. Het duo 
kreeg, in elk geval een dochter, Cornelia 
leefde slechts van 1728 tot 1735, en een 
zoon, Hendrik. Hij werd geboren in 1732. 
Werkten zijn ouders in Berbice voor één van 
de gouvernement plantages, Abraham van 
Doorn wilde zich ontplooien als ‘vrije plan-
ter’ en werd eigenaar van een particuliere 
suikerplantage die hij ‘Moerkerke’ noemde. 
De onderneming kreeg die identiteit als eer-
betoon aan zijn dappere moeder.
Kort voor 1750 richtte Abraham een twee-
de plantage op. Omdat er in de kolonie een 
verplaatsing van het verdedigingsfort en het 
bestuurscentrum naar het kustgebied had 
plaatsgevonden, werden kolonisten gesti-
muleerd om plantages op de eilanden in de 
monding van de rivier op te richten. Zo ont-
stond Doornhaag op Leguaan Eiland, een 
plantage die eerst suiker, maar later koffie 
produceerde omdat de vraag naar dat pro-
duct steeds toenam. Vestiging in de mon-
ding van de Essequibo was een teken van 
rijkdom. De eilanden waren dan wel geze-
gend met vruchtbare gronden, maar moes-
ten voor een deel eerst worden ingepolderd 
en dat was een kostbare zaak. (zie kader 
hierna) Eigenaren eisten voor hun inspan-
ningen en investeringen dan ook een zetel 
op in het koloniebestuur. Abraham was daar 
een voorbeeld van, want kort na 1750 werd 
hij raad van het bestuur van Essequibo.
Abraham was verder nog eigenaar van de 
katoenplantage Virginie en ook in andere 
plantages hadden hij en andere leden van 
de Van Doornfamilie eigendomsbelangen. 
Abrahams plantage op Leguaan Eiland 
mag dan wel toepasselijk ‘Doornhaag’ heb-
ben geheten, het zakelijke pad van Van 
Doorn ging echter over rozen. Met de sui-
ker-, koffie- en katoenhandel vergaarden 
niet alleen hij, maar ook zijn nazaten een 
enorm kapitaal. Vele generaties Van Doorn 

Kaart van de monding van de Essequibo, met het 
noorden links. Het bovenste eiland (van de drie  
eilanden boven elkaar) is Leguaan Eiland. Hierop lag 
de plantage Doornhaag van Abraham van Doorn. 
Uitsnede uit de kaart van Johannes van Keulen. 
(Gemeentearchief Vlissingen,  
Historisch Topografische Atlas)
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hebben daar vervolgens voordeel uit kun-
nen putten.

Overigens was Essequibo tussen ongeveer 
1725 en 1750 sterk tot ontwikkeling geko-
men. Rond 1735 waren er vier à vijf zoge-
heten compagnieplantages en slechts 25 à 
30 particuliere ondernemingen. Een kaart 
van Essequibo uit 1749, van de hand van 
koloniegouverneur Laurens Storm van ’s-
Gravensande, meldt naast vijf compagnie-
plantages maar liefst ruim 100 ‘vrije plan-
tages’, waar suiker, cacao, koffie of brood 
(mogelijk van de tropische broodvrucht) 
werd geproduceerd. 

De eerder genoemde zoon van Abraham sr. 
en Josina, Hendrik, was vernoemd naar zijn 
grootvader. Hendrik jr. was getrouwd met 
Jacomina Cornelia Lusses. Het stel was op-
gegroeid in de kolonie Essequibo. Ook de 
familie Lusses bezat een plantage en van 
Jacomina’s grootvader Willem Lusses we-
ten we dat hij arts was in de kolonie. 
Hendrik en Jacomina waren slechts korte 
tijd eigenaar van Doornhaag en ook aan 
Hendriks functie als raad van het kolonie-
bestuur kwam een vroegtijdig einde. De 
dood van het paar was daar de oorzaak 
van. Jacomina overleed in mei 1763 op 
slechts 21-jarige leeftijd en Hendrik volg-
de zijn vrouw in augustus van dat jaar op 
31-jarige leeftijd. Het binnen de familie 
Van Doorn bestaande vermoeden dat hun 

dood te maken kan hebben gehad met 
een moordpartij door opstandige slaven, 
ligt, na bestudering, niet erg voor de hand. 
Hendrik stierf bovendien drie maanden na 
zijn vrouw; dat beide slachtoffers waren van 
een ziekte met fatale afloop is het meest 
aannemelijk.
Enkele jaren na de dood van Abraham sr. 
in 1764 werd de plantage Moerkerke ver-
kocht aan het compagnonschap Spoors en 
Sprenger. Doornhaag bleef in handen van 
de familie Van Doorn.

Een staaltje Zeeuwse waterbeheersing  
in Essequibo mag in verband met Doorn - 
haag niet onvermeld blijven. Leguaan Ei-
land was, net als de andere, in de mon - 
ding van de rivier gelegen eilanden, erg 
laag gelegen. Als gevolg van getijden-
werking was bij vloed de kans op over-
stroming steeds aanwezig. Ter bescher-
ming en tevens omwille van profijt wer den 
dammen en dijken gebouwd en polders 
aangelegd op Leguaan eiland. De plan-
tage Doornhaag werd vervolgens in de 
Doornhaagpolder gerealiseerd. Het aan-
winnen van land kon je aan de Zeeuwen 
uiteraard overlaten, ook in het noorden 
van Zuid-Amerika. Dat gebied was net als 
het zuidwestelijke deel van Nederland een 
Deltagebied. Ook hier bestond de grond 
uit klei en veen. 

Dit gebouw op Fort Eiland (of 
Vlaggen Eiland) deed dienst als 
raadzaal van het koloniebestuur 
en als kerk. In 2000 is het  
gebouw gerestaureerd.
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Vertrek uit de West en de verkoop van de 
plantages

Uit het huwelijk tussen Hendrik van Doorn 
en Jacomina Cornelia Lusses was op 17 
juni 1760 Abraham jr. geboren. Abrahams 
ouders stierven toen hij slechts drie jaar 
oud was. Toen hij vier was overleed zijn 
gelijknamige grootvader. Broers en zussen 
had Abraham niet. 
Aanvankelijk kreeg Adriaan Spoors, se-
cretaris van Essequibo, de voogdij over de 
zeer jonge Abraham, maar Spoors over-
leed al in 1768. Daarna ging het voogdij-
schap en het beheer over de plantages 
Doornhaag en Virginie naar een duo. Dat 
bestond uit de schoonzoon van Adriaan 
Spoors, gouverneur-generaal van de ko-
lonie mr. Georg Hendrik Trotz, en een 
zoon van de eerder genoemde Moses van 
Doorn, ofwel Abrahams gelijknamige oom. 
Abraham van Doorn Moseszoon was ge-
trouwd met een zus van Jacomina Cornelia 
Lusses. Ook hij zat in het bestuur van de 
kolonie. In de praktijk waren het deze oom 
en zijn vrouw die de opvoeding van de 
jeugdige Abraham jr. op zich namen na het 
overlijden van diens ouders. 
Als dertienjarige jongen werd Abraham 
door zijn oom naar Middelburg gestuurd 
om gedegen onderwijs te kunnen vol-
gen. Abrahams reis werd verzorgd door 
de Societeyt ter Navigatie op Essequebo 
en annexe Rivieren (SNER). Deze rederij 
vervoerde in die tijd bilateraal passagiers 
op Essequibo en Demarara. De oversteek 
duurde gemiddeld twee maanden. Abraham 
moet met het schip de Essequebo Societeit 
of de Planters Lust naar Walcheren zijn ge-
bracht.
Na de toelatingsprocedure mocht Abraham 
in september 1774 de lessen volgen op de 
Latijnse School. Hij werd in Middelburg op-
gevangen door Willem Aarnout van Citters 
en zijn vrouw Adriana van Dishoeck en 
verbleef tot aan zijn zogeheten promotie in 
1778 bij hen in het huis De Schaepskoye, 
in de Gortstraat 38. Het echtpaar had te-
vens de voogdij over de achttien jaar 
jongere halfzus van Adriana. Met haar, 
Pieternella Wilhelmina, zou Abraham la-

ter huwen. In een brief die oud-kolonist 
Hermanus Boter op 3 juli 1778 vanuit 
Middelburg aan zijn in Essequibo wonen-
de broer Cornelis schreef, wordt Abraham 
bewonderend aangestipt. ‘… Van Doorn is 
meede een beminnelijk Heer, die ook fris 
en gezond is. Zijn Ed[ele] is het wonder der 
Latijnsche School en trekt door deszelfs 
verdiensten, de achtingen vriendschap van 
alle die zijn Ed[ele] kennen, nazig!’ In la-
tere brieven wordt Abraham diverse keren 
genoemd, ook in een ander perspectief. Zo 
zou hij volgens Boter ‘hevige woorden’ met 
de rector van de school hebben gehad en 
‘scheind hij een onverzoenlijke haat tegens 
hem te hebben’.
Abraham vertrok na zijn opleiding naar 
Vlissingen, waar hij zich op 14 juli 1778 als 
poorter liet inschrijven. Lang heeft Abraham 
hier niet gewoond, want enkele maanden 
later ging hij rechten studeren aan de uni-
versiteit van Utrecht. Zijn keuze voor de 
Domstad was niet toevallig. Mogelijk had 
hij er nog familie wonen; zijn grootmoeder 
Josina van Sweerd was er immers geboren. 
Abraham studeerde af als jurist op 21 juni 
1781 en vestigde zich weer in Vlissingen, 
om precies te zijn in de Korte Walstraat. Dat 
is nu het gedeelte van de Walstraat tussen 
de Zeilmarkt en het Groenewoud. 
Het is overigens jammer dat de ervaringen 
die de jonge Abraham eerst op Walcheren 
en later in Utrecht opdeed, niet zijn op-
geschreven of bewaard zijn gebleven. Hij 
kende Nederland slechts ‘van verhalen’. 
Een dertienjarige knul die opgroeide aan de 
boorden van een rivier, binnen een zeer be-
sloten gemeenschap van kolonisten, india-
nen en negerslaven, en die vanuit tropisch 
Zuid-Amerika neerstreek in Nederland. Dat 
zou een interessant verhaal hebben opge-
leverd.
Wel bewaard gebleven is een opmerke-
lijke ‘memorie’ die Abraham eigenhandig 
schreef. Daarin beklaagt hij zich over zijn 
vertrouwenspersonen Trotz en Van Doorn. 
Volgens hem hebben zijn voogden zijn be-
langen niet naar behoren behartigd, zowel 
betreffende zijn plantages als de afhande-
ling van de nalatenschap van zijn ouders. 
Om zijn zaken wel adequaat te laten rege-
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len, schakelt hij zijn neef Albertus Frederik 
Vethake in. Deze is president en griffier van 
de weeskamer in Essequibo en wordt aan-
gesteld tot directeur van de twee plantages 
waarvan Abraham de rechtmatige eigenaar 
is.

Nadat de Fransen de Nederlanden waren 
binnengedrongen in 1795 werd het ook in 
de koloniën in de West onrustig. De enorme 
hoeveelheid slaven werd opstandig, Franse 
oorlogsschepen konden de kolonie zomaar 
bezetten, maar ook bondgenoot Engeland 
zag een overname wel zitten. Uit brieven 
die belangenbehartiger Albertus Vethake 
aan Abraham van Doorn zond, kunnen 
we opmaken dat de situatie steeds nij-
pender werd. Hij schrijft in mei 1795 dat 
hij zijn vrouw en kinderen per schip naar 
het Amerikaanse Boston laat overbrengen 
uit angst dat er kolonisten vermoord zul-
len worden als Nederland niet snel militair 
ingrijpt. Vethakes laatst bewaarde brief da-
teert van 30 september 1795. Ook hij zal 
de kolonie vervolgens hebben verlaten. In 
1796 namen de Engelsen Essequibo over. 
De plantage Virginie was al in 1792 op tijd 

verkocht; over het lot van Doornhaag ver-
nemen we niets meer. 

Carrière en bezittingen

In Zeeland maakte mr. Abraham een glans-
rijke carrière. Hij bekleedde vele hoge func-
ties, zowel in het Vlissingse (burgemeester) 
als het gewestelijke bestuur (landdrost). 
In zijn functie van landdrost ontving hij 
Napoleon in de vrijmetselaarsloge, op 
het huidige Bellamypark, en op zijn land-
goed Der Boede. Bovendien werd hij in 
1813 door de Franse keizer tot chevalier 
de l’empire (ridder) geslagen, een eer die 
slechts was weggelegd voor mensen met 
bijzondere verdiensten. 
Hoewel zijn plantages in Essequibo verle-
den tijd waren, bleef Abraham betrokken 
bij West-Indië. Hij ontpopte zich als reder 
en bezat zodoende een aantal schepen dat 
op Zuid-Amerika voer. De namen van zijn 
schepen waren: Doornhaag (naar de plan-
tage), De Colonist (naar zichzelf) en De 
Vreede. Mogelijk had Abraham dit schip 
overgenomen van de in 1788 opgeheven 
SNER.

Buitenplaats Moesbos. In 1871 werd de huidige villa gebouwd.
(Privécollectie familie Van Doorn)



22 Den Spiegel

Omdat Abraham in 1785 in het huwelijk 
was getreden met Pieternella Wilhelmina 
van Dishoeck kwam hij in het bezit van het 
be roemde Van Dishoeckhuis in Vlissingen. 
Dat stadspaleis is helaas in 1986 gesloopt. 
Daar naast bezat Abraham panden in de 
Cou denhoek (achter het Van Dishoeckhuis) 
en de Onderstraat (op de hoek met de 
Cou denhoek). Verder was hij gedeeld ei-
genaar van een huis en een pakhuis in de 
Nieuw straat en twee huizen in de Korte 
Noordstraat. Na Pieternella’s dood in 1802 
volgde al in april 1803 een tweede ver-
bintenis. De gelukkige was Cecilia Maria 
Steengracht. Abraham verhuisde naar 
Middelburg. Het paar bewoonde het ouder-
lijk huis van de familie Steengracht in de 
Wage naar straat. 
Van Doorn verwierf, naast zijn huizen in 
de stad, geleidelijk aan vele bezittingen 
op Walcheren, waarvan de lusthoven in 
de ambachtsheerlijkheid Koudekerke de 
meeste indruk maakten. Voordat Abraham 
overging tot de koop van één van de meest 
tot de verbeelding sprekende landgoederen 
op Walcheren, huurde hij in 1804 en 1805 
de buitenplaats Ramsburg, niet ver gelegen 
van de Veerse Poort bij Middelburg. 
In 1805 kocht Abraham van Doorn het 
grote Der Boede van Jacoba Johanna van 
de Perre, de echtgenote van zijn neef Jan 
Cornelis van der Mandere. Bij deze koop 
zat Hof Anderwijk inbegrepen. Het jaar 
daarop verwierf Abraham nog het landgoed 
Moesbos van de twee eigenaressen, moe-
der Anna Johanna Grijmalla en haar doch-
ter Cornelia Davina Vis. Alles bij elkaar 
genomen, was het gehele gebied tussen 
de Rondweg Koudekerke en de Vlissingse 
Boksweg in handen van Abraham van 
Doorn. Met een drietal buitenplaatsen en 
vele hectaren grond behoorde Van Doorn 
tot de grootgrondbezitters van Walcheren. 

Precies 200 jaar geleden 

Abraham van Doorn overleed op 31 mei 
1814 in de Wagenaarstraat in Middelburg. 
Op het landgoed Moesbos werd hij bijge-
zet in de grafheuvel, die hij al in 1812 had 
laten oprichten voor zichzelf en zijn fami-

lie. De unieke grafheuvel bestaat nog altijd, 
maar is vanwege de ligging op privéterrein 
niet te bezoeken. 

Na de inundatie van Walcheren in 1944 
en de droogmaking van het eiland werden 
Abraham en enkele andere familieleden die 
in de zwaar gehavende grafheuvel lagen, 
elders op het terrein van Moesbos herbe-
graven. De koperen naamplaten die op de 
kisten waren bevestigd, zijn bewaard geble-
ven.

Grafheuvel uit 1812 op het landgoed Moesbos.
(Foto Sjoerd de Nooijer)

Naamplaatje van de grafkist van Abraham van 
Doorn.
(Foto Jaco Simons)
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In Villa Moesbos in Koudekerke woonde tot 
voor kort een directe nazaat van Abraham, 
jhr. mr. Rombout van Doorn. Helaas is hij in 
maart 2014 overleden. 

Berbice en Essequibo nu

Van de plantages aan de Berbice is nage-
noeg niets meer te vinden. Ze zijn over-
woekerd door de jungle. Op de plek waar 
plantage Vlissingen lag, vinden we tegen-
woordig een klein indianenreservaat, waar 
de oorspronkelijke bewoners kunnen leven 
met hun eigen rituelen en gebruiken.
Ook de plantage Moerkerke aan de Esse-
quibo is verdwenen, hoewel er op de bijbe-
horende begraafplaats nog wel grafstenen 
te vinden zijn. Hier liggen Abraham van 
Doorn sr., Josina van Sweerd, hun jong 
overleden dochter Cornelia en hun schoon-
dochter Jacomina Cornelia Lusses. 
Op Leguan Island, in de monding van de 
Essequibo gelegen en nog geen 20 vier-
kante kilometer groot, wonen nu ongeveer 
4000 mensen. Het overgrote deel van hen 
is van Indiase afkomst en hangt het hindoe-
isme aan. De belangrijkste middelen van 
bestaan zijn de verbouw van rijst en het 
fokken van vee. Pas sinds 1997 is er elek-
triciteit aangelegd en in 1999 kwamen er 
telefoonverbindingen. 
Bij verschillende nederzettingen op het  
eiland heeft de Nederlandse invloed zijn 
sporen achter gelaten door de naamgeving 
uit het verleden. Zo treffen we Amsterdam, 
Vrouw Anna, Anna Maria en Cornelia. Ook 
Doornhaag bestaat nog steeds, in de vorm 
van de naam van een buurtschap en een 
door de Nederlanders aangelegde polder. 
Hoewel de kerk op het eiland St. Peter’s 
Anglican Church (1855) heet, wordt deze 
toch nog (Old) Dutch Church genoemd. Die 
kerk stond kennelijk in de Nederlandse peri-
ode op deze plek. In 1992 werden het kerk-
gebouw, en als gevolg daarvan ook Leguan 
Island, op de kaart gezet in Guyana met een 
afbeelding op een nationale postzegel.

Over de auteur:
JACO SIMONS studeerde kerkorgel en pi-
ano aan het conservatorium. Naast het do-

centschap muziek houdt hij zich bezig met 
archiefonderzoek. Hij publiceerde in de 
bladen Den Spiegel, Arneklanken, Klaver 
Vier, Nehalennia, Saillant en De Wete.

Bronnen en literatuur

- Album promotorum (Universiteit van Utrecht), 

(Utrecht 1936).

- P. Bol en H. Dijs, Grafzerk en suikerwerk, namen op 

oude grafstenen in Suriname en Brits-Guyana, me-

degedeeld door Fred. Oudschans Dentz (z.p. 2006).

- G. Dorren, Eenheid en verscheidenheid (Amsterdam 

2001).

- C.Ch. Goslinga, The Dutch in the Caribbean and in 

the Guianas, 1689-1791 (Assen 1985).

- J.J. Hartsinck, Beschryving van Guiana, of de wilde 

kust in Zuid-America (Amsterdam 1770). 

- Nederlands Adelsboek, 1982, jrg. 73.

- P.M. Netscher, Geschiedenis van de koloniën Esse-

quebo, Demerary en Berbice (Den Haag 1888).

- Ruud Paesie, ‘De Societeyt ter Navigatie op Esse-

quebo en annexe Rivieren. Op- en ondergang van 

een Zeeuwse rederij’, in: Alle streken van het kom-

pas: Maritieme geschiedenis in Nederland (Zutphen 

2010), p. 295-316.

- Tegenwoordige Staat der Nederlanden, dl. XI, 

(1739). 

- Zie: http://countrystudies.us/guyana/5.htm.

- Noord-Hollands Archief (NHA), Rechterlijke 

Archieven, inv.nr. 76.93. 

- NHA, Oud Notarieel Archief Haarlem, inv.nr. 445, 

fol. 428; Notaris Hendrik Hasewindius.

- Nationaal Archief, Sociëteit van Berbice, inv.nr. 272, 

372, 439.  

- Zeeuws Archief (ZA), Zelandia Illustrata I, cat. nrs. 

828 en 829; kaarten van Berbice.

- ZA, Zelandia Illustrata I, cat.nr. 1624; kaart van 

Essequibo (1749). 

- ZA, Familie Van Doorn, inv.nr. 1.

- ZA, Families Spoors en Sprenger, inv.nr. 77; brieven 

van Hermanus Boter te Middelburg.

- ZA, Familie Van Doorn, inv.nr. 3 en 5. 

- Gemeentearchief Vlissingen, Familiearchief Van der 

Swalme, inv.nr. 5676

- Stadsarchief Amsterdam (SA), Notaris Philippe de 

Marolles, inv.nr. 7965. 

Een gedetailleerde annotatie is te vinden op de 

website van de auteur: www.lacoda.nl, sec-

tie Historische Artikelen, Annotatiedocument 

Abraham van Doorn en de West.
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muZEEumnieuws
Kazemattenbrood, daar zit wat in!

dAnielle oTTen

In de kazematten zijn de originele ovens 
nog te zien. Een is er helemaal gerestau-
reerd. Het zijn enorme ovens. Het moet 
wat geweest zijn in die tijd in de donkere 
vochtige kazematten, met grote vuren om 
de continue stroom van broden te produ-
ceren. Het leger kocht enorme hoeveel-
heden takkenbossen om de ovens te sto-
ken, soms wel 14.000 stuks per keer. En 
waarschijnlijk waren er ook vele kazeratten, 
die misschien hier en daar ook een beetje 
snoepten van het brood. In 1884 kwam 
men erachter dat er broden werden gesto-
len. Het was een groot raadsel. Uiteindelijk 
bleken de dieven medewerkers te zijn die 
het brood doorverkochten aan de arme 
Vlissingse bevolking. Ze werden opgepakt 
en verdwenen in de gevangenis… 

Sinds kort bakt brood- en banketbakke-
rij Schrieks weer kazemattenbrood. Ook 
in Vlissingen maar de ovens zijn een stuk 
moderner en het brood veel smakelijker. 
Gelukkig maar! 

Het kazemattenbrood is een resultaat van 
de zoektocht die het muZEEum eerder 

De kazematten in Vlissingen vormen een  

bijzondere plek. De geheel intacte Garnizoens-

bakkerij die in de grootste kazemat te vinden is 

maakt het geheel extra bijzonder. Hier worden 

tussen 1811 en 1907 vele broden gebakken, 

vaak wel 4800 per etmaal. Authentiek  

zuurdesem brood met daarin rogge en Zeeuws 

tarwe. Zuurdesem is een vervanger van gist.  

Het werd toen ook wel ‘hefdeeg’ genoemd.  

Deze broden werden gebakken voor de  

vele soldaten van Napoleon die van 1795 tot in 

1814 Vlissingen overspoelden. De soldaten  

werden vaak ingekwartierd in de huizen van  

de Vlissingers, of men dat wilde of niet.

startte om een goede bakker te vinden 
die bereid was het kazemattenbrood op-
nieuw te bakken. Een bakker met gevoel 
voor ambacht en een Zeeuws product. En 
dat is gelukt met bakker Jan Schrieks. Hij 
bakt erg lekker kazemattenbrood volgens 
authentiek recept met Zeeuwse ingredi-
enten. Het tarwe komt van Hof Schellach 
en Brasser’s Korenmolen maalt er meel 
van. Dit brood is te koop bij alle winkels 
van bakker Schrieks op Walcheren, in het 
muZEEum, bij Brasser’s Korenmolen en 
bij Hof Schellach. In de winkels van bak-
ker Schrieks is ook het authentieke meel te 
koop zodat u zelf aan de slag kunt. 

Als u lid bent van de Vriendenvereniging 
van het muZEEum en het Gemeentearchief 
krijgt u op vertoon van deze pagina € 0,50 
korting in de winkels van Bakker Schrieks 
op een kazemattenbrood. Wilt u zelf de 
Garnizoensbakkerij in de kazematten be-
kijken? En kennis maken met de kazerat? 
Wij zijn elke dag geopend tot en met 26 ok-
tober. Kijk op www.muzeeum.nl voor meer 
informatie over de openingstijden. 

Nieuwsbrief

Vanaf eind juni gaat het muZEEum een di-
gitale nieuwsbrief verzenden. Wilt u deze 
ontvangen? Geef dan uw gegevens door 
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aan Kelly Verbeem van het muZEEum: 
k.verbeem@muzeeum.nl of 0118-412498.

Agenda

De komende periode staan de volgende ac-
tiviteiten op de planning:
Eind juni   Expositie WOII te bezoeken tij-

dens openingstijden molen of met be-
geleid bezoek. Tijdens de herdenking 
begin november wordt het hele herden-
kingsgebied, waar de expositie in de 

Tentoonstelling over WO I  
in het gemeentearchief

Van 10 juni tot en met 25 oktober 2014 is 
in het Gemeentearchief Vlissingen een foto-
tentoonstelling te zien:

´Beter een goeie buur dan een verre vriend’ 
– Vlissingen tijdens de Eerste Wereldoorlog’ 

Hoewel Nederland neutraal was tijdens 
WOI, ging de invloed van het krijgsgeweld 
Zeeland en zeker Vlissingen niet voorbij. De 
vluchtelingenstroom vanuit het zuiden was 
groot, Vlissingen telde zelfs 10.000 vluchte-
lingen. Naast de vluchtelingenstroom is er 
aandacht voor:

Vliegtuigen: Foto Dert fotografeerde alle in 
Zeeland aan de grond gezette vliegtuigen. 
Deze vliegtuigen werden geïnterneerd door 
het Nederlandse leger. 

Mijnen: Drie schepen van de Stoom vaart-
maat schappij Zeeland liepen op een zee-
mijn. Mijnen spoelden regelmatig aan op 
de boulevard.

Moederhuis: samen met haar dochter run-
de Fokje Brevet-Pasma het zogenaamde. 
moederhuis in de Hobeinstraat. Hier wer-
den Belgische zwangere vrouwen opgevan-

gen. Fokje Brevet-Pasma was de gemeen-
telijke vroedvrouw. 

Mobilisatie: Nederland was neutraal tijdens 
WOI; maar men mobiliseerde wel. Er waren 
veel militairen in Vlissingen te vinden. 

Gerard Jacobs: een van de Belgische 
vluchtelingen was de Antwerpse schilder 
Gerard Jacobs. Hij verbleef tijdens WOI in 
Vlissingen en bleef daarna in de stad wo-
nen. Hij gaf tekenles en was oprichter van 
de Kunstkring het Zuiden. Hij is begraven 
op de Noorderbegraafplaats. 

Noorderbegraafplaats: op een apart deel 
zijn 36 soldaten begraven, waaronder 11 niet  
geïdentificeerd. Er is ook een monument 
voor hen opgericht.

Vlissingen 1915: een collage van fraaie 
Vlissingse beelden, die een indruk geven 
van de stad tijdens WOI.

De tentoonstelling is gratis te bezichti gen 
in het gemeentearchief in de Helle bar dier-
straat.

Openingstijden: ma-do, van 09.00-16.30 uur.

Oranjemolen onderdeel van uitmaakt, 
officieel geopend.

Juli en augustus   Iedere vrijdag haven-
rondvaarten in Vlis singen-Oost.

28 september   Laatste dag expositie ‘Schip - 
breuk Buni tesa di Dekadensia’.

17 oktober   De kracht van het verhaal. 
Voorstelling in het kader van de Natio-
nale Herdenking 200 jaar afschaffing 
Sla ven handel.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op 
of houd een onze website in de gaten.
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Theaterloods-B speelt  
Het Moederhuis in het gebouw van  
het Gemeentelijk Archief van Vlissingen 
tijdens Festival Onderstroom 2014

rens schoT

De Vlissingse gemeentelijk vroedvrouw, 
Fokje Pasma, is geen Zeeuwse. Ze is gebo-
ren en getogen in Friesland. En wel in het 
armste deel van die provincie, daar waar 
de turf wordt gestoken. Het is een bijzon-
der knappe meid, dat signaleert ook Pieter 
Jelles Troelstra. Helaas zien diens ouders 
een verbintenis van hun zoon met de boe-
rendochter niet zitten, en hij verbreekt de 
relatie, zogenaamd om na te gaan of hij 
echt van haar houdt. Als hij weer bij Fokje 
aanklopt, na ruim een jaar, gaat hij ervan 
uit dat ze hem wel weer in haar armen zal 
sluiten.
Maar zo zit Fokje niet in elkaar. Ze heeft 
niet op hem zitten wachten en is getrouwd 
met Hendrik Uilkes van Dam, een turfste-
ker, die samen met Fokje drie kinderen op-
voedt: de twee meiden Anna en Aukje, en 
één jongen, Uilke. 
Fokje is een eigenzinnig type, dat blijkt niet 
alleen uit haar opstelling naar ‘Troel’, zo-
als de latere socialistische voorman in zijn 
studententijd genoemd wordt. Ze verlaat 
ook Van Dam, met achterlaten van haar 
kin deren nota bene. Op verzoek van de 
vrouw - en dat is toch bijzonder eind 19e 
eeuw - wordt het huwelijk door echtschei-
ding ontbonden. Fokje verblijft enige tijd in 
Amsterdam, waar ze een opleiding tot ver-
pleegkundige geniet. 
En plots duikt ze op aan de andere kant 
van Nederland, in Oostburg, waar ze als 
vroedvrouw wordt aangesteld. Heeft haar 
man geen kans gezien de kinderen goed te 
verzorgen? Is haar betaalde betrekking van 
invloed op de verblijfplaats van de kinde-
ren? Of is er een religieuze relatie? In het 
oosten van Friesland is een stevige Doops-
gezinde gemeenschap gehuisvest en ook 

Het Vrije van Sluis kent een behoorlijk aan-
tal volgelingen van Menno Simons. 
Hoe dan ook: de drie kinderen worden met 
de moeder herenigd, en er ontstaat weer 
een volledig gezin als Fokje voor de tweede 
keer trouwt, nu met Abraham Brevet, ban-
ketbakker te Oostburg.
Het gezin, waar nog een dochter bij geko-
men is, Jozina, verkast in 1903 naar Vlis-
singen waar Fokje Pasma en haar dochter 
Anna de scepter zwaaien over het Moe-
derhuis, de instelling waar hoogzwangere 
gevluchte Belgische meisjes en vrouwen 
onder deskundige begeleiding kunnen be-
vallen: doopsgezinde hulpvaardigheid in 
het Vlissingen van 1915.
Maar er is oorlog. En Nederland is wel neu-
traal, maar die positie is uitermate kwets-
baar. Dat blijkt als de Duitsers dreigen 
ons land binnen te vallen, indien ze hun 
duikboot, de UB-30 niet terugkrijgen. Dit 
pronkjuweel van de Duitse marine is vast-
gelopen tussen Westkapelle en Domburg 
en door Nederland geïnterneerd. Het ligt 
weg te roesten in Alkmaar, en dat pikken 
de Duitsers niet. 
De onderzeeër wordt weer in handen van 
de Duitse marine gesteld, en Duitsland is 
tevreden. De irritatie komt terug wanneer 
blijkt dat tekeningen van de UB-30 – zowel 
van het schip als van de technische instal-
latie – in Londen circuleren. Hoe komen die 
documenten daar?
Is Vlissingen het broeinest van spionage? 
Welke geheim agent heeft deze paperassen 
via het loodswezen op open zee overhan-
digd aan een Engels koopvaardijschip? 
En als de spionage welig tiert in Vlissingen, 
van waaruit worden die acties dan gecoör-
dineerd? Toch niet vanuit een instituut dat 
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BOEKBINDERIJ PHOENIX
PHILIPP JANSSEN
STROODORP 1-2
4493 PM KAMPERLAND
THE NETHERLANDS
Tel: +31(0)113 – 372830
Mobiel: 06 – 11462357
E-mail: boekbinderijphoenix@hotmail.com

BINDWERK
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model staat voor dienstbaarheid en hulp? 
De strijd tegen de Duitsers, symbool van 
militaire arrogantie, wordt toch niet gevoed 
door een doopsgezinde religieuze gedachte 
die geweld afwijst en voor vrede pleit?
Is Fokje Pasma met haar Moederhuis de 
spin in het spionageweb tegen de overheer-
sing van de Pruisen?

Op vrijdag 11 juli (16.00 en 20.00 uur), 
za  ter dag 12 juli (16.00 en 20.00 uur) en 
zon dag 13 juli (14.00 en 16.00 uur) speelt 
Thea terloods-B op de bovenzaal van het 
Ge meen telijk Archief van Vlissingen de thril-
ler Het Moederhuis. 
Een proeve van een theatervoorstelling 
over het dilemma tussen principes en de 
praktijk, gesitueerd in Vlissingen tijdens de 
Eerste Wereldoorlog.

Eén waarschuwing vooraf: de weergave 
van feiten in het spel kan afwijken van de 
his torische realiteit.
Tekst en regie: Rens Schot
Spel: Annemarike Ruitenbeek en Oscar 
Postema
Fotografie en animatie: Ramon de Nennie.

Leden van de Vereniging Vrienden van het 
Muzeeum en het Gemeentearchief kunnen 
gratis een voorstelling bijwonen, indien 
zij hun belangstelling kenbaar maken via 
rensschot1@gmail.nl onder vermelding van 
de datum, aanvangstijd en aantal perso-
nen.
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Voor nadere informatie, voorwaarden en aanvragen:
Van de Velde Publicatiefonds
Postbus 358
4380 AJ VLISSINGEN
vvpf@zeelandnet.nl

Mabélis Mode

Women Men

Sint Jacobsstraat 9 - 11 Vlissingen
www.mabelismode.nl
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gezondNU is hét 
onafhankelijke magazine 
over gezondheid, voeding 
en psyche.

gezondNU werkt samen met een 
grote groep artsen en wetenschap-
pers, brengt de nieuwste medische 
ontwikkelingen en maakt duidelijk 
wat deze voor u betekenen. Via 
inspirerende reportages, boeiende 
persoonlijke verhalen en heel veel 
praktische tips en adviezen, helpt 
gezondNU u gezond te blijven.

Neem nu een proefabonnement 
(4 nummers) voor slechts € 10,00. 
U zit nergens aan vast, het 
abonnement stopt automatisch.

Maak nu heel voordelig kennis met gezondNU

Ga naar gezondnu.nl/denspiegel of bel 
tijdens kantooruren naar 0161 - 45 95 06

4 nummers 
voor € 10,-

Stopt
automatisch!
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0113 - 351551  info@amz.nl   www.amz.nl

Verzorgt uw reis

     van A tot Z!
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Weststraat 3
4527 BR Aardenburg

Tel. 0031 (0)117 - 491934
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een registerloods vaart op 
honderden verschillende schepen





mr. Guido HerwiG
notaris en scheidingsbemiddelaar

Coosje Buskenstraat 202, 4381 LW Vlissingen
(0118) 41 09 30

www.notarisherwig.nl

voor alle notariële diensten en voor scheidingsbemiddeling

ook donderdagavonden geopend


