
                                   Introductieles  

                                   Les 5.1: West-Indië 
 
 
 
West-Indië 
Onder West-Indië of De West, verstond men vroeger delen van Midden-Amerika, het huidige 
Caraïbisch gebied en de koloniën in het noordelijk deel van Zuid- of Latijns-Amerika. De naam West-
Indië of De West stamt uit de tijd dat Christoffel Columbus dacht dat hij Indië had bereikt via de 
westelijke route. De Amerika’s werden later ook wel de Nieuwe Wereld genoemd, als tegenhanger 
van de Oude Wereld (Europa, Afrika en Azië). 
 
Visiteren 
In de instructies van kapitein Menkenveld van de Eenigheid stond dat hij eerst naar Berbice moest 
varen om daar te proberen zoveel mogelijk Afrikanen te verkopen. Toen de Eenigheid de rivier de 
Berbice opzeilde, kwam de chirurgijn-majoor van de kolonie aan boord om de gevangenen te 
inspecteren. Het inspecteren, in het logboek ‘visiteren’ genoemd, was belangrijk om epidemieën van 
ziekten zoals pokken en lepra te voorkomen. Het schip zeilde daarna door naar Fort Nassau. 
 
Veiling in Berbice 
Het organiseren van een veiling kostte veel tijd en ook geld. Tijdens een veiling konden  
hartverscheurende taferelen plaatsvinden. Het ging er niet zachtzinnig aan toe en soms werden 
kinderen van hun (pleeg)ouders gescheiden. Dat gebeurde niet met de Afrikanen die van de 
Eenigheid afkwamen. Tijdens de eerste veiling werden alle kinderen die aan boord waren verkocht. 
Dit waren in totaal zes kleine kinderen van 0 t/m ongeveer 13 jaar oud. Deze kinderen werden samen 
met hun (pleeg)moeder verkocht. Op 21 juli hield de kapitein van de Eenigheid de eerste publieke 
verkoop. Er werden er 66 slaven verkocht. Tijdens de tweede veiling, de volgende dag, werden 76 
slaven verkocht. Tijdens de twee veilingen werden 58 mannen, 49 vrouwen, 20 jongens en 15 
meisjes verkocht. Kapitein Menkenveld verkocht ook nog 8 slaven uit de hand: 3 mannen, 3 vrouwen, 
een jongen en een meisje. 
 
Veiling in Essequebo 
In Berbice waren de verkoopprijzen voor slaven niet zo hoog. Als dat zo was, stond in de instructies 
van de kapitein, moest hij doorvaren naar Essequebo om daar het restant Afrikaanse gevangenen te 
verkopen. Ook hier werden de Afrikanen eerst ‘gevisiteerd’ door een chirurgijn van de kolonie. 
Aangekomen bij Fort Zeelandia, kregen de slaven een paar dagen lang bananen, ‘pisank’, staat er in 
het logboek, te eten om aan te sterken. Op 19 augustus 1762 werden er twee veilingen gehouden. 
Tijdens de eerste publieke verkoop werden 80 slaven verkocht en tijdens de tweede 40. Op dezelfde 
dag werden 21 slaven uit de hand verkocht. Op 18 augustus, een dag voor de veilingen, beviel een 
van de Afrikaanse vrouwen van een kind. Zij mocht een dag bijkomen en werd vervolgens op 20 
augustus 1762, samen met haar baby, uit de hand verkocht. Moeder en kind waren de laatste slaven 
van de Eenigheid die werden verkocht. 
 
Meer informatie 
Veiling in Berbice: http://eenigheid.slavenhandelmcc.nl/trajecten-van-de-reis/west-indie/veiling-
berbice/ 
Veiling in Essequebo: http://eenigheid.slavenhandelmcc.nl/trajecten-van-de-reis/west-indie/veiling-
essequebo/ 
Resultaat van de veilingen: http://eenigheid.slavenhandelmcc.nl/trajecten-van-de-reis/west-
indie/resultaat-slavenhandel/  
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