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OMSCHRIJVING

OP 19 november 1737 vertrok vanuit Elmina (Ghana) het slavenschip Leusden met een lading van 700
geroofde en gevangen Afrikanen, die als slaaf zouden worden verkocht in Suriname. Een van hen was het
vijftienjarige meisje Tutuba. Op 1 januari 1738, na een gunstige reis van zes weken, liep de Leusden op
een zandbank in de Marowijnerivier en verging. De voltallig bemanning wist zich te redden, maar de 664
gevangenen in het ruim kwamen om, omdat de bemanning de luiken had dicht getimmerd. Bij toeval
overleefden Tutuba en vijftien anderen deze vreselijke ramp.Haar verhaal en het relaas van de kapitein
worden beschreven in deze aangrijpende historische novelle van Cynthia Mc Leod.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Tutuba - het meisje van slavenschip Leusden. OP 19 november 1737 vertrok vanuit Elmina (Ghana) het
slavenschip Leusden met een lading van 700 geroofde en gevangen ...

By chance, Tutuba and fifteen others survived this disaster. Her tale and the captain's account are described
in this gripping historical novella by Cynthia Mc Leod.

Contact me if you'd like to experience some real adventures in Vanuatu: vanuatuchris@gmail.com This
film was shot on Tutuba Island which is located across ...
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