
De Nederlandse deelname aan de trans-Atlantische 

slavenhandel is veelbesproken. Eén vraag die regelmatig 

terugkeert: welke invloed had deze mensenhandel op 

de Nederlandse economie? Dit boek richt zich op het 

Zeeuwse Walcheren in de tweede helft van de achttiende 

eeuw. Vlissingen en Middelburg waren toen de belang-

rijkste slavenhandelssteden van Nederland. Tussen 1730 

en 1800 vertrok uit deze steden ongeveer 500 maal een 

slavenschip, volgeladen met waardevolle exportgoederen 

om in West-Afrika tegen mensen te ruilen. 

Gerhard de Kok deed onderzoek naar de handelskantoren 

die deelnamen aan de trans-Atlantische slavenhandel, 

maar ook naar slavenhandelaren, investeerders en de 

bedrijvigheid die gepaard ging met het uitreden van  

slavenschepen. Hij komt tot opzienbarende conclusies 

over de lokale impact van deze handelstak en laat zien 

hoe Walcheren kon uitgroeien tot het belangrijkste  

centrum van de slavenhandel in Nederland.
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Walcherse ketens • De trans-Atlantische slaven-

handel en de economie van Walcheren, 1755-1780  
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Sociëteit van Suriname 1683-1795 • Het bestuur van de kolonie in de achttiende eeuw

door Karwan Fatah-Black

Historici hebben wel aandacht gehad voor wat er in Suriname gebeurde, maar zich daarbij 

zelden afgevraagd wie de bestuurders waren die het beleid bepaalden. Hun ideeën over de  

kolonie, het belang van een bestuursfunctie, het belang van de kolonie voor Amsterdam: 

hoe zat het precies? Dit boek verlegt het perspectief van het leven in de kolonie naar het 

bestuur in de metropool en toont hoe het bestuur opereerde in de woelige achttiende eeuw. 

176 pagina’s, gebonden

ISBN 9789462491625 

Bestelcode WPSL-2

Van Elmina naar Paramaribo • De Slavenhaler 

door Frank Dragtenstein

Het waargebeurde verhaal van de overtocht van ‘de slavenhaler’ Jan Wils. Deze ambtenaar 

verhaalt in het jaar 1686 in zijn journaal over de aankoop van vijfhonderd tot slaaf te maken 

Afrikanen aan de Goudkust (Ghana) en het vervoer naar Paramaribo met het slavenschip de 

‘Coninck Salomon’.

176 pagina’s, paperback

ISBN 9789462492523

Actiecode WPSL-4

Geschiedenis van de Amsterdamse slavenhandel

door Leo Balai

Vanaf de oprichting van de WIC in 1621 en de Sociëteit van Suriname in 1683 

waren Amsterdamse bestuurders nauw betrokken bij de trans-Atlantische 

slavenhandel. Zij waren weliswaar bestuurders op afstand maar profiteerden 

toch op verschillende manieren van deze handel in mensen. In dit boek 

wordt onder andere ingegaan op het feit dat de slavernij van West-Afrikanen  

in Europa vanaf de eerste helft van de 15e eeuw in Portugal begon.

192 pagina’s, paperback / ISBN 9789057309076 / Bestelcode WPSL-3

Slavenschip Leusden • Moord aan de monding van de Marowijnerivier 

door Leo Balai

Op 1 januari 1738 verging voor de monding van de Marowijnerivier in  

Suriname het slavenschip Leusden, eigendom van de West-Indische  

Compagnie (WIC), met aan boord 700 Afrikaanse gevangenen. Op het  

moment van de ramp bevonden zich 680 gevangenen op het schip,  

waarvan er slechts 16 de ramp overleefden.

176 pagina’s, paperback / ISBN 9789057309519 / Actiecode WPSL-5

€29,95

€22,50

€11,25

€29,95

€22,50

€11,25

✂

NIEUW

NIEUW



Bestel nu met extra voordeel

E-MAIL

ADRES

VOORLETTERS + ACHTERNAAM

Grijs slavernijverleden? • Over zwarte milities en redimoesoegedrag 

door Jeroen Dewulf

‘Redimoesoegedrag’ staat in Suriname voor ‘verraad tegen de eigen groep’. Het begrip 

gaat terug op slaven die in de 18de eeuw in ruil voor vrijheid aan de zijde van de gouver-

nementssoldaten vochten. Hoe kunnen we kijken naar het ‘grijze’ gedrag van deze groep? 

De auteur gebruikt concepten die teruggaan op de discussie over ‘goed-en-fout’ tijdens de 

Tweede Wereldoorlog. Een nieuwe visie op het slavernijverleden, maar ook een evenwichts-

oefening die hij met glans uitvoert.

166 pagina’s, paperback

ISBN 9789462987944

Actiecode WPSL-6

Willoughbyland • Engelands verloren kolonie

door Matthew Parker

De fascinerende geschiedenis van Suriname onder Engels bewind – van 

de ontdekkingstochten van Sir Walter Raleigh tot de Nederlandse aan-

koop van Suriname in 1667. Met de terugkeer van Karel II op de Engelse 

troon kwam een einde aan de politieke vrijheden. Ze maakten plaats voor 

spionnen, oorlog, rebellie en verraad.

256 pagina’s, paperback / ISBN 9789462491830 / Actiecode WPSL-7
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Hoe te bestellen? 
U kunt uw bestelling op 3 manieren aan ons doorgeven:

1 Bestel in onze webshop op www.walburgpers.nl of 2 Vul de bon in, bereken het 

eindbedrag en maak dit over op IBAN-nummer NL40INGB0002069668. Let op:  

vermeld bij uw overschrijving van elke titel de actie- of bestelcode én uw eigen postcode 

of 3 Vul de bon helemaal in en stuur hem in een envelop zonder postzegel naar:  

Uitgeverij Walburg Pers, Antwoordnummer 87, 7200 VB Zutphen.  

NB Bij optie 1 en 2 stuurt u de bon niet in.

Bij bestellingen boven de 20 euro betaalt u geen portokosten (bestelt u via de website? 

gebruik code WPSL). De boeken zijn ook verkrijgbaar bij de boekhandel.
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Geschiedenis van Suriname • Van stam tot staat

door Leo Dalhuisen e.a.

Een actuele uitgave over de turbulente geschiedenis van dit voormalige  

Nederlandse rijksdeel. Een onmisbaar naslagwerk voor wie op zoek is naar  

achtergronden. In woord en beeld legt het boek een bewogen geschiedenis 

van ruim 10.000 jaar vast: over de oorspronkelijke bewoners, de lange weg  

van slavernij en kolonisatie naar democratie.   

192 pagina’s, gebonden 

ISBN 9789462492783 

Actiecode WPSL-8

Slavenopstand op de Neptunus • Kroniek van een wanhoopsdaad

door Ruud Paesie

In oktober 1785 brak op slavenschip Neptunus een opstand uit, kort voor-

dat het schip zou oversteken van Afrika naar Amerika. De muitende slaven 

slaagden erin de macht op het schip over te nemen. In de daaropvolgende 

uren ontbrandde een hevig vuurgevecht rondom het schip. In dit boek 

worden de rampzalige gebeurtenissen nauwgezet gereconstrueerd.  
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€39,50

€19,95

€25,95

€12,99


