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Inleiding
Vlak na aanvang van de Vierde Engelse Oorlog stuurden de handelsagenten Hogguer & De Galz
een plan voor een illegale slavenreis aan de Vlissingse reders Snouck Hurgronje & Louijsse.
Ondanks de oorlogswolken die ook boven het Caribisch gebied samenpakten bleven beide heren
kansen in de handel zien, want zo meenden zij, ‘waarop men de besten opiniën heeft, loopt veeltijds contrary.
Het is zoo al meer gemeld: hollen of stilstaan.’ Het bijzondere aan dit plan was dat het vanuit Curaçao
werd geïnitieerd en via Angola het Franse Saint-Domingue als eindbestemming had en niet een
van de Nederlandse koloniën. Het plan geeft daarom inkijk in een zo goed als onbekend
kennisgebied: de niet reguliere slavenhandel en de drastische keuzes die hierin door de bedenkers
werden gemaakt om te concurreren met handelscompagnieën zoals bijvoorbeeld de Middelburgse
Commercie Compagnie (MCC). Tevens laat het zien dat de Nieuwe Wereld deels bevolkt werd
door gelukzoekers die opportuun handelden, zonder humanitaire overwegingen. In dit artikel
wordt uitgebreid ingegaan op de brief en het voorstel dat door Hogguer & De Galz aan Snouck
Hurgronje & Louijsse werd gedaan en wordt deze op haalbaarheid van de plannen geanalyseerd.
De originele brief van Hogguer & De Galz bevindt zich in the National Archives in Kew, waar ze
tijdens voorbereidend werk voor het ZB-project Zee(uw)post in 2015 door Perry Moree werd
ontdekt.1 Eerst wordt echter ingegaan op het handelen van de hoofdpersonen in deze brief, de
situatie in West-Indië anno 1781 en enkele andere brieven die vanuit St. Eustatius en Curaçao aan
beide reders werden gericht.

De rederij van Steven Matthijs Snouck Hurgronje & Abraham
Louijsse
Abraham Louijsse (1741-1805) was de kleinzoon van Abraham Louijsse senior en gehuwd met
Anna Maria van Wingerden. Hij was als regent begunstiger van het Gasthuis voor mannen en
vrouwen, hield er enkele plantages op na in Suriname en was schepen en raad van Vlissingen
(1769-1770, 1786). Hij speelde een vooraanstaande rol bij de viering van het tweede eeuwfeest in
Vlissingen (ter ere van het ontzet van de stad op de Spanjaarden op 6 april 1572). Na afloop van
het diner op het stadhuis liet hij voor zijn huis op de Pottekaai een groots vuurwerk afsteken. Hij
mocht de vrijheidsbanier bij de Middelburgse Poort planten. Tijdens het Oranje oproer van 1787
werden bij een van zijn huizen de ruiten ingegooid. Hij zou tot 1779 op de hoek van de toenmalige
Pottekaai en de Nieuwstraat hebben gewoond. Abraham Louijsse had meerdere ijzers in het vuur.
In 1775 verkocht hij een in 1771 gebouwde gort- en pelmolen (die hij samen met slavenhandelaar,
reder en makelaar Jan van der Woordt dreef) en samen met zijn vader exploiteerde hij het
handelshuis Johannes Louijsse & Zoon. Het is niet uitgesloten dat de firma Johannes Louijsse &
Zoon voor 1780 al vanuit Vlissingen actief is geweest, maar in 1782 opereerde het kantoor tijdelijk
vanuit een pand aan de Rotterdamsekaai in Middelburg. Gedurende de Vierde Engelse Oorlog
(1780-1784) onderhield het handelshuis smokkelhandel op Engeland met tabak en jenever.
Johannes Louijsse (1711-1793) was pensionaris-honorair te Vlissingen en voorzitter van het
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen van 1785 tot zijn dood. In februari 1795 voorkwam
Abraham Louijsse een plundering van de stad toen Oranjegezinde matrozen van ’s lands vloot de
binnengetrokken Fransen te lijf gingen. Louijsse verleende de provincie een renteloos voorschot
van een ton in goud om de matrozen uit te betalen en van reisgeld te voorzien, waardoor een
TNA, HCA 30, inv.nr. 352. Brief van Hogguer & De Galz vanuit Curaçao aan Snouck Hurgronje & Louijsse in
Vlissingen, 5 januari 1780 (1781). Zie ook: brief en context op Zee(uw)post. Gerhard de Kok nam het manuscript
van dit artikel door, voorzag het van waardevol commentaar en behoedde me voor fouten, waarvoor mijn dank.
Ook Liesbeth van der Geest, Ruud Paesie en Ad Tramper gaven adviezen.
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treffen werd voorkomen. Kort daarop bezweek het handelskantoor.2 Louijsse werd nog op 11
april 1797 geregistreerd als koopman Abraham Louyssen. Vanaf 1786 woonde hij waarschijnlijk op
Pottekaai 21 te Vlissingen, drie huizen verder dan zijn oorspronkelijke woning. 3 Tussen 14
november 1776 en 2 mei 1805 bekleedde hij, uit naam van het stedelijk bestuur van Vlissingen,
nog meerdere bestuursfuncties bij de Polder Walcheren.4
Diens handelspartner Steven Matthijs Snouck Hurgronje (1741-1788) was reder, raad (1770-1776,
1779-1780, 1783-1784, 1786), schepen (1777-1778, 1781-1782) en thesaurier (1780) van
Middelburg, waar hij in de Lange Singelstraat woonde. Hij werd op 18 oktober 1741 in Vlissingen
geboren en overleed op 29 januari 1788 op 46-jarige leeftijd in Middelburg. In 1762 kreeg hij de
naamswijziging van Hurgronje naar Snouck Hurgronje. Steven Matthijs Snouck Hurgronje was op
4 september 1766 getrouwd met Anna Catharina Elias te Middelburg. Hij was toen 24 jaar oud.
Samen zouden zij twee kinderen hebben gekregen: Jacob Lodewijk Jonkheer Snouck Hurgronje
(1778-1845) en Adriaan Isaac Jonkheer Snouck Hurgronje (1780-1849). Volgens het Nieuw
Nederlandsch Biografisch Woordenboek zou Steven Matthijs vijf kinderen hebben gehad.5 Uit de eerste
twee zoons komt de gehele thans levende familie Snouck Hurgronje voort. Steven Matthijs stamde
af van de door en door corrupte Isaac Hurgronje (1652-1706), vendumeester en burgemeester van
Vlissingen en bewindhebber bij de VOC, die het familiekapitaal bij elkaar fraudeerde.6 Steven
Matthijs was van 1 juni 1780 tot 29 januari 1788 bewindhebber van de Kamer Zeeland van de
VOC.7 Deze functie heeft hij tot aan zijn dood uitgeoefend. Deze functie had hij dus nog niet op
het moment dat deze brief geschreven werd, hoewel een andere bron8 vermeld dat hij in 1779 al
bewindhebber werd. Steven Matthijs vervulde van 1777-1786 verschillende functies in het
Middelburgse stadsbestuur. Zo was hij in ieder geval op 8 maart 1771 Griffier van de Munt in
Zeeland bij de Raad van Middelburg. Hij volgde zijn overleden voorganger Daniel Schorer op.
Verder was hij vanaf 1772 directeur van de Sociëteit ter Navigatie op Essequebo en annexe
Rivieren (SNER) en heeft hij het filosofische proefschrift ‘De calculo Minervae’ (Delft, 1758)
geschreven. Snouck Hurgronje woonde, in de jaren dat hij in Vlissingen woonachtig was, op de
Nieuwe Timmerwerf bij het Dok in Vlissingen.9
Het kantoor van Snouck Hurgronje & Louijsse hield zich naast slavenhandel met allerlei
aanverwante activiteiten bezig. In 1766 reedden zij hun eerste slavenschip uit. Beiden bouwden
een vloot op van enkele schepen en richtten zich in het daaropvolgende decennium op de
slavenhandel met Loango-Angola. Daarnaast kochten ze textiel in voor de slavenreizen, maar zij
leverden dit ook aan andere Walcherse kantoren.10 Naast de scheepvaartactiviteiten waren beide
heren boekhouder van de Vlissingse buskruitmolen Zeefortuin. Het handelshuis was daarnaast actief
in de ivoorhandel. Johannes Louijsse werd zelfs als een expert op ivoorgebied gezien. Het kantoor
L.R. Priester, De Nederlandse houding ten aanzien van de slavenhandel en slavernij, 1596-1863. Het gedrag van de
slavenhandelaren van de Commercie Compagnie van Middelburg in de 18e eeuw (Middelburg 1987) 206-216, 219-220; Gerhard
de Kok, Walcherse ketens. De trans-Atlantische slavenhandel en de economie van Walcheren, 1755-1780 ([S.l.] 2019) 48, 50-53,
aldaar: Frederik Nagtglas, Levensberigten van Zeeuwen zijnde een vervolg op P. de la Rue, Geletterd, staatkundig en heldhaftig
Zeeland. Deel II (Middelburg 1888-1893) 96; W.M. Zappey, ‘Goldberg in Zeeland anno 1800’, Archief (1978) 147,
noot 63 en 64; Middelburgsche Courant, 20 juli 1782, p. 2; ZA, toegang 7117, inv.nr. 4547, fol. 20; toegang 7387,
Familie van der Swalme, inv.nr. 5673, fol. 155; toegang 26, KZGW, inv.nr. 119, p. 11.
3 ZA, Archief Gewestelijke besturen, inv.nr. 256.
4 ZA, toegang 3000, Polder Walcheren, 1511-1870, bestuurders en functionarissen, 1323-1869, pag. 801 en toegang
511, Rekenkamer D, inv.nr. 69661. Op 21 november 1786 kocht Louijsse dit pand (tegenwoordig Wilhelminastraat
69) voor £ Vls. 383:6:8 (fl. 3.000) van Louis Dumas.
5 ZA, Rekenkamer D, inv.nr. 60461; NNBW, deel III, lemma Steven Mathijs Snouck Hurgronje.
6 Johan Francke, Utiliteyt voor de gemeene saake. De Zeeuwse commissievaart en haar achterban tijdens de Negenjarige Oorlog,
1688-1697. Deel 1 (Middelburg 2001) hfdst. 9.3, p. 289-298.
7 Zeeuwengezocht.nl
8 Nederland’s Adelsboek (1914); NNBW, deel III, lemma Steven Mathijs Snouck Hurgronje.
9 De Kok, Walcherse ketens, 50-51.
10 Ibidem, 52-53.
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bezat vanaf september 1779 een ‘ivoren kammenmakerij en een ivoordraaierij’, waar het uit Guinea
geïmporteerde ivoor werd verwerkt tot diverse voorwerpen. De handel in ivoor door Johannes
Louijsse & Zoon bestond overigens al langer en verreweg het meeste ivoor werd niet verwerkt in
de fabriek maar meteen verhandeld. Na de dood van Snouck Hurgronje in 1788 werden de
slavenhandelsactiviteiten onder de vlag van Johannes Louijsse & Zoon gebracht.11

Olifantstand met daarin een ijzeren geweerkogel, meegenomen door een van de schepen van Abraham Louijsse en
door hem aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen geschonken. Collectie KZGW, Zeeuws Museum,
Middelburg, objectnr. G3601.

Voor slavenhandelaren was het belangrijk te weten welke producten gewenst waren in Afrika.
Snouck Hurgronje & Louijsse waren specialisten waar het ging om kennis over de textielhandel
op Afrika. De export naar Afrika was onder te verdelen in zeven goederen: geweren, buskruit,
textiel, alcoholische drank, aardewerk en glas, koper en ijzer en messen, kralen en enkele andere
producten. Op Guinea ging er veel buskruit en wapens mee, terwijl op Loango-Angola veel meer
textiel werd meegenomen.12 De MCC kocht vaak op de VOC-najaarsveilingen textiel op, maar
deed dit ook bij particulieren. Enkele daarvan zaten zowel in de textielverkoop als in de
slavenhandel. Snouck Hurgronje & Louijsse leverden bijvoorbeeld textiel en handelden zelf vooral
op de Loango-Angola kust, waar textiel belangrijke handelswaar was. De firma kocht de textiel in
zowel Engeland als Frankrijk.13
Het handelshuis van Snouck Hurgronje & Abraham Louijsse hield zich ook op met lorrendraaierij
op de West. Rond circa 1765 fungeerde de firma Bengers & Zoon vanuit St. Eustatius als
Ibidem, 47-49; Nagtglas, Levensberigten, II, 97; Zappey, ‘Goldberg in Zeeland anno 1800’, 147, noot 63 en 64. Er
overleed zowel in 1788 als in 1793 een Johannes Louijsse te Vlissingen. Beiden komen in aanmerking als vader van
Abraham jr. Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen bezit nog een olifantstand met daarin een
ijzeren geweerkogel die door een van de schepen van Abraham Louijsse werd meegebracht. Dit ivoor is nog steeds
te zien in het Zeeuws Museum te Middelburg (objectnr. G3601). Zie ook: D.H. Gallandat, ‘Beschryving van een
zonderling stuk yvoor; en aanmerkingen, betrekkelyk tot de natuurlyke historie van den olyphant’, Verhandelingen
uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen, deel IX (1782) 351-391, met name 353.
12 De Kok, Walcherse ketens, 148-149.
13 Johan Francke, Al die willen te kaap’ren varen. De Nederlandse commissievaart tijdens de Vierde Engelse Oorlog, 1780-1784
(Zutphen 2019) 132-133; De Kok, Walcherse ketens, 164, 168. Jan Nortier was een andere textielhandelaar, die ook op
Berbice, Essequebo en Demerary handelde. Daarnaast was hij echter ook notaris, makelaar, secretaris bij
venduverkopingen en gewezen commissievaartreder. In 1786 was hij medeondertekenaar van een rekest van
Walcherse slavenhandelaren. De Middelburger François Gaaswijk was naast boekhouder van slavenschepen
eveneens handelaar in textiel.
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handelsagent voor de MCC. Zij opereerden ook namens Snouck Hurgronje & Louijsse. 14 De
opstand van de Amerikanen veroorzaakte een grote vraag naar wapens en ammunitie, die eerst in
de Republiek en daarna via West-Afrika en St. Eustatius werden gehaald. De Walcherse
buskruitmolen de Eendracht voerde zijn productie op van 170.848 pond in 1776 naar 367.535
pond in 1779. Snouck Hurgronje & Louijsse uit Vlissingen verscheepten in 1777 in de Hoop 3.000
vaten buskruit en 750 vuurwapens naar St. Eustatius,15 en op 7 juni 1784, direct na afloop van de
Vierde Engelse Oorlog, kochten ze voor fl. 10.955,60 in totaal nog eens 34.236 pond oud buskruit
op van de Admiraliteit.16
Steven Matthijs en Abraham Louijsse hadden op 17 juni 1766 samen een (pak)huis aan de
Nieuwendijk in Vlissingen gekocht voor veertig Pond Vlaams (240 gulden). De verkoper van dit
huis was John Rainbard.17 Op 19 juni 1783 kocht Steven Mathijs voor eigen rekening een woning
in de Koepoortstraat in Middelburg van Johan de Raad voor 601 Pond Vlaams.18 Amper vijf
maanden later, op 27 november 1783, verkocht hij ditzelfde huis, met 151 Pond Vlaams verlies
aan Daniël Haaksbergen voor 450 Pond Vlaams.19 Op 1 oktober 1784 volgde een merkwaardige
transactie waarbij hij een huis in de Lange Noordstraat in Middelburg aan zichzelf verkocht voor
575 Pond Vlaams,20 maar toen hij overleed was hij woonachtig in de Lange Singelstraat.
De activiteiten van het handelskantoor van de firma Snouck Hurgronje & A. Louijsse werden in
1786 verplaatst van Middelburg naar Vlissingen, hetgeen een stimulans voor de economie van de
stad betekende. De firma reedde in totaal 28 slavenreizen uit.21 Daartoe maakten ze gebruik van
diverse handelsagenten in West-Indië.
Van Hogguer & De Galz is geen andere correspondentie bekend, noch is duidelijk welke personen
hierachter schuilgingen. De naam Hogguer komt voor in de diplomatieke posten van de Republiek
in het tijdvak en rond 1700 als Zwitserse bankiersfamilie die met name in de Elzas, Lotharingen
en Saarland actief was, maar kan niet met zekerheid worden verbonden aan de briefschrijver.22 De
familienaam De Galz kwam eind 18de eeuw in de omgeving van Rotterdam voor, 23 waar de firma
De Galz l’Ainè een koloniaal handelshuis dreef. Deze firma handelde onder meer in koffie uit
Saint-Domingue, maar een directe verbinding tussen firma en persoon blijft ook hier vooralsnog
onzeker.24 Uit de brief van Hogguer & De Galz kan worden opgemaakt dat beide heren vaker de
zaken van Snouck Hurgronje & Louijsse op Curaçao hadden behartigd, maar verdere sporen over
beiden ontbreken vooralsnog.
Victor Enthoven, 'That abominable Nest of Pirates: St. Eustatius and the North Americans, 1680-1780', Early
American Studies 10/2 (2012) 264-266.
15 Enthoven, 'That abominable Nest of Pirates’, 288-289.
16 ZA, toegang 508, Rekenkamer C, inv.nr. 8050, Derde rekening van Johan Valentijn Sprenger, 1781-1784, 2de
grossa ontvang, 3de summa, fol. 42 verso. Dit werd aangekocht voor 32 cent per pond.
17 ZA, toegang 511, Rekenkamer D, inv.nr. 69451, TOG-WAL Transporten Onroerend Goed Walcheren 17571805.
18 ZA, toegang 511, Rekenkamer D, inv.nr. 69621, TOG-MDB Transporten Onroerend Goed Middelburg 17571805.
19 ZA, toegang 511, Rekenkamer D, inv. nr. 69631, TOG-MDB.
20 ZA, toegang 511, Rekenkamer D, inv. nr. 69641, TOG-MDB.
21 Priester, De Nederlandse houding ten aanzien van de slavenhandel en slavernij, 1596-1863, 206-216, 219-220; De Kok,
Walcherse ketens, 50-51, aldaar: Nagtglas, Levensberigten II, 96.
22 Daniel Dessert, Argent, pouvoir et société au Grand Siècle (Paris 1984) 196-197; Delpher.nl; Zuid-Hollandsche Courant, 21
januari 1782, p.1. Zie diplomatieke betrekkingen Portugal en Denemarken. Jan Jacob Hogguer werd in 1782
aangesteld als commissaris-generaal van de commercie te Parijs.
23 Archieven.nl, geraadpleegd 16 februari 2020; Amsterdamse Courant, 10 februari 1767 en 1777-1781, p. 2; Leydse
Courant, 4 februari 1767, p. 2. Het is niet duidelijk of de briefschrijver familiebanden had met het Rotterdamse
handelshuis De Galz l’Ainè. Op de Amsterdamse Keizersgracht was rond 1780 het handelshuis van Locqet & De
Galz gevestigd. Hogguer noch De Galz kunnen vooralsnog worden teruggevonden in Nederlandse of Franse
archivalia van eilanden als Curaçao of Saint-Domingue.
24 Leydse Courant, 23 november 1792. De weduwe De Galz liet op 30 november 1792 een partij koffie uit SaintDomingue verkopen in de Wijnstraat in Rotterdam.
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Handtekening van Hogguer & De Galz onder het Nederlandstalige deel van de brief aan Matthijs Snouck Hurgronje
en Abraham Louijsse, foto: J. Francke, TNA, HCA 30, inv.nr. 352.

Jan Hendriksz. Schimmelpenninck werd na het faillissement van de firma Bengers & Zoon in 1778
als handelsagent gestationeerd op St. Eustatius. Daar verzorgde hij de belangen van de MCC, maar
tevens van handelskantoren zoals de Vlissingse rederijen van Helleman van Eijckelenberg &
Zonen en Snouck Hurgronje & Abraham Louijsse.25 Dat kan de MCC het idee hebben gegeven
van het reilen en zeilen van beide rederijen op de hoogte te zijn, maar dezen hadden op de overige
Caribische eilanden andere handelsagenten. Schimmelpenninck stuurde zijn post aan Snouck
Hurgronje onder meer via schipper Pieter Jacobs en Jan Root, die op Amsterdam voer. 26
Schimmelpenninck rekende voor het behartigen van de zaken van Snouck Hurgronje & Louijsse
een commissie van 1% over de verhandelde goederen,27 een standaardtarief.

Brieven uit West-Indië
Vanuit West-Indië werden meerdere brieven verstuurd aan Snouck Hurgronje & Louijsse waarvan
er twee bewaard zijn gebleven en meer over de activiteiten van beiden duidelijk maken. Beide
brieven werden vanuit St. Eustatius verzonden en vermoedelijk in februari 1781 door de Britten
buitgemaakt. Schipper Carel Breedau had op 28 augustus 1780 een attestatie laten opstellen door
notaris Broekhuijsen in Fort Nassau te Essequebo omdat hij kapitein Frans Reichert tijdens de
reis had vervangen. Deze was in oktober 1779 met de Jonge Nicolaas Jan uit Vlissingen vertrokken
naar Guinee, maar op 6 april 1780 op de Afrikaanse kust nabij Kaap Corso overleden. Breedau
Francke, Al die willen te kaap’ren varen, 23, 42, 404 en idem, ’”Ik zal geen kruistogt meer doen.” De Zierikzeese
kaperkapitein Johan Willem Sextroh valt van zijn voetstuk’, Kroniek van het land van de zeemeermin (2018) 64-87;
Enthoven, ‘“That abominable Nest of Pirates”, 264-266; Han Jordaan, Slavernij & vrijheid op Curaçao. De dynamiek van
een achttiende-eeuws Atlantisch handeslknooppunt (Zutphen 2013) 76, 235; TNA, HCA 30, inv.nr. 321, Brief van
Schimmelpenninck aan Snouck Hurgronje en A. Louijsse, 8 oktober 1780 en brief van Carel Breedau aan Snouck
Hurgronje & Louijsse, 22 november 1780. Schimmelpenninck ondertekende zijn brieven ook met Jan Schimmeling
of Schimmel. In 1792 verbleef de West-Indische koopman Hendriksz. Schimmel te Weesp.
26 TNA, HCA 30, inv.nr. 321. Brief van Jan Schimmelpenninck vanuit St. Eustatius aan Snouck Hurgronje & A.
Louijsse, 8 oktober 1780.
27 Ibidem.
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was eerste stuurman en nam zijn functie over.28 De thuiskomst is onbekend, maar het schip werd
in september 1783 opnieuw op dezelfde route ingezet, nu onder Carl Magnus. Het schip keerde
van die reis in augustus 1785 weer terug.29
Breedau liet weten dat al op de heenreis in 1779 vanaf de 38ste breedtegraad noorderbreedte (ter
hoogte van de Azoren) het plan bestond om terug te keren in verband met de staat van het schip.
Hij hoopte dan ook dat hij het schip op St. Eustatius kon laten herstellen, of anders op Curaçao.
Schimmelpenninck had Breedau afgeraden de wissels mee te sturen met de kapitein waarmee hij
zijn post verstuurde. Daar zou Schimmelpenninck inderdaad gelijk in krijgen, want deze post werd
door de Britten buitgemaakt. Erger nog, de brievenzak van deze kapitein was al gestolen nog voor
hij kon uitvaren. Ook leek het Breedau niet verstandig de ivoren olifantstanden in te schepen met
een konvooi. Breedau hoopte in februari 1781, na de reparatie van het schip, in konvooi te kunnen
vertrekken. Van Schimmelpenninck had Breedau begrepen dat kapitein Lahorn onder Suriname
zijn lading ivoor en goud was kwijtgeraakt aan een Britse kaper. Zelf had Breedau ook twee kapers
aan boord gehad die bij ‘de Eylanden’30 enige goederen van de chirurgijn hadden gestolen en kasten
met geweld hadden opengebroken. Nadat ze wat schroot over het scheepsvolk hadden
afgeschoten waren ze zonder verdere schade aan te richten weer vertrokken. Tijdens de reis waren
behalve de schipper nog drie andere personen gestorven.31
Breedau liet op 22 november 1780 vanuit St. Eustatius aan Steven Matthijs Snouck Hurgronje en
Abraham Louijsse weten dat het schip Jonge Nicolaas Jan op 21 november bij het eiland was
gearriveerd vanuit Berbice, een reis waarover het schip twee maanden had gedaan. Breedau had in
Berbice 197 mensen als slaaf verkocht (131 mannen en 66 vrouwen), maar tijdens de reis waren er
twaalf omgekomen, zodat hij er in St. Eustatius nog 73 ‘uit de hand’ had verkocht (een transactie
zonder tussenkomst van een vendumeester). Dat betekende dat hij zijn reis waarschijnlijk met 282
Afrikanen aan boord was begonnen. De opbrengst van deze 197 mensen bedroeg fl. 80.760 (fl.
410,- per slaaf) en die van de 73 fl. 20.865 (fl. 286,- per slaaf), tezamen fl. 101.625. Hiervoor had
hij betrouwbare wisselbrieven ontvangen. Daarnaast waren er nog achttien ‘vragt slaaven’ verkocht
voor 5.400 gulden (fl. 300,- per slaaf), daarvan waren echter een man en een vrouw doodgegaan.32
Deze ‘vragt slaaven’ waren slaven die voor rekening van iemand anders werden vervoerd. De rederij
ontving hiervoor transportkosten.33 Bovenstaande cijfers over de verkoop van de slaven zijn van
belang om het voorstel van Hogguer & De Galz in perspectief te kunnen plaatsen. Snouck
Hurgronje & Louijsse verkochten de in Afrika gekochte slaven in de West-Indische koloniën naar
gelang vraag en aanbod, zoals uit de reis van de Jonge Nicolaas Jan blijkt.34 Dat blijkt ook uit een
brief van Willem Cars, die in januari 1781 in Essequebo een veel hoger bedrag van 625 gulden per
slaaf betaalde.35
De tweede brief aan Snouck Hurgronje & Louijsse was afkomstig van handelsagent Jan Hendriksz.
Schimmelpenninck en werd geschreven op 8 oktober 1780 vanuit St. Eustatius. De adressering
was aan Snouck Hurgronje, toen nog woonachtig in Middelburg. Hij stuurde dit schrijven mee
TNA, HCA 30, inv.nr. 321. Notariële attestatie van Carel Breedau voor notaris Broekhuijsen, 28 augustus 1780.
Kaap Corso was gesitueerd bij het Engelse Cape Coast Castle, zo’n zes mijl ten oosten van fort Elmina.
29 Priester, De Nederlandse houding ten aanzien van de slavenhandel en slavernij, 1596-1863, 23, 207, 210. Snouck Hurgronje
& A. Louijsse rusten naast het schip van Noster in oktober 1780 nog het schip de Eendragt uit, dat van Vlissingen op
Guinee voer onder Pieter Udemans, maar door de Britten werd buitgemaakt.
30 Het is onduidelijk of hier de Azoren, Canarische Eilanden, Kaapverdische Eilanden of Sao Thomé en Isle
Principe worden bedoeld.
31 TNA, HCA 30, inv.nr. 321. Brief van Carel Breedau vanuit St. Eustatius aan Snouck Hurgronje & A. Louijsse, 22
november 1780. Op 17 september 1780 overleed Jeronimus Wouters, op 13 oktober tweede stuurman Frans
Stoffels en op 11 oktober de toenmalige eerste stuurman Jacobus Rotteveel.
32 Idem.
33 Met dank aan Gerhard de Kok.
34 TNA, HCA 30, inv.nr. 321. Brief van Carel Breedau vanuit St. Eustatius aan Snouck Hurgronje & A. Louijsse, 22
november 1780.
35 TNA, HCA 30, inv.nr. 362. Brief van Willem Cars in Essequebo aan Maria Kok in Middelburg, 27 januari 1781.
Cars had vier slaven voor 2.500 gulden gekocht, maar gaf aan dat dit veel geld was.
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met schipper Willem Muts en het schip Zeefonteijn dat die dag uitzeilde en de facturen en
cognossementen van 33 vaten suiker voor rekening van het handelskantoor meebracht. De
onkostenrekening ging ook mee, want Schimmelpenninck beklaagde zich erover dat het water
duur was en de sloepen van de schepen niet in staat waren de suiker aan boord te nemen, zodat
hij dit met kano’s had moeten vervoeren voor drie schelling (negentig cent) per vat.
Schimmelpenninck stond versteld van de hoeveelheid zoet water die Muts mee wilde nemen en
had daar ook woorden over gehad: ‘over deze zaak heb ik dagelijks dispuit met mijn stuurman.’36 Hij
verwachtte dat in het voorjaar goede winst te halen was, omdat er dan veel aanbod van goederen
was, maar er weinig schepen uit Holland voor anker zouden liggen.

Het binnenkomen van de haven van Willemstad op Curaçao, prent van jonkheer Jacob Eduard van Heemskerck van
Beest, ca. 1862, Rijksmuseum Amsterdam, NG-1064-11.

St. Eustatius was voor aanvang van de Vierde Engelse Oorlog nog een van de belangrijkste
handelsknooppunten in het Caribisch Gebied, maar daarna kwamen ook andere vrijhavens snel
op, zoals het Deense St. Thomas en de haven van Port-au-Prince.37 Omdat Curaçao tijdens de
Vierde Engelse Oorlog niet door de Britten werd bezet kon de handel daar, zij het met
beperkingen, wel doorgang vinden. De handel van Curaçao kende twee bloeiperiodes. Eind
zeventiende en begin achttiende eeuw en tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. In de
Britse correspondentie van 1696 tot 1702 is sprake van een sterk groeiende smokkelhandel vanuit
Curaçao, terwijl de waarde van de naar de Republiek geëxporteerde goederen in het decennium
1771-1780 was gestegen tot ongeveer 2,75 miljoen gulden, voornamelijk door uitvoer van cacao.38
TNA, HCA 30, inv.nr. 321. Brief van Jan Schimmelpenninck vanuit St. Eustatius aan Snouck Hurgronje & A.
Louijsse, 8 oktober 1780.
37 Wim Klooster, Illicit riches. Dutch trade in the Caribean 1648-1795 (Leiden 1998) 96-97; Francke, Al die willen te
kaap’ren varen, 47-48.
38 Klooster, Illicit riches, 99, 174-175; Johannes Postma en Victor Enthoven, Riches form Atlantic commerce. Dutch
Transatlantic trade and Shipping, 1585-1817 (Leiden 2003) 216-217.
36
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Tijdens de oorlogen in de achttiende eeuw ging de handel tussen de Spanjaarden en Curaçao
gewoon door, terwijl het scheepvaartverkeer vanuit de Franse koloniën rond 1780 circa 30%
bedroeg. 39 Naar gelang de omstandigheden en belligerenten werden dan bijvoorbeeld via
Martinique of een ander eiland de bulkgoederen overgeslagen. De smokkelschepen voerden
tegenover de Spaanse autoriteiten tal van redenen aan waarom zij zich op verboden kustwater
bevonden, zoals: schade, weersomstandigheden, verkeerde wind, of gedwongen victualiëring van
voedsel en zoet water. De Spaanse autoriteiten werden soms gewaarschuwd door de Spaanse
consuls die in de Republiek zetelden. Tot halverwege de achttiende eeuw ontkenden gouverneurs
van de eilanden (bijvoorbeeld Kerckrinck, gouverneur van Curaçao in 1690) en envoyé's in Spanje
de Nederlandse smokkelhandel tegenover de Spanjaarden.40

Het plan van Hogguer & De Galz
Het was in deze omstandigheden dat de in het Frans communicerende handelsagenten Hogguer
& De Galz een zakelijk voorstel aan Snouck Hurgronje & Louijsse deden waarbij ten koste van
vele mensenlevens veel geld verdiend zou kunnen worden. Zij schreven daartoe een op 5 januari
1780 (dat moet zeer waarschijnlijk 1781 zijn) gedateerde brief aan Steven Matthijs Snouck
Hurgronje & Abraham Louijsse.41 De brief werd meegegeven aan Jan Noster, een kapitein die
regelmatig retourreizen vanuit Amsterdam op West-Indië maakte. Deze voer op de Koningin Ester,
een schip dat in januari of februari 1781 op weg van Curaçao naar Amsterdam werd buitgemaakt
door de Britten en in maart in Liverpool werd opgebracht.42 Schip en goederen werden op 27 april
1781 door het High Court of Admiralty ‘gecondemneerd’, ofwel als rechtmatige prijs beschouwd en
definitief verbeurdverklaard.43 De brieven belanden uiteindelijk in het archief van het High Court
of Admiralty in de National Archives te Kew. Van Noster is verder weinig activiteit bekend.44
De handelsagenten lieten ter kennisgeving weten dat ze al eerder een brief hadden gestuurd die
met kapitein Moelaarts was meegegeven en hoopten dat deze inmiddels was gearriveerd. Beide
heren stuurden een korte introductiebrief in het Nederlands, met daarbij gevoegd een uitgebreid
ondernemingsplan voor een slavenreis op de kust van Angola. Ze waren zo overtuigd van de
winstgevendheid van hun project dat ze bereid waren er ook zelf geld in te investeren:
‘Zelfs zouden wij ons durven encurageeren als gepermiteert zouden worden een portiën in deesen entreprisen
te neemen...’
Het plan was in het Frans opgesteld omdat de heren geen tijd meer hadden om het in het
Nederlands over te zetten. Bovendien moest de uitrusting van de schepen met veel omzichtigheid
geschieden zonder dat anderen er lucht van kregen, hoewel ze meenden dat het plan ook met vier
tot zes schepen uitgevoerd kon worden:
Klooster, Illicit riches, 199-200. Aldaar: Jan Willem Schulte Nordtholt, The Dutch Republic and American independance
(Chapel Hill 1982) 36; Jordaan, Slavernij & vrijheid op Curaçao, 44. Yorke, de Engelse ambassadeur in de Republiek
merkte over de Nederlanders in het Caribisch gebied omstreeks 1780 op: 'All our boasted Empire of the Sea is of no
consequence, we may seize the shells, but our neighbours will get the oysters.'
40 Klooster, Illicit riches, 157-161.
41 TNA, HCA 30, inv.nr. 352. Brief van Hogguer & De Galz vanuit Curaçao aan Snouck Hurgronje & Louijsse in
Vlissingen, 5 januari 1780 (1781).
42 NA, 1.01.47.21 Admiraliteiten/Bisdom, inv.nr. 123; Amsterdamse Courant, 15 maart 1781, p. 1 en Leeuwarder
Courant, 21 maart 1781, p. 2.
43 Amsterdamse Courant, 12 mei 1781, p. 1 en Noordhollandsche Courant, 14 mei 1781, p. 1.
44 Utrechtse Courant, 26 juni 1799, p. 1 en Amsterdamse Courant, 29 oktober 1778, p. 1. Jan Noster komt na 1781 nog
eenmaal voor in de zeetijdingen van de Amsterdamse Courant, en wel als ‘J.H. Noster’ op 24 juni 1799 in de haven van
Amsterdam arriveert. Het is echter niet bekend of dit dezelfde kapitein, familie of een ander is. Naast Jan Noster
was er omstreeks de jaren 1780 ook nog een kapitein Tobias Noster, maar deze lijkt zich vooral in Europese
wateren te hebben opgehouden. Zo arriveerde deze in oktober vanuit Vlissingen in Lissabon.
39
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Paskaart van de kusten van Congo en Angola, Jan Luyken, ca. 1683-1799, Rijksmuseum Amsterdam, RP-P1896A19368-3112.

’deesen zaak dient dog vooral in allen opzigten op het secreetsten gehouden te worden, ons niet door de eenen
of de anderen deesen handel bedorven zouden kunnen worden.’
Met de handel liep het zeer voorspoedig. De pakhuizen in de stad zaten zo vol dat er geen ruimte
voor goederen meer te krijgen was. De prijzen op retourvracht waren door het grote aanbod hoog,
maar vervelend was vooral dat de Engelsen met hun aanwezigheid in de Caribische wateren de
handel nogal belemmerden en Hogguer & De Galz zagen de toekomst -terecht- somber in. De
oorlogsdreiging maakte dat overtochten welhaast met gebruik van geweld tegen de Britten
moesten worden ondernomen.45
Het voorstel van Hogguer & De Galz behelsde dat voor de slavenreis een vrachtschip werd
gebruikt dat gemakkelijk 450 tot 500 Afrikanen kon vervoeren. In het plan blijft onduidelijk waar
dit schip werd uitgerust, maar vermoedelijk was het de bedoeling dat Snouck Hurgronje & Louijsse
de uitrusting van het schip vanuit Vlissingen of elders in de Republiek naar Angola zouden
verzorgen evenals het cargazoen voor die reis (veelal textiel)46 om op de Afrikaanse kust te ruilen
tegen slaven. Kosten van recognitiegelden aan de WIC,47 equipage en cargazoen en eventuele
TNA, HCA 30, inv.nr. 352. Brief van Hogguer & De Galz vanuit Curaçao aan Snouck Hurgronje & Louijsse in
Vlissingen, 5 januari 1780 (1781).
46 De Kok, Walcherse ketens, 148-149.
47 Ibidem, 116. Het recognitiegeld bedroeg, afhankelijk van de gewichtsklasse, fl. 3.675 voor schepen tot tachtig voet
en fl. 3.900 daarboven.
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opbrengsten van het laatste lieten beiden volledig buiten beschouwing en werd kennelijk als een
zaak voor Snouck Hurgronje & Louijsse beschouwd.

Bewoners van de Loango-Angola kust, prent van Ludwig Gottlieb Portman, ca. 1806, Rijksmuseum Amsterdam,
RP-P-1906-3984.

Eerst zou naar de kust van Angola gevaren moeten worden en vandaar illegaal naar Port-au-Prince,
waarbij Curaçao als officiële bestemming in de scheepspapieren werd vermeld. Hogguer & De
Galz kozen bewust voor de kust van Angola en niet de Goudkust. Zij gingen ervan uit dat de
oversteek van Angola naar West-Indië veel minder lang duurde dan die vanaf de Goudkust in
verband met de windrichting, zeestroming en gunstigere lagere temperaturen dan rond de
evenaar,48 al was volgens de handelsagenten de opbrengst van de slaven uit die regio Angola lager.
Daar stond tegenover dat het verkrijgen van de gewenste hoeveelheid slaven in de omgeving
David Eltis en David Richardson, Atlas of the Transatlantic Slave Trade (New Haven/Londen, 2010) 177. De reis van
Angola naar het Caribisch Gebied is qua afstand zeker een kwart langer dan die vanuit Ghana. Op basis van de data
van enkele MCC-schepen kan de oversteek van Loango-Angola naar Suriname op gemiddeld 51 dagen worden
gesteld, terwijl die van Guinea naar Suriname gemiddeld 83 dagen duurde. Tussen 1776 en 1830 duurde de
oversteek vanaf de Goudkust naar het Caribisch Gebied gemiddeld 73,6 dagen terwijl die reis vanuit Angola
(Centraal West-Afrika) slechts 57,8 dagen duurde.
48
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Loango-Angola veel sneller te verwezenlijken was. Het aankopen van de slaven vond op deze kust
niet bij forten plaats maar bij een zelfgebouwde of gebruikte loge aan de kust. Dit was een hut met
rieten omheining en doorgaans twee vertrekken, waar de Afrikaanse makelaars naartoe kwamen
om de slaven te verkopen.49

Kaart van Saint-Domingue rond circa 1780, Rigobert Bonne, Collectie Norman B. Leventhal Map Center, Boston
Public Library, G4950 1780 .B66.

In de valse reispapieren moest staan dat het schip van Holland naar Curaçao op weg was, maar
het zou vervolgens een haven moeten missen, zodat het zonder dat het opviel naar Port-au-Prince
kon varen; een slimme kapitein moest dat klaar kunnen spelen. Vanaf Curaçao werd door de
meeste huiswaarts kerende Nederlandse schippers al de route tussen Saint-Domingue en Puerto
Rico gekozen.50 De Engelsen zouden daar niets tegen in kunnen brengen omdat het schip geen
hulp bood aan Franse koloniën (Frankrijk was op dat moment al in oorlog met Groot-Brittannië),
ook al benadeelde het die koloniën wel door de slaven ergens anders vandaan te halen. Het schip
moest worden verzekerd tot in een Franse haven. Als het schip naar de Franse Kaap51 op de
noordkust van Saint-Domingue zou varen, zou in vredestijd de verzekering ter discussie kunnen
staan, omdat het schip dan zijn route zou moeten aanhouden en de bedoeling niet helemaal
duidelijk was. Door rechtstreeks naar Port-au-Prince te varen liep het schip noch zijn lading enig
risico door Engelse kapers buigemaakt te worden, want de schipper moest dan vertellen dat hij
gedwongen was elders een haven in te varen en daarom langs de kust was blijven varen uit angst
voor gebrek aan water, levensmiddelen enzovoorts. Als haven zou hij ook Caijes (Les Cayes), St.
Louis of Jacquemel (Jacmel) kunnen kiezen; alle havens die dichtbij Port-au-Prince maar dan wel
aan de zuidwestkust van Saint-Domingue gesitueerd zijn. Daar zou hij echter niet dezelfde
Ad Tramper, Een Zeeuws slavenschip. Na de kust van Guiné om slaven, de wind oost (Vlissingen 2014) 49-51.
Postma en Enthoven, Riches from Atlantic commerce, 210.
51 Cap-François, het tegenwoordige Cap-Haïtien, gelegen op 200 kilometer pal noordelijk van Port-au-Prince aan de
Atlantische Oceaankust.
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50

15

mogelijkheden hebben: zowel om de Afrikanen te verkopen als ook om goederen in te slaan. Deze
zouden tijdens de hele oorlog 25% goedkoper zijn dan in andere havens. Bovendien zou het veel
gemakkelijker zijn aan te sluiten bij een Frans konvooi waarmee het genoemde schip zo veilig kon
terugkeren. De haven waar normaliter bevoorraad werd voor de oceaanoversteek was Môle-SaintNicolas (op de noordwestpunt van Saint-Domingue), slechts twee dagreizen van de
eerdergenoemde havens verwijderd en risicoloos te benaderen omdat met een Frans konvooi
meegevaren kon worden. Daar waren producten voorhanden zoals indigo, suiker en huiden.52

Gezicht op de haven van Mole Saint-Nicolas, gravure door Pierre Ozanne, ca. 1780, Library of Congress, Washington
D.C., objectnr. 2004672475.

Meevaren met een konvooi zou de verzekeringspremie voor die omweg sterk verlagen, hetgeen al
voorzien was door de handelsrelaties op Curaçao met wie de kapitein noodzakelijkerwijs zou
moeten overleggen om op die wijze verslag te doen in Europa. Na de retourreis zou het schip halt
moeten houden en zijn lading moeten lossen in de eerste Franse haven die het konvooi aandeed
en vanaf daar lading innemen voor de Republiek. De makers van dit plan lieten die laatste
beslissing over aan de wil en voorzichtigheid van de reders Snouck Hurgronje & Louijsse die de
voordelen moesten afwegen tegen de risico’s die het schip zou kunnen lopen in het Kanaal en de
verzekeringspremies die daarbij kwamen kijken. Daarom was een belangrijke voorwaarde dat men
een slimme en doortastende kapitein aan het hoofd van de operatie zou zetten. Hogguer & De
Galz merkten hierbij op zelf voordeel uit de onderneming te zullen halen, maar dit toch zeker te
combineren met belangen van de reders. Indien er toevallig vrede zou worden gesloten in de tijd
tussen het vertrek van het schip en de aankomst bij Port-au-Prince, dan moest men proberen de
slaven in de Franse kolonie kwijt te raken en daarom bij terugkomst in Frankrijk naar het adres
gaan van een firma die nog zou worden aangeven. Om geen risico’s te lopen moest het vaartuig
vlak voor de ingang van de haven van Port-au-Prince blijven liggen teneinde op de hoogte gebracht
te worden van hetgeen er aan de hand was.53

Postma en Enthoven, Riches form Atlantic commerce, 214.
TNA, HCA 30, inv.nr. 352. Brief van Hogguer & De Galz vanuit Curaçao aan Snouck Hurgronje & Louijsse in
Vlissingen, 5 januari 1780 (1781).
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Gezicht op de haven van Port-au-Prince, gravure van Jeanne Ozanne, ca. 1780, Archives de Martinique, inv.nr.
15Fi142.

De kapitein moest al vanaf de kop van het eiland een afgesproken teken bovenin zijn masten
voeren en een zeker aantal schoten lossen op verschillende afstanden. De tekens moesten aan
Hogguer & De Galz medegedeeld worden. Zodra zij deze herkenden zouden ze een roeiboot
nemen om het schip een kwart mijl tegemoet te varen om het op de hoogte te stellen van de
mogelijke gevaren van de kant van de Engelsen, een zin die doet vermoeden dat beiden niet alleen
op Curaçao maar ook op Saint-Domingue actief waren. Als de voorzichtigheid het om die reden
vereiste kon de schipper met opzet alsnog de haven missen. Bovendien zouden de verzekeraars
van het schip in het geval van een onvoorziene gebeurtenis ‘geen poot hebben om op te staan’:
‘… le faut a fin que les assureurs ne puissent avoir aucun pied en cas d’evenement.’ Het zou, gezien het volume
van de retourlading, handig zijn indien deze al met een ander schip naar het oosten kon varen om
de goederen in te laden. Een andere mogelijkheid was dat de goederen naar Curaçao werden
gebracht en vrachtgeld, verzekeringskosten, commissie, enzovoorts, door Hogguer & De Galz
werden betaald. Dat laatste adviseerden ze overigens niet, omdat er hoge kosten aan verbonden
waren en er meer risico aan vast zat dan in het geval met een Frans konvooi meegevaren werd. In
het geval de reders een vracht zouden willen inkopen bij de handelaar De Hond zou men die op
Curaçao of op Saint-Domingue kunnen verkopen, maar het had de voorkeur dat op Curaçao te
doen omdat er dan altijd een veilige terugreis mogelijk was.54
De handelsagenten waren er richting Snouck Hurgronje & Louijsse van overtuigd dat er grote
voordelen aan de handel vastzaten, maar lieten die keuze aan hen, in de overtuiging dat zij in
zouden gaan op de kansen die een dergelijke scheepsuitrusting kon opleveren; wel een derde of
een kwart winstaandeel, volgens beiden.55
Hogguer & De Galz stelden hun begroting op in Livre Tournois (die destijds een waarde van circa
43 cent vertegenwoordigde). 56 Al met al zouden beide heren aan vergoedingen en commissie
Idem.
Idem.
56 Malick W. Ghachem, The Old Regime and the Haitian Revolution (Cambridge, 2012) 37; N.W. Posthumus,
Nederlandsche prijsgeschiedenis. Deel I (Leiden, 1943) 608; GAS, toegang 88, Inventaris van het Archief van de Familie
Brants en Aanverwante Families, Grootboeken van Jan Isaak de Neufville en comp. (1751-1772), inv.nrs. 1468-1471
en redersboeken (1751-1774), inv.nrs. 1539-1541. Een Pond Sterling (fl. 10,15) had volgens Ghachem in 1781 een
54
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110.000 Livres Tournois (of 46.970 gulden) aan deze reis over houden indien Snouck Hurgronje
& Louijsse hiermee akkoord zouden gaan en de reis volgens plan verliep. Daarmee beloonden ze
zichzelf royaal met 15,4% commissie, een niet uitzonderlijk bedrag, 57 al was 1 tot 2%
gebruikelijker.
Tabel 1 - Begroting voor een illegale slavenreis via Angola en Port-au-Prince door
Hogguer & De Galz, 1780/1781
Armazoen
Uitgaven
450-500 slaven
Verzekering reis 12%
Totaal
Beoogde winst: 405.600

Prijs
120.000
14.400
134.400

Inkomsten
Verkoop slaven
Commissie 10%
Totaal

Prijs
600.000
-60.000
540.000

Retourlading

Gewicht in ponden
600.000
400.000
20.000
25.000

Product
Suiker
Koffie
Indigo
Katoen
Vergoeding en onkosten

Uitgaven

Inkomsten
180.000
150.000
150.000
30.000
50.000
560.000

450.000
200.000
180.000
37.500

Totaal
867.500
Beoogde winst: 307.500
Alle prijzen in Livre Tournois (circa 42,7 cent).
Bron: TNA, HCA 30, inv.nr. 352. Brief van Hogguer & De Galz vanuit Curaçao aan Snouck Hurgronje & Louijsse
in Vlissingen, 5 januari 1780 (1781).

Wordt nu de begroting bekeken dan blijkt dat beide handelsagenten de heren reders gouden bergen
beloofden en niet alle producten marktconform werden ingeschat. De winstpercentages die met
de verkoop van met name de slaven (346%) en de suiker (150%) werden voorzien waren exorbitant
hoog. Ook werden er geen equipagekosten voor het schip gerekend, normaalgesproken een forse
investering voor aanvang van een dergelijke onderneming, die al snel 20.000 tot 36.000 gulden kon
belopen, terwijl een kwart van dat bedrag per reis aan onderhoud opging.58 Het winstpercentage
van een slavenreis beliep normaliter (dus zonder carga in de retourreis) tussen de 3 tot 10%, maar
de MCC leed bijvoorbeeld op 40% van haar driehoeksreizen verlies.59
Hogguer & De Galz gingen uit van een inkoopprijs van circa fl. 102,50 per slaaf. Voor de oorlog,
in 1775 kocht het MCC-schip Jonge Willem in tegen gemiddeld 193 gulden per slaaf op de kust van
Angola. 60 De prijs zal in 1781 waarschijnlijk iets hoger gelegen hebben. Hogguer & De Galz
begrootten de inkoop van de menselijke handelswaar dus bijna de helft goedkoper dan deze in
werkelijkheid bedroeg. De handelsagenten verwachten een bruto-opbrengst van 256.200 gulden
over de verkoop van 400 mensen (op een oorspronkelijk aantal van 500) hetgeen neerkomt op
wisselkoers van 38 Livres Tournois, waarmee de laatste valuta op 26,7 cent kan worden gesteld. Volgens Posthumus
had een Ecu een waarde van 51,25 groten (2,5 cent). Een Ecu bedroeg drie Livres Tournois (fl. 1,28 of fl. 0,427 per
Livre Tournois). Deze wisselkoers sluit het dichtst aan bij de devaluatie van het Livre Tournois in de grootboeken
van de Amsterdamse reder Jan Isaac de Neufville, die tussen 1754 en 1758 een wisselkoers tussen de 0,499 en 0,449
noteerde (met dank aan Paul van Royen).
57 Francke, ‘Ik zal geen kruistogt meer doen’, 68, aldaar: TNA, HCA 30, inv.nr. 354, Brief van kapitein J.W. Sextroh
vanuit Curaçao aan Van den Broeke in Zierikzee, 6 januari 1781. Kapitein Sextroh ontving 8% commissie over
verkoop van zijn lading bij reder Heshuijsen & De Jonge.
58 De Kok, Walcherse ketens, 106-109.
59 Ibidem, 103; Paesie, Geschiedenis van de MCC. Opkomst, bloei en ondergang (Zutphen 2014) 118. De MCC haalde bij
haar slavenreizen in de periode tussen 1755 en 1794 gemiddeld een rendement van 4.23%, maar het incasseren van
de opbrengst van de slavenopbrengsten was ronduit problematisch, waardoor de winst feitelijk lager uitviel. Paesie
komt voor de gehele periode voor wat betreft de driehoeksreizen op een rendement van 2,64%.
60 Johannes Menne Postma, The Dutch in the Atlantic Slave Trade 1600-1815 (Cambridge 1990) 408.
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een gemiddelde prijs van fl. 640,50 per slaaf. Die prijs is meer dan anderhalf maal zoveel dan de
verkoopprijzen van Breedau die varieerden van 286 tot 410 gulden (en waarbij 4,9% van de
gevangen opvarenden omkwam). 61 De handelsagenten hielden op voorhand rekening met een
verlies van 20% aan mensenlevens tijdens de reis. Een hoog percentage gerekend naar de
gemiddeldes die bij de MCC na 1768 tot 1803 op 10,8% lagen. Het Nederlandse gemiddelde
bedroeg 12,1% en in de Engelse en Franse slavenvaart bedroeg dat in deze periode 7,5 en 9,8%.
Debet hieraan waren met name het lange verblijf aan boord op de kust van Afrika en de drie
ziekten scheurbuik, pokken en dysenterie of rodeloop.62 Gerekend naar het rigide uitgangspunt
van 450 tot 500 slaven die vervoerd moesten worden is dit echter weer niet vreemd. Was dit plan
doorgegaan dan hadden er bijna tweemaal zoveel slaven aan boord gevangen gezeten dan op de
meeste schepen in die tijd het geval was63 en bij een warme overtocht met watertekorten leverde
dat snel veel meer dodelijke slachtoffers op dan normaal het geval was. Zeker indien ook de wind
ongunstig stond.64 Hogguer & De Galz waren echter bereid het profijt te calculeren op basis van
aanvoer van een grote kwantiteit slaven ook al ging dat ten koste van het verlies van een op de vijf
mensenlevens. Beide heren verwoorden dat zuiver getalsmatig, maar kunnen behoudens deze
koude calculatie niet op morele overwegingen worden betrapt.
Ook de retourvracht ging om een gigantische hoeveelheid waarbij 600.000 pond suiker en 400.000
pond koffie de hoofdmoot vormden. Dit stond qua tonnage gelijk aan minstens drie
scheepsladingen. Het vrachtplan moet daarom als volkomen irreëel worden beschouwd.65 Hoewel
de retourlading die met de opbrengst van het armazoen kon worden gekocht vaak meerdere
scheepsladingen omvatte, zoals bij dit plan, was het erg opmerkelijk dat Hogguer & De Galz
slechts van één scheepslading retourvracht uitgingen.
De suikerprijs werd bovendien veel te laag ingeschat. Tussen 1780 en 1781 bedroeg de
verkoopprijs van suiker uit Saint-Domingue 40 tot 45 cent en die uit Suriname 27 tot 29 cent per
pond. 66 De schatting van een inkoop van 13 cent per pond is daarom veel te laag, maar de
verwachte verkoopprijs van 32 cent per pond duidt op een verwachte minder hoge kwaliteit suiker
dan die op Saint-Domingue werd verkocht. De overige te verhandelen producten lijken meer
marktconform ingeschat. De katoen zou met 25% winst worden verkocht, de koffie met 33% en
de indigo met 20%. Althans zo was het idee. In werkelijkheid zou hooguit op de koffie aardig wat
verdiend kunnen worden omdat die in 1781 in plaats van voor 21 cent voor 67 cent verkocht kon
worden in Amsterdam, al waren de cijfers van de handelsagenten niet accuraat, want in plaats van
de geschatte 16 cent kostte dit in 1781 op Curaçao 37,5 cent per pond. De katoen zou fl. 1,40 per
Simon J. Hogerzeil en David Richardson, ‘Slave Purchasing Strategies and Shipboard Mortality: Day-to-Day
Evidence form the Dutch African Trade, 1751-1797’, Journal of Economic Hisotory 67/1 (2007) 172. Hogerzeil en
Richardson gaan ervan uit dat voor mannelijke slaven gemiddeld 20% meer werd gevraagd.
62 Ruud Paesie, Geschiedenis van de MCC, 102; Priester, De Nederlandse houding ten aanzien van de slavenhandel en slavernij,
1596-1863, 106; P.C. Emmer, De Nederlandse slavenhandel 1500-1850 (Amsterdam 2000) 118-119. Volgens Emmer
bedroeg de sterfte aan boord van de Nederlandse slavenschepen gemiddeld 5-6% per maand, over een gehele reis
liep dit cijfer uiteraard hoger op. Van de 31.095 slaven die door de MCC werden vervoerd overleefden er 3.751
(12,1%) de reis niet.
63 Jelmer Vos, David Eltis en David Richardson, ‘The Dutch in the Atlantic World: New Perspectives from the
Slave Trade with Particular Reference to the African Origins of the Traffic’, in: Davis Eltis en David Richardson
(red.), Extending the Frontiers. Essays on the New Transatlantic Slave Trade Database (New Haven/Londen 2008) 249. In
de periode 1776-1785 bedroeg het gemiddelde aantal vervoerde slaven aan boord van Nederlandse schepen 284.
64 Hogerzeil en Richardson, ‘Slave Purchasing Strategies and Shipboard Mortality’, 173-174, 176, 178. Hogerzeil en
Richardson gaan er voor bovenvermeld tijdvak vanuit dat op een vier maanden durende reis naar Amerika het aantal
Afrikanen met de helft decimeerde en bij een overtocht van een maand 17% slachtoffers omvatte, maar
calculeerden voor de MCC een gemiddelde van 13% verlies aan Afrikaanse slachtoffers.
65 Francke, Al die willen te kaap’ren varen, 43, aldaar: TNA, HCA 30, inv.nr. 363. De export van 131 scheepsladingen
suiker vanuit St. Eustatius bedroeg in 1780 gemiddeld 288.398 pond suiker per schip. In het Nederlandse deel van
de brief werd het varen met vier tot zes schepen nog verworpen in verband met de veiligheid in het Kanaal.
66 Posthumus, Nederlandsche prijsgeschiedenis. Deel I, tabel 57-65; TNA, HCA 30 inv.nr. 319, Barend Ackerdaas vanuit
Curaçao aan Wolfert de Groote in Zierikzee, 16 januari 1781. In januari 1781 werd de suiker te Curaçao aangeboden
voor 50 cent per pond en witte en bruine suiker voor 80 tot 85 cent per pond.
61
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Het plan van Hogguer & De Galz in het Franstalige deel van de brief aan Matthijs Snouck Hurgronje en Abraham
Louijsse, foto: J. Francke, TNA, HCA 30, inv.nr. 352.

pond opleveren in plaats van de beoogde 64 cent, maar kostte in werkelijkheid fl. 1,20, terwijl de
inkoop van de indigo op fl. 3,20 werd gecalculeerd, terwijl dit in januari 1781 te Curaçao voor fl.
5,10 per pond werd aangeboden, maar in de praktijk wel zeven gulden en een paar cent zou
opleveren in plaats van fl. 3,84.67 Een ander opvallend punt is dat de assurantiepremie voor de
vaart op Afrika op 12% werd gesteld, maar die op Europa, in verband met de nakende oorlog met
Posthumus, Nederlandsche prijsgeschiedenis. Deel I, tabel 76-79, 119-122, 192-193; TNA, HCA 30 inv.nr. 319, Barend
Ackerdaas vanuit Curaçao aan Wolfert de Groote in Zierikzee, 16 januari 1781; en inv.nr. 347, wisselbrief van Pieter
Harmenszoon vanuit Essequebo aan Richard Roberts te Vlissingen, 15 juli 1780. Te Curaçao werd de koffie
inderdaad voor 37,5 cent per pond verkocht, in Essequebo was deze een stuiver goedkoper. Waarschijnlijk was
indigo -het exportproduct van Saint Domingue- op het eiland veel goedkoper dan elders in de regio.
67
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Groot-Brittannië correct op 25% werd ingeschat.68 Dat laatste cijfer werd niet opgenomen in de
begroting, maar had, uitgaande van het plan, met fl. 54.443 premie zwaar op de equipage gedrukt.
Indien met bovenstaande marktprijzen en de verzekeringspremie een nieuwe begroting wordt
opgesteld komt het plan erop neer dat met verkoop van het armazoen 21.920 gulden en met de
retourvracht 209.811 gulden winst zou worden behaald, tezamen 231.731 gulden, terwijl Hogguer
& De Galz uitgingen van een totale winst van fl. 250.051, waarvan 173.191 gulden afkomstig was
van winst op de menselijke handelswaar die veel te hoog werd ingeschat. In het geval de brief, of
kopieën daarvan, Steven Matthijs Snouck Hurgronje en Abraham Louijsse hebben bereikt, zullen
dezen op basis van hun eigen marktprijzen dit voorstel toch met de nodige scepsis bezien hebben,
nog los van het gegeven dat zaken als equipage en cargazoen niet in de begroting waren
meegenomen.
Tabel 2 - Winst volgens het plan van Hogguer & De Galz en vermoedelijke werkelijke
winst
Armazoen
Personen
400

Verkoopprijs per slaaf
640,50>372

Winst N&D

Hoeveelheid in
ponden/verkoopprijs
per eenheid N&D>Ww
600.000/ 0,32>0,45
400.000/0,21>0,675
20.000/3,84>7,05
25.000/0,64>1,40
Vast tarief

Winst N&D

Winst werkelijk
173.191

21.920

Retourlading
Product

Winst werkelijk

Suiker
115.290
90.000
Koffie
21.350
120.000
Indigo
12.810
39.000
Katoen
3.203
5.000
Commissie
-21.350
-13.350
Totaal
131.303
240.650
Assurantie
25% x 217.770/123.354
-54.443
-30.839
Behaalde eindwinst
76.860
209.811
Prijzen in guldens.
Winst N&D bepaald op basis van de geschatte inkoop van fl. 102,50 per slaaf; 13 cent per pond suiker, 16 cent per
pond koffie, fl. 3,20 per pond indigo en 32 cent per pond katoen en verkoopcijfers van respectievelijk fl. 640,50 per
slaaf, 32 cent (suiker), 21 cent (koffie), fl. 3,84 (indigo) en 64 cent (katoen).
Winst werkelijk bepaald op basis van geschatte inkoop van 200 gulden per slaaf, 30 cent per pond suiker; 37,5 cent
per pond koffie, 5,10 per pond indigo en 1,20 per pond katoen en verkoopcijfers van respectievelijk fl. 372 per slaaf,
45 cent (suiker), 67,5 cent (koffie), fl. 7,05 (indigo) en fl, 1,40 (katoen).
Bron: zie noten 56 t/m 68.
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Francke, Al die willen te kaap’ren varen, 123, 417 (noot 11).
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Conclusie
Het is niet waarschijnlijk dat het plan voor de illegale reis vanuit West-Indië naar Angola en
vandaar naar Port-au-Prince ooit is uitgevoerd. De dreiging van de Royal Navy tijdens de Vierde
Engelse Oorlog, die iets meer dan veertien dagen voor het schrijven van de brief van Hogguer &
De Galz was gestart, was daarvoor in dat jaar te groot. Vanaf eind 1780 tot 1786 zouden er op
Curaçao zelfs in het geheel geen slaven arriveren,69 al anticipeerden Hogguer & De Galz met dit
plan ook juist op die ongewisse toekomst. Het voorstel was te opportuun omdat de marktprijzen
voor zowel inkoop als verkoop veel hoger lagen dan werd voorgesteld en de voorgestelde
hoeveelheid goederen met ten minste drie schepen vervoerd had moeten worden, terwijl voor de
equipage van de reis slechts met één schip rekening werd gehouden. Snouck Hurgronje & Louijsse
zullen waarschijnlijk te doorgewinterde handelaren zijn geweest om op dit plan in te gaan;
recognitiegelden aan de WIC, de equipagekosten en cargazoen moesten immers ook nog begroot
worden en Hogguer & De Galz rekenden voor zichzelf een royale commissie. Een belangrijk
argument voor het niet doorgaan is evenwel dat de correspondentie in februari 1781 werd
onderschept door de Britten, al is niet bekend of er separaat ook nog kopiebrieven werden
verzonden. De briefwisseling geeft evenwel een nog vrijwel onbekend luguber beeld van de
slavenhandel: Het is een voorbeeld van een voorstel voor een illegale slavenreis, die niet vanuit
Europa, maar vanuit Curaçao werd geregisseerd. Een waarbij vooraf het verlies van bijna tweemaal
zoveel mensenlevens dan in de reguliere vaart werd gecalculeerd.

Summary
Shortly after the start of the Fourth Anglo-Dutch War (1780-1784), the trade agents Hogguer &
De Galz sent a plan for an illegal slave voyage to the Flushing shipowners Snouck Hurgronje &
Abraham Louijsse. The plan was initiated from Curaçao and had Angola and the French island
Saint-Domingue as final destination and shows that the New World was partly populated by
opportunists. In this article, the content of the proposal was studied and its feasibility was analyzed.
A number of factors were identified, showing the limited feasibility of the plan. The threat of the
Royal Navy during this war, which started just over fourteen days before the letter was written,
proved to be great. Hardly any Dutch slave ships arrived in the Caribbean during these years. The
proposal was too opportune because market prices for both purchase and sales were much higher
than had been proposed. In addition, the proposed quantity of goods should have been carried on
at least three ships, while only one ship was taken into account for the voyage. The fee (recognitie)
to the WIC, shipping costs and the cargo of the voyage to Africa also were not taken into account.
Hogguer & De Galz also charged a generous commission for themselves. An important
observation is that the correspondence was intercepted by the Royal Navy in February 1781,
although it is unknown whether duplicates were also sent separately. Snouck Hurgronje & Louijsse
were probably too experienced traders to accept this plan. Hence it is unlikely that the plan was
ever executed. The correspondence, however, gives a still almost unknown, lurid picture of the
illegal slave trade: it is an example of a proposal in which the loss of almost twice as many lives as
in regular slave trade was calculated in advance.
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