Suikerriet, suikerverdriet
Slavernij in enkele 18e-eeuwse teksten

Paula Keijser

bron
Paula Keijser, Suikerriet, suikerverdriet. Slavernij in enkele 18e-eeuwse teksten. Educaboek,
Culemborg 1985

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/keij003suik01_01/colofon.php

Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

7

Inleiding
Voor je ligt een literatuurkatern met enkele 18e-eeuwse teksten die
gemeenschappelijk hebben dat ze over hetzelfde onderwerp gaan: de negerslaverij,
waarin ook Nederland in het verleden zijn aandeel heeft gehad.
Je zult je misschien afvragen waarom we hier slavernij bespreken aan de hand
van twee historische teksten die op het eerste gezicht, ook door het andere
taalgebruik, nogal ver van ons af lijken te staan, terwijl er toch zoveel andere,
moderne literatuur over bestaat die ons over 't algemeen meer aanspreekt en als
‘mooier’, ‘leuker’ of ‘gemakkelijker’ ervaren wordt. Toch kun je wel degelijk iets aan
deze teksten hebben. Ze laten je zien hoe mensen twee eeuwen geleden over de
onderdrukking van hun medemensen dachten. Door de opvattingen van toen te
vergelijken met die van nu krijg je misschien een duidelijker inzicht in de vraag hoe
onze tijd en onze ideeën zich ontwikkeld hebben tot dat wat ze nu zijn, wat er
veranderd is en of er wel zoveel veranderd is.
Slavernij als instelling is namelijk wel verdwenen, maar de problemen van
rassenhaat, discriminatie, vooroordeel zijn nog steeds aan de orde van de dag. Het
verband tussen slavernij en racisme is in de geschiedenis altijd erg nauw geweest:
alle slaven die de Spanjaarden, Portugezen, Engelsen, Fransen en Hollanders in
Amerika, Azië en Afrika er sinds de 16e eeuw op nahielden, hadden een donkere
huidskleur. De scheidslijn tussen slaaf en meester liep meestal in de geschiedenis
parallel aan die tussen blank en ‘gekleurd’. In de teksten kom je enkele argumenten
tegen waarmee de blanken van toen hun superioriteit verdedigden. Sommige ervan
worden ook nu nog gebruikt, bijvoorbeeld in de apartheidspolitiek van Zuid-Afrika,
die tegen gelijke rechten voor blank en zwart gericht is.
Terug naar de teksten.
Een ervan is een gedicht dat geschreven werd door de Amsterdamse
koopman-dichter Paul François Roos (1751-1805) die zich in Suriname gevestigd
had en daar op een van de honderden Nederlandse plantages de baas was over
een aantal slaven. Hij beschouwde Suriname als zijn tweede vaderland, waarvan
hij 't eeuwig tropische groen voor geen goud meer zou willen ruilen voor de kale
Hollandse wintertakken. Als planter kon je in Suriname het leven leiden van een
vorst; Roos had het er best naar zijn zin en dat is dan ook duidelijk uit zijn gedichten
op te maken. Je kunt je hem voorstellen als iemand die, genoeglijk een pijpje rokend,
geniet van de zorgen waarmee zijn slaven en slavinnen hem omringen, terwijl hij
ondertussen berekent hoeveel winst de suikeroogst hem deze keer weer zal
opleveren. Dat zijn fortuin, net als dat van vele andere Hollandse planters in
Suriname, over de ruggen van de slaven werd gemaakt, dat dezen aan hun werk
niets anders overhielden dan mishandeling en onderdrukking, kom je in dit gedicht
niet tegen. Wél een visie op de
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slavernij die duidelijk bepaald werd door de machtspositie van Roos in de koloniale
samenleving: de slaaf heeft het er zo slecht nog niet. Roos laat - heel gewiekst - in
het gedicht Myn Neger-Jongen Cicero een slaaf zélf deze mening verkondigen.
De tweede tekst in dit katern geeft een heel andere kijk op slavernij. Het is een
zogenaamd ‘spectatoriaal vertoog’ uit 1764. In de 18e eeuw bestonden er
verschillende soorten tijdschriften, waar de spectator er een van was. In hoofdstuk
3 gaan we hier dieper op in. Het is een brief van de neger Kakera Akotie die door
een Hollands slavenschip vanaf de kust van Guinea in Afrika ontvoerd is en in
‘America’ (en dat kan Zuid-, Midden-, of Noord-Amerika geweest zijn) als slaaf werd
verkocht. Of de brief echt door hem zelf is geschreven, laten we hier even in het
midden. Kakera Akotie schrijft aan zijn broer over de onmenselijke behandeling die
hij, en allen die als slaaf door de blanke Europeanen uit Afrika weggevoerd worden,
moeten ondergaan. Zijn verhaal is in feite één grote aanklacht tegen de slavernij.
Twee teksten over slavernij, geschreven vanuit een zelfde standpunt: dat van de
slaaf zelf, die over zijn ervaringen vertelt. Maar... twee zeer verschillende visies op
hetzelfde onderwerp. De negerjongen Cicero en Kakera Akotie, en hun geestelijke
vaders Paul François Roos en de schrijver van de spectator, staan hier lijnrecht
tegenover elkaar.
Hoe kwamen ze tot hun visie? Welke boodschap wilden de schrijvers uitdragen,
waarom en aan wie? In welke vorm verpakten ze die boodschap en hoe was de
situatie in de 18e-eeuwse Nederlandse, maar vooral Surinaamse samenleving waar
deze betrekking op had? Hoe kwamen de Nederlanders eigenlijk in Suriname
terecht? Dit zijn de vragen die we in dit tekstboek aan de orde willen stellen, vragen
die te maken hebben met vorm en inhoud, met literatuur en samenleving. Of je
overal een pasklaar antwoord op zult vinden is een tweede. Probeer in ieder geval
tijdens het lezen ook je eigen vraagtekens te plaatsen!
Iets over de indeling van dit boek.
In hoofdstuk 1 staan de teksten. De betekenis van woorden die bij het lezen
moeilijkheden zouden kunnen opleveren, staat ernaast. Woorden en zinnen die een
uitgebreider commentaar nodig hebben, zijn aangegeven met een *; dat commentaar
vind je dan onder de tekst. Het zal duidelijk zijn dat 18e-eeuwers anders schreven
en spelden dan wij tegenwoordig. In de teksten vind je bijvoorbeeld een s geschreven
als s, maar ook als ʃ !
Hierna volgt wat meer achtergrondinformatie over de onderwerpen die met de
tekster in verband staan, zodat je ze beter kunt begrijpen. Zo geven de hoofdstukken
2 en 3 letterkundige informatie over de kolonistenpoëzie en de spectators. Je kunt
daar bijvoorbeeld ir lezen dat de manier waarop het onderwerp aan de lezers werd
gepresenteerd veel te maker had met de literaire spelregels die toen golden.
Hoofdstuk 4 geeft informatie over de werkelijkheid achter de teksten, een
historisch, overi gens nogal treurigmakend uitstapje naar de Surinaamse
slavenmaatschappij, waardoor za ken in de tekst duidelijker kunnen worden, maar
waardoor je waarschijnlijk ook een bete oordeel kunt geven over de bedoeling die
de schrijvers hadden.
Werktips, vragen en opdrachten vind je tenslotte in hoofdstuk 5.
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1 Teksten
1.1 Myn Neger-Jongen Cicero
Het gedicht Myn Neger-Jongen Cicero is te vinden in de verzameling Eerstelingen
van Surinaamsche Mengelpoëzy van P.F. Roos, die in drie delen tussen 1783 en
1789 in Amsterdam werd uitgegeven, en nu in de Universiteitsbibliotheek van
diezelfde stad wordt bewaard.
In dit gedicht vertelt Cicero hoe hij als dertienjarige jongen in Afrika gevangen
genomen werd, waarna men hem aan boord van een slavenschip meenam naar
Suriname. Eenmaal daar aangekomen werd hij als slaaf verkocht. Het was een hele
troost dat hij zich omringd zag door blije slaven, en ook zijn meester bleek hem
redelijk te behandelen. Wanneer hij zich misdraagt vallen er weliswaar klappen,
maar zijn eigen vader was in het verleden niet minder streng. Als huisslaaf moet
Cicero onder meer schoenen poetsen, de jas van zijn meester borstelen en de
parasol voor hem dragen. Hij heeft het alles bij elkaar zo slecht nog niet.
Toen Cicero eens aan een andere slaaf, Quamina, vroeg wat toch die vrijheid te
betekenen had waar iedereen zo over riep, deed deze daarover een boekje open.
Quamina komt dan in het gedicht aan het woord. Hij legt uit dat die vrijheid een
schijnvrijheid is, een luchtkasteel. Hij had namelijk zijn meester eens op een reis
naar het vrijheidslievende Nederland vergezeld en had daar het zwoegen en
ploeteren van de armen gezien die, hoewel ze niet de slavernij kennen zoals die in
West-Indië voorkomt, toch op hun manier slaven waren: zowel van de armoede als
van de moraal. Want je hoefde er niet te werken, maar wie het inderdaad niet deed,
werd er wel met de nek aangekeken. Voor Quamina is de keuze dan ook duidelijk.
Hij verkiest zijn slavernij boven die verschrikkelijke ‘vrijheid’, waarin niet alleen de
Nederlanders, maar ook de Polen en Afrikanen moeten leven.
Cicero is getroffen door de woorden van Quamina en hij is er nu geheel van
overtuigd dat de slavernij onder de Hollandse meesters verre te verkiezen is boven
zijn oorspronkelijke vrije staat, waarin hij als enige zekerheid armoede zou hebben
gekend.
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Myn Neger-Jongen Cicero.
+

Uw juk is ligt, daar gy, naar 't doen der daagsche merken,
Nog uurtjes ovrig hebt om voor U zelv' te werken:
+
Gedenkt, ò Volken! dat Bataafsche slaverny
Veel meer dan 't arme vry voor U te schatten zy!

+

juk = last; merken =
taken
*
+
dat [..] zy!

+

'k Mogt van myne ouders dikwils hooren:
ô Jongen! gy zyt vry geboren:
Dit heugt my van myn vroegste jeugd:
Maar naauwlyks was ik dertien jaaren,
5 Of 'k zag my, door veröveraaren,
+
Besprongen, die my ras vol vreugd
+
Verkogten, weg was toen myn vry:
'k Wierd Slaaf en kwam in slaverny.

*

motto dat een leven als slaaf onder de Nederlanders voor u te verkiezen is boven een leven
dat weliswaar vrij, maar (in verschillende opzichten) arm is. De naam van de Nederlandse
staat was van 1795-1806 ‘Bataafse Republiek’.
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mogt = kon

+

ras = al gauw
vry = vrijheid

+
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+

'k Heb dikwils op het Schip gekreten,
10 Uit vrees dat men my op zoude eeten,+
+
Te meer dewyl ik jeugdig was:
Maar toen ik, na een reeks van dagen,
+
Niets hoorde van dien kost gewagen,
+
Verydelde myn schrik wel ras.
+
15
'k Liep, zonder kluisters vrank en vry,
Door 't Schip, ofschoon in slaverny.
'k Zag eindlyk Surinames stranden,
'k Zag 't Schip daar in de Haven landen,
En 't Anker werpen in den grond.
20 Toen zag ik ons, met gansche benden,+
Van boord af naar een Pakhuis zenden.
Hier keek ik op de plaats eens rond;
Ik zag daar Slaaven, vrolyk, bly.
Dit gaf my troost in slaverny.
25 Ik wierd verkogt... en pas gezeten+
Bezorgde my myn Heer van eeten;
Ik kreeg een slaapplaats en een kleed
+
Om my by ontyd toe te dekken:

+

gekreten = gehuild
*
eeten
+
dewyl = omdat; jeugdig
= jong
+
kost = letterlijk:spijs. Vgl.
r. 10
+
verydelde = verdween
+
kluisters = boeien
+

+

met gansche benden =
in groten getale

+

gezeten = gevestigd, nl.
op de plantage
+

by ontyd = 's nachts

*

10 sommige Afrikaanse stammen geloofden dat ze door de blanken of door de blanke
monstergod Koemi zouden worden opgegeten (zie 4.11).
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+

Dit kon my iets tot heul verstrekken:
30
Geen sterfling deedt my eenig leed:
+
'k Dogt egter nog om 't Jeugdig vry,
+
En 't nakend werk der slaverny.

+

tot heul = tot troost

+

vry = vrijheid
nakend = naderend

+

Myn eerste werk was alle dagen
De Jas myns Meesters na te dragen,
35
Wanneer hy hier of elders ging;
Als ik misdeed dan kreeg ik klappen;
Maar Vader kon my anders trappen,
Wanneer de boosheid hem beving:
'k Was vry, maar niet voor slagen vry,
40
Zoo min als thans in slaverny.
'k Begon nu Schoenen schoon te maaken,
+
De rok te borstlen, en te waaken
Op pligten van een Heeren-knegt,
Ja zo, dat ik het durfde waagen
45 De Parasol voor hem te draagen,
+
Met staatsie, als een kaers zo regt.
+
'k Vergat allengs myn jeugdig vry,
Gewennende aan de slaverny.
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rok = pandjas

+

met staatsie = statig,
deftig
+
allengs = langzamerhand
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'k Begon thans mooi de taal te leeren,
50 En kreeg de slag om baard te scheeren;+
Dit was behaaglyk voor Myn Heer:
Ook leerde ik hairen op te maaken:
Toen kreeg ik, onder andre zaaken,
Van hem een Broek! een Broek van leêr!
+
55
Dus wierd ik grootsch ofschoon niet vry,
'k Wierd grootsch in myne slaverny.

+

slag = handigheid

+

grootsch = trots

+

'k Vroeg eens, wyl ik het niet besefte,
Hoe men de Vryheid zoo verhefte,
Aan Q U A M I N A ; wat is tog Vry?
60 Hy sprak ‘myn vriend! dat zyn maar droomen
+
Die by my niet in oogschyn koomen,
'k Weet niet waar in haar' grootheid zy.
(*)
+
Maar op de Kust is 't arme vry
Zoo goed niet als hier slaverny.
65 Want daaglyks moet men daar zyn leven
Ten besten voor de roofzugt geeven;
De wetten zyn 'er onbeschaafd;
Het is 'er vreeslyk om te woonen,

(*)

Guinea.
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wyl = omdat; besefte =
begreep

+

in oogschyn =
gezichtsveld; die ik niet
waarschijnlijk vind
+
de Kust = getuige de
voetnoot wordt hier het
Westafrikaanse
kustgebied ‘Guinea’
bedoeld.
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+

En de Armoê komt zig staag vertoonen,
70
Ofschoon men altoos zwoegt en draaft.
Dus is by ons het arme vry
Veel erger dan hier slaverny.
'k Zal U van 't vry nog meer vertellen:
Toen ik myn Meester mogt verzellen
75
Naar 't Vryheid-minnend Nederland,
Dagt ik, zie zoo! nu zal ik leeren
Der Vryheids waarde te waardeeren,
Dewyl men hier de Slaafsheid bant.
+
'k Bedroog my, want het arme vry
80
Scheen erger daar dan slaverny.
Ik zag een reeks van arme Blanken
Die 't Opperwezen zouden danken
Indien zy 't hadden zoo als wy:
Ik zag hen kruijen, torschen, zwoegen,
85 Modderen, trekken, graaven, ploegen:
+
De nooddruft heerschte aan hunne zy:
Teen dagt ik: Ach! is dit een vry,
Zoo vry is 't ook in slaverny.
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staag = voortdurend

+

bedroog = vergiste

+

nooddruft =
behoeftigheid, armoede
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't Is waar, hier zult gy somtyds zeggen,
90 Dat elk het werk kon nederleggen,
+
Want elk is in zyn omkring vry;
Dit is zoo! maar die niet wil werken
Wordt aangezien gelyk een Verken,
Ja als een pest der Maatschappy!
95
Zoo dat, myn vriend, hun arme vry
Bevat het juk der slaverny.

+

omkring = omgeving

+

Daar zynde bleef my niets verholen:
+
Ik hoorde dat in 't grootsche Poolen
Een reeks van arme Blanken zyn,
100 Dat men dit volk zeer fel kon plaagen,
Hun martelen met Geessel-slagen,
Ja sterven doen door wreede pyn.
Ik kies voor zulk rampzalig vry
Veel liever myne slaverny.’

*

verholen = verborgen
grootsche = grote;
luisterrijke Ik hoorde [...]
*
wreede pyn

98-102 Tot in de 19e eeuw leefden de (Russisch-)Poolse boeren in een staat van horigheid.
Dit is min of meer een milde vorm van slavernij met dat verschil dat de horige, in tegenstelling
tot de slaaf, wel een rechtspositie heeft. In een 18e-eeuwse encyclopedie, van , staat het
volgende: ‘De poolsche boeren zyn de elendigste schepzels van de werreld, als dewelke
niets in eigendom hebben, en van hunne edelluiden en heren, dien zy onderworpen zyn, als
beesten getrakteert worden. De edelluiden hebben het recht van leven en dood over hunne
knechts en boeren. Wanneer iemand een van dezelve ombrengt, hoeft hy maar zo veel geld
te geven, als de edelman voor hem eischt, dan is alles weer goed. [...] Deze arme luiden doen
hart werk, behelpen zich erbarmelyk met eten, en wonen in elendige hutten, die met drek
besmeert en bepleistert, en met stroo gedekt zyn. Hunne kinderen spelen, eten, en slapen
met de jonge zwynen, gelyk de vader zich van de paarde-krebbe en de koe-stal, tot zyn tafel
en bed bedient.’
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105 Toen C I C E R O dees woorden hoorde
Was 't of die taal zyn hart doorboorde,
Hy zeide dus tot Q U A M I N A ,
Laat ons, met dit ons lot te vreeden,
Niet klagen om den dag van heden,
+
110
Op dat het ons niet kwalyk ga.
Gy leert my dat het arme vry
Niet haalt by onze slaverny.

+

kwalyk = slecht

+

Ik vind, na 't doen der daagsche merken,
Nog tyd om voor my zelv' te werken;
+
115
Myn juk is zagt, myn last is ligt;
En zoo ik Kindren moog verwekken,
Zal hen dees les tot leering strekken
Om steeds te zorgen voor hunn' pligt.
Ja! 'k zal hen leeren, dat Batanfsche slaverny,
120 Veel meer dan 't arme vry voor hen te schatten zy!

*

115 De dichter legt Cicero hier een bijbelcitaat in de mond om de lezer te overtuigen. Vgl. :
‘Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en
leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw
zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’
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merken = taken

+

*

Myn juk[...]ligt
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1.2 Brief van Kakera Akotie aan zijn Broeder Atta
De tekst die nu volgt is afkomstig uit de tweede jaargang van het spectatoriale
weekblad De Denker, nl. die van 1764. Het is een aanklacht tegen de slavernij bij
monde van de ex-slaaf Kakera Akotie, die twee afleveringen of vertogen in beslag
nam: no. 82, gedateerd ‘Den 23. July 1764’, en no. 83, ‘Den 30. July 1764’.
‘De Denker’, hier in de betekenis van de schrijver van het vertoog, vertelt allereerst
in een inleiding dat een aantal vrije negers enkele jaren geleden ten onrechte door
een Hollandse schipper op diens slavenschip vanuit Guinea, aan de westkust van
Afrika, was meegenomen. Eenmaal in ‘America’ (in dit geval Zuid-Amerika)
aangekomen, had hij ze verkocht. Na protest van familieleden werden ze op last
van de autoriteiten op vrije voeten gesteld en van Suriname naar de Republiek
(Nederland) gebracht. Van daaruit zijn ze scheep gegaan voor de uiteindelijke
terugreis naar hun vaderland.
Op de plaats waar ze die korte tijd in de Republiek woonden, vond men na hun
vertrek een aantal papieren die in een vreemde taal waren beschreven. Deze zijn
op de een of andere manier bij de schrijver terechtgekomen die ze met behulp van
een uit Curaçao afkomstige neger wist te ontcijferen. Het bleek een brief te zijn die
één van de ontvoerde Afrikanen, Kakera Akotie, aan zijn broer geschreven had. De
brief was gesteld in het Fantijns, een Westafrikaanse kusttaal. ‘De Denker’ meent
zijn lezers een plezier te doen door hen een vrije vertaling ervan te geven.
Dan volgt de brief waarin Kakera Akotie aan zijn broer Atta over de behandeling
door de blanken wil vertellen; een relaas dat volgens hem als voorbeeld kan gelden
voor alle uit Afrika weggevoerde slaven. De inhoud van de brief spreekt voor zich.
Vervolgens schrijft ‘De Denker’ een zeer ironisch nawoord: hij zegt hierin eigenlijk
het tegenovergestelde van wat hij bedoelt. Zo beweert hij het volkomen oneens te
zijn met Kakera Akotie, omdat de koloniën en dus de slavernij van groot nut zijn
voor de staat. Stel je voor, zo redeneert hij, dat enkele ‘zwakke geesten’ onder de
planters in de West na het lezen van de brief zó in de war raken dat ze in het vervolg
menselijker met de slaven zouden omspringen, dat zou ‘onze’ vestigingen aldaar
geen goed doen. Aan de lezers wordt dan een citaat voorgelegd van de Franse
filosoof en rechtsgeleerde Montesquieu (1689-1755) waarin deze het recht om
slaven te houden zogenaamd verdedigt. Zogenaamd, want in dit stukje geeft
Montesquieu op een spottende manier bepaalde argumenten weer die bij de
verdediging van de slavernij in de Westindische koloniën werden aangevoerd. Hij
laat zien dat geldzucht en het onterechte superioriteitsgevoel van de blanken hier
als drijfveren achter zitten. Je kunt het dus beschouwen als een satire. Het hele
scala van vooroordelen dat de ene natie tegenover de andere met een verschillende
huidskleur kan hebben, laat Montesquieu op zo'n overdreven manier de revue
passeren, dat het belachelijke ervan goed onder de neus gewreven wordt van
diegenen die zich als blanken superieur achten en daarmee de slavernij goedpraten.
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‘De Denker’ heeft hier een vertaling weergegeven van het vijfde hoofdstuk uit het
vijftiende boek van De l'Esprit des Lois, een lijvig werk dat Montesquieu in 1748,
eerst anoniem, publiceerde. Het gaat over de algemene principes en de grondslagen
van de wet. In het vijftiende boek zijn Montesquieu's ideeën over slavernij te vinden.
Hij keurt de slavernij in principe af, omdat ze zowel in strijd is met het burgerlijk recht
als met het ‘natuurrecht’ dat zegt dat ieder mens vrij geboren wordt.
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De Denker.
o
N . 82. Den 23. JULY 1764.
[1] VOor eenige jaaren hadt zich een Hol[2] landsch Schipper, die den Slaavenhan+
[3] del op de Kust Van Guinee dreef, door
[4] een misverstand, van eenige vrye Ne+
[5] gers, meester gemaakt, welken hy na America
[6] vervoerde, en aldaar als Slaaven verkogt. Het
[7] ongenoegen, dat deeze daad onder de nabestaan[8] den en landgenooten van de weggevoerden ver[9] oorzaakte, bragt te wege, dat dezelven, op hoog
[10] gezag, uit de magt der koopers ontslagen en op
[11] vrye voeten gesteld wierden. Men voerde ze

*

3-4 waarschijnlijk ironisch bedoeld. Lees: onder valse voorwendselen. Zogenaamde ‘vrije
negers’ mochten in theorie niet als slaaf worden verhandeld (zie 4.9).
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door een misverstand

+

America = hier
Zuid-Amerika
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+

[12] toen van Suriname herwaards over; van waar zy,
[13] na een kort verblyf, naar hun Vaderland te rug
+
[14] gezonden wierden. Ondertusschen vondt men,
[15] na hun vertrek, op de plaats, alwaar men ze hier
[16] gehuisvest hadt, eenige stukken papier met
[17] vreemde tekenen beschreeven, die my onlangs
[18] zyn ter hand gekomen, en welken ik, door be[19] hulp van eenen Neger, die met iemand myner
[20] vrienden van Curaçao is overgekomen, heb ont+
[21] cyfferd; wanneer ik ontdekt heb, dat dezelven
[22] eenen Brief behelsden, door één van hen, Kakera
[23] Akotie genaamd, aan zynen Broeder geschreeven;
[24] en waarschynlyk by verzuim hier agtergelaaten.
[25] Ik twyffel niet, of ik zal mynen Leezeren vermaak
[26] doen, met hun eene vrye vertaaling van dien
+
[27] Brief, die myn Neger my zeide in de Fantynsche
[28] taal geschreeven te zyn, mede te deelen.

+

*

herwaards

+

ondertusschen = terwijl
ze op de terugreis waren
van de Republiek naar
Afrika

+

wanneer = waarbij

+

*

Fantynsche taal

KAKERA AKOTIE aan zyn Broeder ATTA.
[30] EIndelyk ben ik uit de Slaaverny der wreede
[31] Kristenen ontslagen, Waarde Broeder! Men
[32] zegt my, dat de bedreigingen, die gy en ande[33] ren onzer landsgenooten by het Opperhoofd der
+
[34] Hollanders aan Elmina gedaan hebt, over onze
[35] wegvoering, ons de vryheid heeft doen weder[36] geeven. Wy zyn uit het vervloekte Land, daar
[37] wy als slaaven verkogt waren, over een zeer
[38] groot en uitgestrekt water herwaards overgebragt
[39] naar de Hoofdstad der Hollanders; van waar men

*

*

*

12 hierheen, namelijk naar de Republiek (der verenigde Nederlanden). Dit was de benaming
voor de statenbond van de zeven Noordnederlandse provinciën in de periode 1600-1795.
Wanneer de uit Afrika aangevoerde slaven in Amerika waren verhandeld, keerden de schepen
terug naar Europa met plantageprodukten als koffie, suiker en cacao aan boord. Deze route
was de derde zijde van de zogenaamde ‘driehoeksreis’ (4.8).
27-28 taal uit het gebied van de Fanti, een Afrikaans koninkrijk aan de Goudkust (Guinea),
ten oosten van Elmina. De Nederlanders hadden hier het fort Amsterdam en handelden er
in goud en slaven.
34 Sao Jorge del Mina was het hoofdfort onder de handelsfactorijen op de Goudkust en de
belangrijkste slavenhaven. In 1637 hadden de Nederlanders Elmina op de Portugezen
veroverd.
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+

[40] telkens Canoe's zendt om onze Landsgenooten te
[41] vervoeren naar dat zelfde Land, waar van daan
[42] ik nu gekoomen ben. Met zulk een Canoe, zegt
[43] men my, zal ik na myne vrienden en nabestaan[44] den te rug keeren. Ik zal het geluk hebben de
[45] gezegende Kust wederom te aanschouwen, daar
[46] ik geboren ben. Ik zal u omhelzen; ik zal myn
[47] vrouw en myne kinderen in myne armen druk[48] ken. Och! dat ik reeds verre was van deeze
[49] Blanken, die ik niet zonder afgryzen kan aan[50] zien wanneer ik denke aan de yselyke behan+
[51] delingen, die zy zulken van onzen Landaard, die
+
[52] hun eigen geworden zyn, aandoen.

+

Canoe's = schepen;
voorbeeld van ‘primitief
taalgebruik’ (zie 3.4).

+

Landaard = nationaliteit

+

eigen = eigendom

[53] Maar ik moet noch een wyde zee overvaa[54] ren, eer ik myn vaderland weder aanschouwe.
[55] Veertig maalen heb ik de verwisseling van nagt
[56] en dag gezien, sedert dat ik van u wierdt weg[57] gevoerd, tot dat ik in het land kwam, daar
+
[58] men my verkogt. Van daar herwaards gaande,
[59] heb ik de zon vyf - en - zestig maalen zien op- en
[60] ondergaan in de groote waterplas, die deeze
[61] landen van malkanderen scheidt. De reize,
[62] die ik nu moet doen, om weder by u te koo[63] men, verzekert men my, dat noch grooter is.
[64] Moogelyk zal ik op den weg sterven; want ik
+
[65] heb 'er veelen van ons den laatsten snik zien gee[66] ven op de overtogt; en ik denk, dat her lang[67] duurig verblyf op het water hun doodelyk ge[68] weest is. Ik schryf u daarom deezen Brief eer
[69] ik de reize begin. Zo ik sterve, zal Popo of
[70] Jappe, myne reisgezellen, u myn geschrift
[71] overgeeven; en gy zult weeren wat my is over[72] gekoomen, en hoe de onmenschelyke Europeers

*

65 door de barre omstandigheden op de slavenschepen stierf een groot gedeelte van de
Afrikanen tijdens de overtocht van Afrika naar (Noord-, Zuid-, of Midden-)Amerika (4.11).
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[73] met ons handelen. Het geen my gebeurd is,
[74] gebeurt aan alle bewoonderen van ons Land, die
[75] zy jaarlyks met hunne vaartuigen wegvoeren.
[76] Toen ik als een slaaf op de groote Hollandsche
[77] Canoe wierdt aangehouden, op welke ik gewaagd
[78] hadt te koomen, om dat, ik dagt, dat niemand ee[79] nig regt op my hadt, wierden my de handen en
+
[80] voeten gekluisterd; en ik wierdt beneden in het
[81] vaartuig met omtrent driehonderd van onze Zwarte
[82] Landsgenooten opgeslooten. Hoe gruwelyk was
[83] dit verblyf, myn waarde Atta! Buiten staat om
[84] ons op te rigten, moesten wy by elkanderen
[85] liggen, als eene kudde varkens. De stank, die
+
[86] 'er in dit nauw bestek was, waar in wy ons be[87] vonden, het gebrek van doortogt voor den wind,
[88] en de gloeijende hitte der zon maakten dat verblyf
[89] voor ons onuitspreekelyk benauwd. Veelen ver+
[90] vielen in heete ziektens, en wierden door de
[91] dood uit hunne elenden verlost. Die zeer ziek
[92] waren, wierden op eene andere plaats van de
[93] Canoe gebragt, alwaar het verblyf iets beter was;
[94] tot dat zy hersteld waren. Ik vondt my onder dit
[95] getal; en ik zag dus, hoe het boven in het vaar[96] tuig toeging. De vrouwen, die in slaverny weg[97] gevoerd wierden, liet men aldaar vry loopen, dewyl
+
[98] zy niet te vreezen waren; maar daartegen moesten
[99] zy geduuriglyk zich aan de onbezuisde lust van
[100] onze Dwinglanden overgeeven. De wilde dieren
[101] zyn meer gemaatigd in het voldoen hunner drif[102] ten, dan deeze ontaarde menschen, die voorgee[103] ven meer beschaafd te zyn, dan wy. Maar hoe
[104] wreed zyn ook alle hunne daaden! Eén van het
[105] Scheepsvolk zag ik eenen zieltogenden zuigeling
[106] uit de handen zyner moeder rukken en in zee
[107] werpen, om dat het kind toch, zo als hy zeide,

*
*

90 door de slechte hygiënische omstandigheden waren besmettelijke ziekten er mede de
oorzaak van dat er zoveel slaven aan boord stierven (4.11).
98-100 slavinnen werden door de kolonisten veelvuldig sexueel misbruikt, zowel aan boord
van de schepen als op de plantages (4.11; 4.14).
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[108] moest sterven; en om dat hy voorgaf te vree[109] zen, dat de vuurige koorts, waar aan het ziek
[110] was, de moeder kon besmetten. De moeder
[111] was wanhoopende, en wilde geen voedzel,
[112] geduurende eenige dagen, gebruiken. Men zogt
[113] 'er haar door slagen toe te dwingen; doch zy nam
[114] eene gelegenheid waar, dat men geen agt genoeg
[115] op haar gaf, sprong in zee, en verdronk zich zelven.
+

[116] Eindelyk kwamen wy op de plaats, wer[117] waards men ons hadt willen brengen; en hier
[118] wierden wy aan den meestbiedenden opentlyk ver[119] kogt. Die ons kogten, gaven ons met een brandend
+
[120] yzer een pynlyk teken in de huid, om ons altoos
[121] te kunnen onderkennen als hunnen eigendom; en ik
[122] wierdt vervolgens genoodzaakt dagelyks, van den
+
[123] ogtend tot den avond, zonder ophouden, te wer[124] ken tot het aankweeken van een gewas, waar uit
[125] sap geperst wordt, het welk, door het vuur ver[126] dikt en hard geworden zynde, suiker wordt ge[127] noemd. De meesten van onzen Landaard, die de
+
[128] Europeërs wegvoeren, gebruiken zy tot dit ein[129] de; of om een Boom te kweeken, die zy den
[130] Coffy - boom noemen, en waar van zy zekere
[131] boontjes plukken, die zy eerst verbranden en 'er
[132] dan een drank uit bereiden. Sommigen doen
[133] hunne slaaven ook den Cacao - boom planten,
[134] waar van de vrugten mede tot een drank ge+
[135] bruikt worden. Ook moeten wy, zo wel mannen
[136] als vrouwen, hun in alle huisselyke beezigheeden
[137] ten dienste staan.

+

werwaards = waarheen

pynlyk teken

*
*

zonder ophouden

+

tot dit einde = voor dit
doel

120 na aankoop werden de initialen van de meester bij de slaven in de huid gebrand (4.12).
123 de werktijden op de suikerplantages varieerden van zestig tot zesennegentig uur per
week, afhankelijk van het seizoen (4.13).
135-137 een bepaalde categorie slaven werd gevormd door de zogenaamde ‘huisslaven’
(4.13).
140 onbeschaafden. Meestal gebruikten juist blanken deze term wanneer ze over negers
spraken.

Paula Keijser, Suikerriet, suikerverdriet

*

+

[138] Ziet daar, Atta, de reden, waarom de Euro+
[139] peaanen allen op onze kust met zo veel drift slaa+
[140] ven koomen koopen. Deeze Barbaaren woonen
[141] oorsprongkelyk in dat deel der Werreld, waar in
[142] ik my nu bevinde; doch sommigen van hun heb-

*
*

*

+

*

+

Ook [...] staan

+

drift = ijver

+

*

Barbaaren
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[143] ben zich naar het andere Land begeeven, waar uit
[144] ik herwaards ben overgekomen. Hier hebben zy
[145] zich op onbebouwde plaatzen neêrgezet, of de
+
[146] natuurlyke Inwooners van het Land vermoord
[147] of verdreeven; en hier kweeken zy de vrug[148] ten, aan die landen eigen, door onzen arbeid
[149] en met onze handen aan. Maar welke vrug[150] ten? Geene anderen, myn waarde Broeder, dan
+
[151] die hun tot weelde en overdaad dienen; die zy
[152] geenzins tot hun bestaan noodig hebben, en wel[153] ker gebruik voor hunne gezondheid in 't algemeen
[154] meer schadelyk dan voordeelig is. Wat dunkt u,
[155] Atta, van deeze Volkeren, die, terwyl zy in het
[156] land hunner geboorte duizendmaal meer wel[157] daaden der Natuur genieten, dan zy behoeven,
[158] ons uit ons Vaderland weg komen rukken, om met
[159] onze hulp, en ten koste van ons bloed en zweet, on[160] noodige voortbrengzels van een ander te verkry[161] gen? Waarom verjaagen wy die wreedaards niet
+
[162] van onze kusten? Och of wy in staat waren, zulke
[163] groote Canoe's, als de hunnen, te bouwen om de zee
[164] te doorklieven, en hen op onze beurt als slaaven te
[165] koomen wegvoeren? Moogelyk zouden wy minder
[166] wreed zyn omtrent hen; maar waarom zouden wy
[167] minder regt hebben, dan zy, om met hen te handelen,
[168] gelyk als zy met ons doen? Immers zy voeren oor[169] logen met elkanderen met meerdere woede, dan
[170] wy en onze nabuuren; en hunne dorst naar Goud
[171] gaat alle onze sterkste begeertens te boven. Mogt
[172] ik eens met eene ryke laading Stofgoud in dit
[173] land koomen handelen, daar ik my nu bevinde;
[174] ik zou 'er eene meenigte blanke slaaven van daan
[175] kunnen haalen; en het getal van ouders, kin[176] deren en nabestaanden, die elkanderen om Goud

*

natuurlyke Inwooners =
indianen (4.3; 4.4; 4.6;
4.7)

151 de produkten die met de slavenarbeid werden gewonnen, zoals suiker, koffie en cacao,
waren genotmiddelen. Ook katoen was in de 18e eeuw een luxeartikel.
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[177] verraaderlyk zouden verkoopen, zou vry wat
[178] grooter zyn, dan dat van diergelyke luiden in
[179] onze gewesten; alwaar gy weet dat slegts eenige
[180] weinige ontaarde deugnieten door hebzugt zo ver[181] re gebragt worden.
[182] Maar misschien denkt gy Broeder Atta, dat
[183] wanneer onze Zwarten de landen der Blanken
[184] bouwen, en hun in alles ten dienste staan, dat de[185] zelven daar tegen met genegenheid door hen be[186] handeld, en van al het noodige voorzien worden.
[187] Gy bedriegt u. Zagtmoedigheid en Menschlie[188] vendheid zyn by hen niet bekend. Wy verrigten
[189] het zwaarste werk voor hen van den vroegen og[190] tend tot den laaten avond, en doen hen dus schat[191] ten verkrygen, die zy in overdaad verspillen; en
+
[192] wy worden ondertusschen zeer slegt gevoed. Het
[193] minste misdryf of verzuim dat wy begaan, wordt
[194] op de allerwreedste wyze gestraft; en dewyl eene
[195] geldboete de eenige straf is, die zy te vreezen
[196] hebben, zo zy ons om hals brengen; zo gebeurt
[197] het dikwyls, dat 'er een van ons onder hunne py[198] nigingen den geest geeft. Wy zyn ook geduurig
+
[199] van oppassers vergezeld, die zy over ons aanstel[200] len om ons met slagen voort te dryven. In 't kort,
[201] zy beschouwen ons niet anders dan als werkbees[202] ten, enkeld geschikt om met onzen arbeid onzen
[203] meesteren voordeel toe te brengen. Zy gunnen
+
[204] ons daarom niet het minste vermaak; wanneer het
[205] zelve hun niet voordeelig is; en 't komt zelfs nim[206] mer in hunne gedagten op, dat Zwarten tot eeni[207] ge voordeelen der menschelyke Natuur, zo wel
[208] als zy, geregtigd zouden zyn. Somtyds koelen zy
[209] hunne geile driften met eene jonge Slaavin, die
[210] zy geen zwaarigheid maaken aan haaren min[211] naar, of egtgenoot, te onttrekken; en genoeg[212] zaam in derzelver tegenwoordigheid te schen-

*

*

192-196 de kleinste overtreding van een slaaf werd zwaar gestraft, maar wanneer een blanke
een slaaf doodde, hoefde hij alleen maar een boete te betalen die even hoog was als de prijs
voor een nieuwe slaaf.
204 in verschillende verordeningen werd feestvieren, dansen en drinken aan de slaven
verboden (4.16).
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[213] den; somtyds geeven hunne Vrouwen zich ook
[214] aan onze omhelzingen over. Doch buiten zulk
[215] eene reden tragten de meesten van hun ons
[216] zelfs van het genot der allernatuurlykste ver[217] maaken te rug te houden. De Kinderen die
[218] wy teelen, worden hunne Slaaven geboren; en
[219] gy zoudt daarom meenen, dat onze huwelyken
[220] door hen bevorderd wierden. Doch het tegen[221] deel is waar. Ik ben 'er by tegenwoordig ge[222] weest, dat myn Meester aan eenen anderen blan[223] ken, dien hy ter maaltyd onthaalde, vroeg, hoe'er
[224] zo weinig kinderen onder zyne Slaaven gevonden
[225] wierden ‘Ik zoek, zeide hy, de huwelyken en de
[226] voortteeling onder hen, zo veel my mooglyk is,
[227] te beletten om het nadeel, dat ik 'er by lyde.
[228] Eene Slaavin kan weinig werk doen; wanneer
[229] zy bezwangerd is, en wanneer zy haar kind
[230] zoogt; haare kragten verminderen dikwyls in
[231] het kraambed; de kinderen kosten veel van op[232] voeden en grootmaken; en eene Slaaf of Slaa[233] vin, die ik uit Africa laat aanbrengen, komt
[234] my vry wat minder te staan dan een jongen of
[235] meisje, die ik op myne Plantagie aankweek’.
[236] Men prees deezen man over zyn goed overleg,
[237] Atta; en oordeelde in 't algemeen, dat hy zyn be[238] lang zeer wel verstondt; myn Meester nam zelfs
[239] het besluit om zyn voorbeeld na te volgen.

Het slot in het volgend Vertoog.

*

213-214 hoewel slavinnen dikwijls sexueel werden misbruikt door de blanke meesters, en
zelfs door sommigen van hen in Paramaribo als prostituée werden ‘verhuurd’, beschouwde
de blanke samenleving in de kolonie de sexuele omgang van blanke vrouwen met negerslaven
als een schande en een misdaad (4.14).
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De Denker.
o
N . 83. Den 30. JULY 1764.
o

Vervolg van N . 82.
+

[1] ZOudt gy het, ondertusschen, kunnen ge[2] looven, myn waarde Atta, dat deeze
[3] Blanken voorgeeven de Goden beter te
[4] dienen, dan wy. Onze Goden, mee[5] nen zy, zyn valsche Goden; en zy dienen eenen
[6] God, die zy zeggen dat ons, zo wel als hen, ge+
[7] maakt heeft; zy zeggen zelfs, dat wy uit éénen
[8] en denzelfden Vader met hen geboren zyn, en
[9] dat alle menschen, Blanken en Zwarten, broeders
+
[10] zyn onder malkanderen. Zyn 't geene broederly[11] ke behandelingen, Atta, die zy ons aandoen? en
[12] zoudt gy denken, dat zy ons met zo veel wreed[13] heids bejegenen zouden, indien zy waarlyk over[14] tuigd waren van het geene zy voorwenden te ge-
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+
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+

[15] looven. Daar zyn 'er onder hen, die zeggen, dat
[16] wy afkomstig zyn uit éénen der zoonen van den
+
[17] algemeenen vader, die zyn 's vaders toorn zich
[18] op den hals gehaald heeft en van hem vervloekt
[19] is. Uit kragte van deeze vervloeking zouden wy
[20] zwart weezen en geschikt tot slaaven van hen,
[21] die kinderen van de andere broeders zyn. Wat
[22] dunkt u, Atta, slaat het eenen broeder vry, om
[23] zynen broeder te mishandelen, om dat hy tegen
[24] hunnen gemeenen vader heeft misdaan? Wat my
[25] aangaat, ik kan, ik wil hen voor onze broeders
[26] niet erkennen.

+

*

Daar [...] zyn

+

algemeenen vader =
Noach

[27] Na dat ik op vrye voeten gesteld was, hebben
[28] zy my in hunnen Godsdienst willen onderwyzen,
[29] daar zy geene de minste moeite toe genomen had[30] den, terwyl ik in slaaverny was. Zo als zy 'er van
[31] spreeken, zou dezelve een uitmuntende Godsdienst
[32] zyn. De Zagtmoedigheid is de groote deugd, die
[33] hunne Leermeester met zyn voorbeeld geleerd
[34] heeft. God meer dan iemand lief te hebben, en
[35] alle menschen te beminnen even zo veel als men
[36] zich zelven bemint, is, zeggen zy, het kort be[37] grip van hunne Leer. Hoe schoon luidt dit, Atta!
[38] Wanneer ik hen hoorde spreeken, zouden zy my
[39] byna hebben overgehaald om onze vaderlyke Go[40] den te verlaaten, en hunnen Godsdienst te om[41] helzen; maar wanneer ik hunne daaden beschouw+
[42] de, en hunne handelwyze omtrent ons nadagt,
+
[43] begreep ik, dat zy zelfs niet gelooven het geene
[44] zy leeren. Zy zeggen ook, Atta, dat wy, die
[45] hunnen Godsdienst niet belyden, na onzen dood
[46] altoos ongelukkig zullen zyn, en dat wy op een
[47] plaats zullen koomen, daar wy geduurig gepynigd
+
[48] zullen worden. En ondertusschen neemen zy niet
[49] de minste moeite om ons, terwyl wy slaaven zyn,
+
[50] tot hun gevoelen over te haalen, om dat zy zich

+

nadagt = overdacht

+

zelfs = zelf

+

*

En [...] noemen

+

gevoelen = overtuiging

*
*

15-21 de theologische verdediging van slavernij was voornamelijk gebaseerd op het
Chamverhaal in de Bijbel, (4.18).
48-53 Over het algemeen werd er weinig ondernomen om de slaven te kerstenen. Pogingen
tot zending van predikanten werden vooral tegengegaan uit angst voor rebellie. De idee dat
God ook de gekleurde mens naar zijn evenbeeld zou hebben geschapen, zou de slaven wel
eens op ‘gevaarlijke’ gedachten kunnen brengen. Daarbij speelde de overweging dat een
protestantse slaaf moeilijk doorverkocht zou kunnen worden aan de Spaanse of Franse
kolonies. Veelzeggend is dat op Curaçao, waar de slavenbeurs was, een gezegde luidde:
‘Jezus Christus is goed, maar de handel is beter’. Slechts enige Franse predikanten
(Labadisten) en de Hernhutters probeerden in Suriname onder de slaven het christendom te
verbreiden.
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[51] zo wel van ons, als slaaven, niet zouden kunnen
[52] bedienen, indien wy Kristenen wierden, zo als zy
[53] zich noemen. Doch ik denk, evenwel, dat wy
[54] weinig voor hunne bedreigingen te vreezen heb[55] ben; want in het gewest, alwaar wy na onze dood
[56] herleeven zullen, zullen zekerlyk geene Blanken
[57] gevonden worden, om ons te plaagen. De Goden
[58] zyn te goed, dan dat zy ons ten tweedenmaale zo
[59] wreedelyk zouden willen straffen.
[60] O Atta! dat onze Landslieden allen eens mog[61] ten begrypen, hoe yselyke elenden die geenen van
[62] hun moeten ondergaan, die zy aan de Europeërs
[63] verkoopen: de barmhertigheid is in hunne harten
[64] niet geheel uitgeblust; zy zouden dien gruwelyken
[65] handel voor eeuwig laaten vaaren; zy zouden
[66] liever eenige dingen ontbeeren, die zy nu voor
[67] menschenbloed van deeze wreedaarts inruilen.
[68] Men houdt hier staande, dat die handel wettig
[69] is, om dat de geenen, die verkogt worden, in den
[70] oorlog gevangen, en dus des overwinnaars eigen[71] dom geworden zyn. Maar het is u bekend, Atta,
[72] dat het niet allen krygsgevangenen zyn, die aan
[73] hun geleverd worden, en dat veeltyds de sterkste
[74] den zwakkeren verkoopt, zonder eenig regt op
[75] hem te hebben. Ik weet ook niet, of het regt,
[76] om de geenen, die wy in den kryg vangen, als
[77] slaaven aan anderen te verkoopen, met de men+
[78] schelykheid bestaanbaar is. Maar dit weet ik ze[79] ker, zo die Barbaaren ons nimmer waren komen
+
[80] bezoeken, en ons hunne koopmanschappen voor
[81] de vryheid onzer medemenschen hadden aange[82] booden, dat wy dan geene andere oorlogen, dan
[83] tot onze eigen zekerheid en bescherming, zouden
[84] voeren; daar het één van onze volkeren nu ge+
[85] duurig op het ander stroopt en aanvalt, om buit
[86] te behaalen, en slaaven te maaken. Maar al hadt
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bestaanbaar = te
verenigen
+

koopmanschappen =
handelswaar

+

stroopt = jacht maakt
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[87] zelfs de overwinnaar regt om zyn gevangen in
[88] slaaverny te houden, en dit regt aan een ander
+
[89] over te doen; van waar komt dan toch het regt
[90] van eigendom op onze kinderen? De Goden doen
+
[91] deezen immers in de vryheid, die allen menschen
[92] natuurlyk eigen is, geboren worden; en zy heb[93] ben, als zy in de werreld komen, niets misdaan,
[94] het welk hen tot hunne straffe iemands eigendom
[95] kan maaken.
[96] Ondertusschen, hoe weinig regt deeze wreede
[97] menschen ook op ons hebben, Atta, zy verbeelden
[98] zich echter daar van zo veel, dat, wanneer wy poo[99] gingen doen om onze natuurlyke vryheid weder
[100] te krygen, zy ons als de snoodste misdaadigers
[101] aanzien; en dan is 'er geene straf zo wreed of af[102] gryselyk, die zy ons niet aandoen, om zich van
+
[103] ons te wreeken. Sommigen van ons hebben daar[104] om in het land, daar ik als slaaf geweest ben,
[105] en het welk Suriname genoemd wordt, na dat
[106] zy zich van hunne meesters, die hun mishande[107] len, hadden gewroken, en derzelver huizen en
[108] plantagien verbrand, in de bosschen begeeven;
[109] van waar zy van tyd tot tyd op de Blanken aan[110] vallen doen, waar door zy hen zo verre gebragt
[111] hebben, dat zy hen eindelyk in rust en vreede laa[112] ten; wel overtuigd zynde, dat het onzen Land[113] aard niet aan moed ontbreekt, om zich tegen hen
+
[114] dapperlyk te verdeedigen. Ja ik houde my verze[115] kerd, dat de woede onzer geplaagde en vertrapte
[116] Landslieden noch eindelyk eens zo verre zal gaan,
[117] dat zy op eens alle hunne dwinglanden vermoor[118] den, en zich van hunne bezittingen voor altoos
[119] meester zullen maaken. En zullen deeze zich dan
[120] kunnen beklaagen, wanneer men hun vergeld,
[121] het geen zy ons nu aandoen?
[122] Maar ik zal dit geschrift besluiten, en het ove[123] rige bespaaren tot ik het geluk zal hebben u te
[124] omhelzen. O! dat dit oogenblik reeds geboren
[125] ware.

*
*
*

89-90 het kind van een slavin werd, volgens het Romeins recht, als slaaf geboren (4.9).
91-92 hier wordt een toespeling gemaakt op het zogenaamde ‘natuurrecht’, een filosofisch
begrip volgens welk ieder mens vrij geboren wordt.
103-108 het gaat hier over de bosnegers of marrons, van de plantage gevluchte slaven, die
in het binnenland een eigen samenleving opbouwden (4.16).
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van [...] kinderen
de vrijheid [...] is
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Sommigen [...] begeeven

+

ik houde my verzekerd =
ik ben er zeker van
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[126] Ziet daar, Leezers, den Brief, wiens inhoud
[127] ik denke, dat veelen van onze Landgenooten,
[128] die in de Westindische Kolonien belang hebben,
[129] niet zeer zal voldoen. Wat my aangaat, ik ben
[130] ook al te zeer overtuigd van het nut dat die Ko[131] lonien doen aan den Staat, en van de noodzaak[132] lykheid, die 'er is om zich in dezelven van slaa+
[133] ven te bedienen; dan dat ik alle de redenkave[134] lingen van Kakera Akotie niet volkomen zou afkeu[135] ren. Ik hadt daarom ook eerst gedagt, alle zyne
[136] schynredenen hier breedvoerig te wederleggen,
[137] om zodanige zwakke geesten, op welken dezel[138] ven eenigen invloed gemaakt mogten hebben,
[139] van de nuttigheid der Slaaverny te overtuigen;
+
[140] inzonderheid, dewyl ik vreeze, zo onze Plan[141] ters in Amerika eens aan het twyffelen mogten
[142] geraaken over het Regt van Opperheerschappy,
[143] op Eigendom gegrond, zo als zy het zelve over
[144] hunne slaaven thans oeffenen, dat zy dan eenigzins
[145] menschelyker en zagtzinniger met dezelven zouden
[146] kunnen handelen, dan zy nu doen; het welk tot ze+
[147] ker bederf van onze Etablissementen in dat werreld[148] deel zou strekken; alwaar zy nu zelfs van tyd tot
[149] tyd met zo veel woede tegen hunne Meesters op[150] staan, die even wel geene middelen van geweld onbe[151] zogt laaten, om hun onderworpen te maaken. Doch,
[152] by nadere overweeging, heb ik geoordeeld de
[153] redenen van den Neger niet beter te kunnen we[154] derleggen, dan met de woorden van den Fran+
[155] schen President M O N T E S Q U I E U , wiens gezag
[156] by alle luiden van oordeel en verstand van veel
[157] gewigt moet weezen. Nadat deeze grootste Staat(*)
[158] kundige van onze Eeuw getoond hadt , dat al

*

(*)

+

redenkavelingen =
redeneringen

+

inzonderheid = vooral

Etablissementen =
vestigingen

155 Charles Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu, Frans rechtsgeleerde
en schrijver (1689-1755). Hij was een van de presidenten van het Parlement van Bordeaux,
het Hooggerechtshof van het district Guyenne.
De l'Esprit des Loix Liv. XV. Chap. 2-5.
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[159] het Regt, dat de Oorlog over gevangenen geeft,
[160] is, zich van hunne persoonen zodaanig te ver+
[161] zeekeren, dat zy niet meer kunnen beschaadi[162] gen, en geenzins hun tot lyfeigenen te maaken;
[163] en nadat hy de ongegrondheid van sommige an[164] dere redenen, waar mede men de slaaverny tot
[165] hier toe heeft gezogt goed te maaken, hadt aan+
[166] geweezen; zo verdeedigt hy dezelve op deeze
[167] wyze.

+

beschaadigen =
benadelen

+

*

verdeedigt

+

[168] ‘Indien ik ons regt, om de Negers tot slaaven
[169] te maaken, staande moest houden; ziet hier
[170] wat ik zeggen zou.

+

*

Indien [...] e.v.

+

[171] De volkeren van Europa die van Amerika
[172] hebbende uitgeroeit, zo zyn zy verpligt ge[173] weest die van Afrika in slaaverny te brengen,
[174] om 'er zich van te bedienen om zo veele lan[175] den te bebouwen.

De volkeren [...]
*
uitgeroeit

[176] De Suiker zou te duur weezen, indien men
[177] de plant, die dezelve voortbrengt, niet door
[178] slaaven liet bewerken.
[179] De Negers zyn van het hoofd tot de voe[180] ten zwart; en hunne neus is zo plat en inge[181] drukt, dat het byna onmogelyk is medelyden
[182] met hen te hebben.
[183] Men kan zich niet verbeelden, dat God, die
[184] een wys Weezen is, eene ziel, vooral eene
[185] goede ziel, zou hebben doen huisvesten in een
[186] lighaam, het welk geheel zwart is.
[187] Het is zo natuurlyk te denken, dat het de

*
*

*

166 ironisch bedoeld. Montesquieu steekt hier juist de draak met de argumentatie waarmee
de slavernij door tijdgenoten verdedigd werd.
168 e.v. Montesquieu gaf in dit werk een beschouwing over de algemene principes en de
grondslagen van de wet. De passage die nu laat volgen is een vertaling van Boek , hoofdstuk
5, nl. (over de negerslavernij).
171-172 Vooral in Zuid-Amerika hebben de ‘goudkoorts’ van de Europeanen en de wrede
vormen van dwangarbeid en slavernij die door hen werden toegepast de oorspronkelijke
indiaanse bevolking ten dele uitgeroeid (4.3).
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+

[188] verwe is, die het weezen der menschelykheid
+
[189] uitmaakt, dat de volkeren van Asien, die ge[190] snedenen maaken, de zwarten op eene veel
[191] sterkere wyze beroven van de overeenkomst,
[192] die zy met ons hebben.

+

verwe = kleur

+

*

gesnedenen

+

[193] Men kan van de kouleur van het vel oor[194] deelen door die van de hairen, welke by de
[195] Egyptenaaren, de beste Filosoofen van de wer[196] reld, van zulk een groot belang was, dat zy al[197] le de roodhairige menschen, die in hunne han[198] den vielen, om hals bragten.

+

*

Men [...] bragten

+

[199] Een bewys, dat de Negers volkomen gek zyn,
[200] is, dat zy meer prys stellen op eene ketting
[201] van glaazen koraalen, dan op het goud; waar
[202] van de waarde by alle beschaafde volkeren zo
[203] groot is.

+

*

volkomen gek zijn

[204] Het is onmooglyk, dat wy deeze luiden zou[205] den onderstellen menschen te zyn; om dat, in[206] dien wy hen onderstelden menschen te weezen,
[207] men zou beginnen te gelooven, dat wy zelfs
[208] geen Kristenen zyn.
[209] Zwakke geesten maaken te veel ophef van
[210] het ongelyk, dat men den Afrikaanen aan[211] doet; want indien het zelve zo groot was,
[212] als zy zeggen, zou het dan niet in de gedag[213] ten der Vorsten van Europa, die onder elkan[214] deren zo veele onnoodige overeenkomsten maa+
[215] ken, al eens zyn opgekomen, om 'er eene alge[216] meene, ten behoeve van het medelyden en de
[217] barmhertigheid te maaken?

*
*

*

189-190 castraten, eunuchen. Slaven werden bij de oude islamitische volkeren dikwijls
gecastreerd om dienst te kunnen doen als harembewaarder.
193-198 Montesquieu bespot hier de Egyptenaren die ‘rood’ zouden associëren met ‘ziek’.
De (rossige) ezel zou bij hen daardoor, in tegenstelling tot veel andere dieren, nooit een
goddelijk symbool zijn geworden.
199 in de oorspronkelijke tekst staat: ‘n'ont pas le sens commun’. De vertaler overdrijft;
waarschijnlijk om de ironie beter tot zijn recht te laten komen.
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2 Kolonistenpoëzie
In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan poëzie die door Nederlandse kolonisten
in Suriname geschreven werd. Behalve Myn Neger-Jongen Cicero behoren daar
ook gedichten toe waarin flinke kritiek geleverd wordt op de misstanden in de
koloniale maatschappij. De realiteit, het decor waartegen deze teksten zich afspelen,
komt daarbij ook aan de orde.
Hoewel je in hoofdstuk 4 uitgebreide informatie vindt over de Surinaamse
samenleving in zijn geheel, zal in dit hoofdstuk alvast iets verteld worden over de
Europeanen die voor kort of voor lang naar Suriname vertrokken. We richten ons
daarbij vooral op de groepering waar de dichter Paul François Roos en andere
dichtende kolonisten toe behoord hebben: de planters.
Aan de hand van Roos' gedichten krijg je een indruk van de manier waarop een
planter in de kolonie leefde en hoe daar de verhouding tussen meesters en slaven
was. Daarbij moet wel gesteld worden dat Roos in zijn werk geen representatief
beeld geeft van deze samenleving. Hij heeft niet alleen een idyllische kijk op het
leven van de planters, maar vooral ook op dat van de slaven. Het kan zijn dat het
een momentopname was van de toestand op zijn plantage, maar als totaalbeeld
geeft het een vertekening van de werkelijkheid zoals die op de meeste andere
plantages bestond. Toch kunnen we uit zijn gedichten het een en ander omtrent de
18e-eeuwse koloniale samenleving aan de weet komen.
In feite is dit hoofdstuk een poging tot een antwoord op de vraag waarom de
kolonisten er alle belang bij hadden dat de slavernij gehandhaafd bleef.

Gezicht op een van de vele 18e-eeuwse plantages: De Hoop aan de Commewijnerivier.

Paula Keijser, Suikerriet, suikerverdriet

37

Joan Jakob Mauricius, van 1742 tot 1751 gouverneur van Suriname.

2.1 De blanke samenleving in Suriname
In de tekst heb je kunnen lezen dat Cicero heerenknecht, huisslaaf is: degene die
de schoenen poetst, de kleren borstelt, of het zonnescherm draagt voor zijn meester,
de eigenaar of beheerder van de plantage. Naast deze planters was de 18e-eeuwse
blanke Surinaamse samenleving opgebouwd uit verschillende sociale groepen:
ambtenaren, soldaten, landbouwers, ambachtslieden zoals timmerlui en
schoenmakers, en kooplieden die voor de im- en export van goederen zorgden.
Overigens woonden er niet alleen Hollanders en Zeeuwen. Joan Jakob Mauricius,
die van 1742-1751 gouverneur van Suriname was, had bijvoorbeeld de immigratie
van vreemde kolonisten zoals Zwitsers en Duitsers gestimuleerd, omdat er in
Suriname, zoals in iedere andere kolonie, een grote behoefte aan een groeiende
bevolking en een ‘middenstand’ was. Typerend voor de houding van het moederland
tegenover de kolonie was het historische feit dat rond 1680 gedurende een aantal
jaren veroordeelde misdadigers, zogenaamde rasphuisboeven, naar Suriname
werden verbannen. Een experiment dat door muiterij en opstand, opgeroepen door
honger en uitbuiting, uiteindelijk zou mislukken.
Door tijdgenoten werden de kolonisten vaak gezien als onbeschaafden en
mislukkelingen, leeglopers en bankroetiers, lieden die in het vaderland met op de
maatschappelijke ladder omhoog wisten te komen en dan maar hun geluk in de
koloniën gingen beproeven. Ze sneert een zekere Don Experientia in zijn satirisch
toneelstuk Het Surinaamsche Leeven, Toneelschwyse verbeeld (1771):
Wat siet men menig kaalen Haan
En ander soort Lantloopers
Voor Adels en Barons hier staan,
Daar hun de honger dreef te gaan [...]
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Het feit dat velen hun verblijf overzee als tijdelijk zagen met als enig doel zo snel
mogelijk een fortuin te vergaren èn het verschil in nationaliteit, hebben zeker niet
bijgedragen tot het ontstaan van een harmonieuze samenleving. Over het algemeen
had men uitsluitend oog voor materiële zaken; Suriname was tenslotte een
wingewest.
Het zal je niet verbazen dat onder de blanken in de kolonie dan ook nauwelijks
sprake was van een culturele traditie. Toch blijken enkelen onder hen wel behoefte
gehad te hebben aan enig geestverruimend vermaak. Na 1770 zou je zelfs kunnen
spreken van een ‘culturele opleving’ onder de blanken in Suriname, waarvan de
kolonistenpoëzie onder meer het resultaat was. Over de tijd en de omstandigheden
waarin die poëzie tot stand kwam het volgende.

2.2 De meesters
Paul François Roos schreef het gedicht over Cicero waarschijnlijk in de tijd dat hij
het beheer had over de plantage De Jonge Bijekorff aan de Motkreek. Uit
aantekeningen in zijn testament weten we dat Roos inderdaad een slaaf met de
naam Cicero heeft gehad.
Waarom zou je met recht over de bloei van het plantersrijk in het 18e-eeuwse
Suriname kunnen spreken? Wie hadden het op de plantages voor het zeggen en
wie waren de ‘slavenmeesters’? Met andere woorden: voor wie droegen de Cicero's,
Caesars en Coffij's de parasol?
Een stukje geschiedenis.
Bedroeg het aantal plantages in 1684 nog 50, in 1778 waren dat er ruim 450. In
dezelfde tijd groeide de slavenmacht van 2000 tot ongeveer 45 000. Tot aan de
crisis van de Amsterdamse beurs in 1773 was er voor de koloniale economie dan
ook sprake van een bloeitijd. Aanvankelijk waren de plantages in handen van
avonturiers en religieuze vluchtelingen uit verschillende landen: Hollanders, Duitsers,
Fransen, Hoogduitse en Portugese joden en Engelsen. Zij woonden op hun plantages
en oefenden het dagelijks beheer daarover uit.
Met de verkoop van suiker, koffie en cacao, produkten die met de gratis arbeid
van de slaven verkregen werden, maakten ze grote winsten. Gedeeltelijk gebruikten
ze die om nog meer slaven aan te voeren. Zo ontstond een grote groep rijk gemorden
planters, die in Paramaribo gingen wonen en het dagelijkse beheer van de plantage
overlieten aan een directeur. Van Roos is bekend dat hij in deze functie werkzaam
is geweest. Een directeur inspecteerde het werk op de plantage en bracht verslag
uit aan de eigenaars. Voor het luxueuze leven van de directeuren, maar vooral van
de eigenaars in Paramaribo, was heel wat geld nodig. Ze woonden dikwijls in grote,
dure huizen die in Nederlandse stijl gebouwd en gemeubileerd waren en hielden er
bovendien ten teken van rijkdom vaak een groot aantal huisbedienden op na. Zo
kon het voorkomen dat een plantersgezin zich gevolgd door een stoet bedienden
naar de kerk begaf, waarbij één slaaf de taak had het kerkboek te dragen en een
ander de parasol. Bij doop-, trouw-, en begrafenisplechtigheden werden buitensporige
uitgaven gedaan. De meest welgestelden stuurden hun kinderen op zeven- of
achtjarige leeftijd voor hun opvoeding naar Holland. Veel planters konden op den
duur al die luxe
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Plattegrond van diverse plantages. Op het punt waar de Cottica- en de Commewijnerivier
samenvloeien is De Jonge Beyenkorf te zien. Paul François Roos was directeur van deze
plantage.
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Plantersechtpaar met een stoet slaven op weg naar de kerk. Hoewel dit een 19e-eeuwse
afbeelding is, is ze tijdloos wat betreft de weergave van het karakteristieke uiterlijke vertoon
en het luxe-leven van de planters.

zelf niet meer financieren en waren aangewezen op leningen van Hollandse en
vooral Amsterdamse geldschieters.
Tussen 1751 en 1773 werd door Amsterdamse bankiers veel geld in Suriname
belegd, waarbij aan de planters vaak een onbeperkt krediet werd gegeven. Dat geld
werd echter op een onverantwoorde manier geïnvesteerd. Toen de plantages op
den duur dan ook niet de verwachte oogsten opbrachten, weigerde de Amsterdamse
beurs in 1773 nog langer uitstel van betaling te geven, zodat veel eigenaars
gedwongen waren hun plantages aan de in Holland woonachtige geldschieters te
verkopen. Dit bracht een aantal veranderingen teweeg: de eigenaars woonden nu
buiten de kolonie. De planters mochten blij zijn wanneer ze als directeur op hun
vroegere bezit konden blijven en zo het dagelijkse beheer over de plantage hielden.
In veel gevallen was het echter zo dat de nieuwe eigenaars ook nieuwe directeuren
aanstelden. In plaats van de eigenaar-oude-stijl, wiens plantage vaak een
familiebedrijf was dat hij zo goed mogelijk probeerde te beheren, waren deze nieuwe
directeuren dikwijls mensen zonder gezin, die geen enkele band met de plantage
hadden. Dit vond zowel zijn neerslag op de slaven, die daardoor slechter behandeld
werden, als op de samenstelling van de bevolking: de vroegere planter-eigenaar
met zijn gezin werd opgevolgd door de alleenstaande plantagedirecteur, waardoor
de blanke Surinaamse samenleving grotendeels een mannenmaatschappij werd.

2.3 De Surinaamsche Lettervrienden
Ging het na 1773 relatief slechter met de koloniale economie, in het culturele leven
onder de kolonisten vond in die tijd juist een opleving plaats. Diverse verenigingen
op het gebied van wetenschap, toneel en literatuur werden opgericht. Een ervan
was het genoot-
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schap De Surinaamsche Lettervrienden, dat van 1785 tot ongeveer 1790 bestond.
De zinspreuk van dit gezelschap was:
*

Zo word in dit gewest, gelijk aan Bato's strand
de Zucht tot Weetenschap en Kunsten voortgeplant.

Op deze manier probeerden de leden naast een materiële toch ook een geestelijke
band met het moederland te hebben. De ‘Lettervrienden’ gaven van 1785 tot 1787
vier bundeltjes uit onder de titel Letterkundige Uitspanningen van het genootschap
de Surinaamsche Lettervrinden. Er staan gedichten in die direct op de situatie in de
koloniën betrekking hebben, zoals gelegenheidsgedichten op de komst of het vertrek
van een gouverneur, en lofliederen op de Surinaamse natuur, maar ook veel die
algemener van aard zijn en een godsdienstige, moraliserende strekking hebben.
Het gehalte ervan was niet allemaal even hoog; soms lijkt het meer rijmelarij en
bombast dan dichtkunst, hoewel de voorzitter zijn medeleden graag karakteriseerde
als ‘wijsheids-minnaars, nyvre zwoegers, taalbeschaavers, letterploegers - zuilen
der welsprekendheid’.
Toch zijn deze gedichten interessant omdat ze een bepaald tijdsbeeld weergeven.
Naast veel informatie over het dagelijks leven vind je er niet alleen de visie op de
koloniale samenleving van de gezapige planter, die vanuit zijn luie stoel op de
waranda de zwoegende slaven gadeslaat, maar ook gedichten die kritiek op de
medekolonisten inhielden.
Paul François Roos was zeker een van de meer begaafde dichtende kolonisten
uit het gezelschap. Behalve bijdragen aan de Letterkundige Uitspanningen is van
hem ook afzonderlijk werk verschenen. Hieronder een korte schets van zijn leven
en de visie op de slaven en de slavernij zoals die uit enkele van zijn gedichten
spreekt.

2.4 Paul François Roos (Amsterdam 1751- Suriname 1805)
Paul François Roos was Amsterdammer van geboorte. Uit de weinige gegevens
die tot nu toe over hem bekend zijn, weten we dat hij oorspronkelijk het voornemen
had om dominee te worden, maar dit plan om onbekende redenen heeft laten varen.
Uit een gedicht van zijn hand zou je kunnen opmaken dat de godsdiensttwisten
misschien een rol gespeeld hebben bij de beslissing om Nederland te verlaten en
zich in te schepen naar Suriname. Dat was in 1768; Roos was toen 17 jaar.
In Suriname werkte hij ten dele in ondergeschikte functies op de plantages Sancta
Barbara, De Goede Verwachting en La Recherche. Uit zijn werk blijkt dat Roos op
de plantage De Jonge Bijekorff aan de Motkreek zijn plezierigste jaren doorbracht.
Als directeur van De Jonge Bijekorff nam hij het dagelijks bestuur van de plantage
voor zijn rekening, waarbij hij zeggenschap over een aantal slaven had.
Roos heeft tijdens zijn verblijf in de kolonie tweemaal de oversteek naar Nederland
gemaakt. Het is mogelijk dat dit te maken had met de gewijzigde economische
situatie, die

*

Bato's strand = Nederland
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hiervoor al ter sprake kwam, want toen hij in 1785 van zijn tweede reis in Paramaribo
terugkeerde, werd hij daar handelaar. Datzelfde jaar trouwt hij met de in Suriname
geboren johanna Francina Seonnet (1762-1796).
Paul François Roos kwam in de loop der jaren in goeden doen en werd een gezien
man. Zijn zaken liepen goed en in kleine kring werd hij als dichter bewonderd. In
1783 was namelijk in Amsterdam zijn eerste bundel Eerstelingen van Surinaamsche
Mengelpoëzij verschenen, kort daarop gevolgd door het tweede en derde deel. Hij
was niet alleen een actief lid van ‘De Surinaamsche Lettervrinden’, maar werd ook
van 1786 tot 1790 de ‘president’ (voorzitter) van dit gezelschap. Behalve koopman
en planter is hij ook een hooggeplaatst ambtenaar geweest: bij zijn dood in 1805
werd hij onder meer genoemd als ‘Ontvanger van het Comptoir der Modique lasten’:
belastingambtenaar.

2.5 Zijn poëzie
Een bespreking van het dichtwerk van Roos kan je een goede indruk geven van de
onderwerpen waar een dichter-kolonist zoal over schreef. Evenals van de andere
‘Lettervrienden’ vormen zijn gedichten een afspiegeling van het leven en de
lotgevallen in de kolonie: het zoveel-jarig bestaan van een letterkundig genootschap
in binnen- of buitenland; de dood van Quassie, een Surinaamse kruidendokter en
helderziende die tot in Europa faam verworven had; een overwinning van de
Hollandse troepen op plunderende ‘bosnegers’, weggelopen slaven. Deze feiten
vormden voor hem een welkome aanleiding om de pen op te pakken. Al bladerend
in zijn werk vind je niet alleen dit soort gelegenheidsgedichten, maar

Quassie, een kruidendokter en helderziende. In 1712 werd hij gekocht door Gouverneur
Mauritius, voor wie hij o.a. onderhandelingen met de marrons (rebellerende slaven) voerde.
Quassies roem reikte tot over de grenzen. Zo werd hij onder meer in de Republiek door
Stadhouder Willem V ontvangen. Naar aanleiding van zijn dood maakte Paul François Roos
een lovend grafschrift.
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ook verzen over het gehuwde en ongehuwde leven in een tropisch land,
beschouwelijke Bedgedachten, een beschrijving van zijn huis aan de Motkreek en
impressies van de overweldigende exotische natuur tijdens een wandeling naar een
afgelegen plantage:
Nooit werd aan Maas of Vecht, of Amstels waterplassen,
Door my iets schooners, iets verrukkenders, aanschouwd,
Dan al de sierlykheid van dit vermaaklyk woud.

Hoewel je altijd voorzichtig moet zijn met het afleiden van de werkelijkheid, van
‘ware’ feiten uit een literaire tekst, is het bij Roos duidelijk dat de dagelijkse
ervaringswereld op de plantage een belangrijk stempel heeft gedrukt op zijn
letterkundig werk. De landbouw speelt er bijvoorbeeld een belangrijke rol in. In het
gedicht Mokka's Ooft beschrijft hij op rijm tot in details het hele produktieproces van
de koffieteelt. Ook het gedicht Schets van het Plantaadjeleven geeft een duidelijke
en gedetailleerde voorstelling van de manier waarop een Surinaamse landman op
het einde van de 18e eeuw zijn dag doorbracht. De feiten erin zijn redelijk in
overeenstemming met die, welke uit andere - historische - bronnen bekend zijn. In
dit gedicht schrijft Roos aan zijn broer, die in Nederland woont, over het leven op
De Jonge Bijekorff.
De lezer komt te weten hoe de planter 's morgens voor dag en dauw de velden
en gewassen en het werk van de slaven inspecteert, die onder meer met de
verwerking van de geplukte koffie bezig zijn. Het is een zorgvuldige inspectie, omdat
de slaven volgens hem hun meesters maar al te graag bedriegen. Het toezicht laat
hij verder over aan de bastiaans of basja's, de zwarte opzichters. Vervolgens gaat
hij het bos in om te jagen en vermoeid

‘Een Surinaamsch Planter, in zyn morgen-gewaad’ Illustratie uit: J.G. Stedman, Reize naar
Surinamen (1799).
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en hongerig geworden door al deze inspanningen zet hij zich aan een welvoorziene
ontbijttafel, waar naast de boter, kaas, knolradijs en rammenas de gebraden haasjes
hem toelachen. De ochtend wordt verder met lezen, knutselen, of met een boottocht
naar een naburige plantage gevuld, hoewel af en toe natuurlijk ook de administratie
moet worden gedaan.
Klokslag twee wordt door de slaven het middagmaal opgediend. Een rij slavinnen
staat rond de tafel om mijnheer te bedienen en de ‘voetebooi’ (van het Engelse
‘footboy’ = huisslaaf) schenkt de dranken. Roos laat er in zijn beschrijving geen
twijfel over bestaan dat de rollen op de plantage duidelijk vastliggen; de slaven
dienen ten opzichte van de meester hun plaats te kennen. Voor hun werk is
nauwelijks waardering, dat wordt enkel en alleen als een plicht gezien. ‘Er zijn nu
eenmaal bazen en knechten’, en dat blijkt overduidelijk uit een scène na de maaltijd.
Wanneer de planter voldaan zijn mond afveegt, constateert hij dat...
Dit volk [tracht] op zynen plicht te passen:
De een geeft my 't bekken om de vingren af te wassen
Terwyl een ander, met den handdoek voor de borst,
Op zy staat.
[..]
Ik eisch een schoone pyp, tabak, een glaasje wyn:
Dit moet, zo ras ik 't vraag, reeds in gereedheid zijn.

Zijn conclusie is dan ook nogal voor de hand liggend:
Ja, myn vriend! ik leef gelyk een vorst:
De slaaf past op myn' werk, myn woorden zyn bevelen.
Een landman zou de rol van koning kunnen spelen.

In de middag volgt nog een kleine inspectie van de velden en tegen de avond werpt
de planter in de kreek een hengeltje uit. Bij terugkomst staat de koffie klaar en een
slaaf brengt zijn nachtjapon, muskietennet en muilen. De opzichters komen dan
nog verslag uitbrengen van de werkzaamheden en melden welke negers
weggelopen, gestorven of ziek zijn. De planter controleert met een peilstok de
koffiepluk van de dag, die in manden naar hem toe is gebracht en verdeelt de taken
voor het volgend etmaal. De avonduren worden besteed aan lezen of dichten, maar
alle slavenplichten zijn dan voor die dag nog niet vervuld:
Zodra het negental is door de klok geslagen,
Gebied ik eene kaars in 't slaapvertrek te draagen,
Waar my een Venus in de koele hangmat wacht.

Wanneer je dit alles gelezen hebt, is het misschien duidelijker geworden hoe Roos
op het idee is gekomen om in het gedicht Myn Neger-Jongen Cicero de slavernij
door Quamina te laten verdedigen met het argument dat sommige Europeanen het
zoveel slechter hadden.
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Een nogal idyllische voorstelling van een slaaf en een slavin temidden van de suikerrietvelden.
Illustratie uit Beschryvinge van de Volk-Plantinge Zuriname (1718) door J.D. Herlein.

Het was waarschijnlijk in de eerste plaats het luxueuze leven van Roos zelf, en dat
van de meeste anderen die in de koloniën als pasja's konden leven, dat hem
geïnspireerd zal hebben tot deze uitspraak van Quamina:
‘Ik zag een reeks van arme blanken,
Die 't Opperwezen zouden danken
Indien zy 't hadden zo als wy [...]’

2.6 Roos' visie op de slavernij
Uit Myn Neger-Jongen Cicero en ander werk van Roos blijkt duidelijk hoe hij over
de slavernij dacht: de slaaf is vanzelfsprekend ondergeschikt aan de meester en
niet alleen in de hoedanigheid van het slaaf-zijn, maar ook in die van het zwart-zijn,
die volgens hem garant staat voor luiheid, oneerlijkheid en moordzucht, hetgeen
het toepassen van straffen en een streng toezicht noodzakelijk maakt. De
ondergeschiktheid van de slaaf aan de meester liep min of meer parallel met die
van de zwarten aan de blanken. Bij deze negatieve kwalificaties zal niet alleen
minachting, maar ook angst in het spel zijn geweest: de planters waren, gezien de
numerieke overheersing van de slaven, doorgaans erg benauwd voor een opstand.
Wanneer vrienden en kennissen Roos tijdens zijn verlof in Nederland - weliswaar
in een gedicht - vragen naar het lot van de slaaf daarginds, stelt hij hen gerust met
de verzekering:
dat dit volk door reedlykheid
Van ons in dat gewest ten arbeid word geleid,
Dat wij hun straffen als er straf verdient te wezen;
Hen ons doen eeren, min door 't lieven dan door 't vreezen. [...]
Schoon ik den vuigen slaaf voor my doe siddren, vreezen,
'k Doe echter met hen als ik wil gehandeld wezen.
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De behandeling blijkt een kwestie van redelijkheid en willekeur. Roos tracht
aannemelijk te maken dat de planter wel gedwongen is om maatregelen te nemen:
De vuige slaaf is loom, genegen om te liegen,
En acht het fraai als hy zyn' meester kan bedriegen.

Daarbij kwam hij kennelijk niet op het idee dat Europese arbeiders zich net zo ‘vuig
en loom’ zouden gedragen wanneer ze door de zweep gedwongen werden om
zonder loon te werken. Evenals Cicero hadden andere slaven het in zijn gedichten
in het geheel niet slecht. Roos schetst het beeld van een levensblije en harmonieuze
samenleving op de plantage.
Op de lustplaats daar ik woon,
Stelt zich alles bly ten toon:
't Slaafsche volk, het Cham's geslacht
Juigcht hier vrolyk, dag en nacht

De slaven hebben over de behandeling door de blanke meesters niet te klagen, en
de vier regels boven het gedicht over Cicero moeten dat onder meer illustreren: ‘Uw
juk is ligt, daar gy, naar 't doen der daagsche merken, Nog uurtjes ovrig hebt om
voor U zelv' te werken’. Dezelfde regels worden in de laatste strofe herhaald, maar
dan bij monde van een slaaf zelf, namelijk Cicero, die de inhoud op zijn eigen situatie
toepast. Je zou denken dat de lezer dan wel overtuigd moet zijn geraakt van de
positieve kanten van de slavernij. Geen wonder, want de dichter sprak op zijn hoogst
de halve waarheid door niet te vermelden waarom de slaven voor zichzelf werkten.
Zowel op de plantages als in de stad leden velen aan ondervoeding. De noodzakelijke
aanvulling op het schaarse voedselrantsoen verkregen ze door de verbouw van
bijvoorbeeld rijst of cassave op de zogenaamde kostgronden; het ging dus zeker
niet om een luxueus extraatje, zoals Roos het voorstelde.
Uit zijn gedichten komt Roos naar voren als een overtuigd slavenmeester, iemand
die de slavernij als een vaststaand gegeven accepteerde. Je kunt je moeilijk
voorstellen dat hij zich voor de afschaffingsbeweging ingezet zou hebben. Wél krijg
je de indruk dat hij zeker niet een van de wreedsten is geweest, want een planter
moest volgens hem niet alleen een strenge meester, maar ook een vader voor zijn
slaven zijn. In zijn eigenhandig geschreven testament uit 1804 heeft hij zelfs ‘de
echte’ Cicero en diens twee zoons de vrijheid en een som geld gegeven. Bovendien
bestemde hij voor Cicero zijn degen en gouden horloge, misschien wel zijn meest
persoonlijke bezittingen, en schonk hij twee slavenfamilies de vrijheid. Hoewel Roos
niet direct een voorstander van de afschaffing van de slavernij zal zijn geweest,
bleek hij dus wel incidenteel met het lot van de slaven begaan; hij bepleitte in ieder
geval een goede behandeling.
Een feit blijft dat Roos en de meeste ‘Lettervrinden’ geen oog hebben gehad voor
de misstanden om hen heen, die andere tijdgenoten wel gesignaleerd hebben.
Sterfte onder de slaven door ziekte of uitputting; de 16- tot 17-urige werkdagen
tijdens de suikeroogst; de sexuele uitbuiting van de slavinnen; over dit alles vind je
in hun gedichten geen woord.
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Handtekening van Paul François Roos.

Het was tekenend dat Roos de slavernij liet verdedigen bij monde van de huisslaaf
Cicero; de huisslaven hadden het, relatief gezien, nog het best. Bovendien vormden
zij een minderheid: ongeveer 80% van de slaven bestond uit ‘veldslaven’, degenen
die op de suiker-, koffie-, cacao- en katoenplantages of op de houtgronden werkten.
Het verhaal van zo'n veldslaaf zou er wel even anders uitgezien hebben.

2.7 Een kritisch geluid
Toch zijn er wel degelijk personen geweest die hun stem verheven hebben tegen
de corruptie, de uitbuiting, het (on)zedelijk leven van de planters, of het losgeslagen
gedrag van de ‘nouveaux-riches’, want aan stof tot hekelen ontbrak het in de
Surinaamse samenleving niet. Hierbij enkele voorbeelden van critici die hun wrevel
ook in dichtvorm hebben geuit.
Joan Jacob Mauricius, van 1742 tot 1752 gouverneur van Suriname, was tijdens
zijn bewindsperiode in hevige strijd gewikkeld met de zeer eigengereide
plantersaristocratie die door zijn maatregelen, onder meer het sluiten van vrede met
de ‘bosnegers’, haar positie bedreigd zag. Mauricius heeft in een aantal gedichten
de zedeloze en ongodsdienstige levenswijze van de planters sterk afgekeurd.
De anonieme dichter die zich verschuilde achter de naam Don Experientia, schreef
in zijn toneelstuk Het Surinaamsche Leeven [...] uit 1771 met grote verontwaardiging
over de corrupte praktijken van de planters. Zijn spel kreeg van hem een motto in
het Negerengels: ‘Diese soesoe fietie pottie hem na foete’, wat betekent: wie de
schoen past, trekke hem aan. Zo zag hij het blanke Suriname:
O Land vol list en schelmeryen,
Die eerlyk is koomt in den noot,
Opregte deugt loopt hier om broot,
Genoopt van honger luydt te schryen.

Hendrik Schouten, die evenals Roos lid was van de ‘Surinaamsche Lettervrinden’,
leverde in zijn gedichten onder meer kritiek op de rassendiscriminatie. In 1772 was
hij ge-
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trouwd met de kleurlinge Suzanna Johanna Hanssen die in zijn omgeving kennelijk
zeer minachtend werd behandeld. Een dergelijk gemengd huwelijk vond namelijk
in de ogen van de blanke gemeenschap doorgaans geen genade; men vond het
een ‘weerzinwekkende, schandelijke’ zaak. Veel planters zetten die stap dan ook
niet, maar hielden er wél een slavin als maîtresse op na. Schouten geeft in het
gedicht De Geele Vrouw een indruk van de manier waarop de plantersgemeenschap
discrimineerde:
Een vrouw die deugden mint en past op haare plichten,
Uijt gulle vrolijkheid wel eens een deuntje zingt (...)
Die echter word nogtans versmaad, veracht, benijd,
Door snoode lasterzucht in een gekrenkt uit spijt,
En door kwaadaardigen voor onkuisch uitgekreeten,
Omdat... mijn tong verstijft, verschrikking word mijn deel!
Ik zwijg die schendaad niet, elk stervling moet die weeten:
Die braave Vrouw, in plaats van Blank te zijn, was Geel!

Kritiek op de wantoestanden in de Surinaamse samenleving was er dus wel, maar
het zal je opgevallen zijn dat het misbruik van de slaven vooralsnog buiten schot
bleef. Pas wanneer de koloniale economie in de 19e eeuw toch al achteruitgaat,
zal een georganiseerde beweging voor afschaffing van de slavernij in Nederlands
West-Indië op gang komen.
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3 Spectators
In dit hoofdstuk gaan we wat dieper in op de letterkundige kant van de tekst over
Kakera Akotie.

3.1 Tijdschriften
Zoals je gezien hebt, is de brief verdeeld over twee vertogen of afleveringen, de
nummers 82 en 83 van het spectatoriale weekblad De Denker, dat van 1763 tot en
met 1774 in Amsterdam werd uitgegeven. In de 18e eeuw bestonden er verschillende
soorten tijdschriften, hoewel de keus natuurlijk lang niet zo groot was als
tegenwoordig. We zullen er hier een paar noemen.
Naast de kranten die, zij het onregelmatig, vanaf het begin van de 17e eeuw
verschenen, waren er de zogenaamde journaux of geleerdentijdschriften die op
letterkundig en wetenschappelijk gebied gespecialiseerd waren. Ze bevatten onder
meer informatie over boeken die pas verschenen waren, waarbij dikwijls een korte
beoordeling en een fragment uit de tekst werd gegeven.
De schrijvers van een andere soort, de satirische tijdschriften, staken de draak
met concrete personen en situaties uit de eigen tijd. Een voorbeeld is De Vrolyke
Tuchtheer van Jacob Campo Weyerman.

Jacob Campo Weyerman (1677-1747).
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De spectators tenslotte waren meestal wekelijks verschijnende bladen waarin je
kon lezen hoe de burgers zich gedroegen en hoe ze zich zouden moeten gedragen.
Het ontstaan ervan is dan ook niet los te zien van een bevolkingsgroep die in de
17e en 18e eeuw steeds belangrijker was geworden: de burgerij. Kooplieden,
handelaren, vrouwen, ‘ambtenaren’, intellectuelen - zij vormden het gedeeltelijk
nieuwe leespubliek waarop de schrijvers zich zouden gaan richten.

3.2 Korte geschiedenis
De Denker is zeker niet de enige spectator in Nederland geweest. Enkele andere
namen in dit verband zijn: De Examinator, De Vrouwelijke Spectator, of de
tegenwoordige Waereld-beschouwster, De Hollandsche Spectator, De Zot, De
Borger, De Vrolyke Zedenmeester, De leerzame Praat-al, Bijdragen tot het
Menschelijk Geluk en zo zijn er nog tientallen meer te noemen.
Uit deze namen kun je al het een en ander afleiden. Allereerst zijn ze eenvoudig
gehouden: de schrijvers wilden hun publiek tot lezen aansporen en het daarom niet
met vertoon van geleerdheid afschrikken. Ten tweede gaat het bijna altijd om een
persoon: de ‘borger’, de ‘zedenmeester’. Doordat de schrijver zich in de ik-vorm
presenteert en hij zich direct tot zijn lezers richt, kunnen dezen zich meer bij zijn
werk betrokken voelen. Datzelfde effect wordt bereikt doordat de lezers in de meeste
gevallen uitgenodigd worden om door middel van ingezonden brieven hun eigen
bijdrage aan het tijdschrift te leveren. Dit soort brieven vormt een belangrijk onderdeel
in veel spectators. Ze worden gebruikt om de mening van de schrijver over een
bepaald onderwerp te illustreren, of zijn juist zo tegendraads dat ze voor hem een
dankbare aanleiding vormen om zijn standpunt te verduidelijken: de lezersbrief als
literair procédé. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze ‘brieven van lezers’
grotendeels aan het brein van de auteur zelf ontsproten waren. Samen met het feit
dat hij zich vermomd als ‘denker’, ‘spectator’ etc. presenteerde, maakten ze deel
uit van het spel dat de schrijver met zijn lezers speelde.
Hoe komt de spectator - niet alleen als aanduiding voor de fictieve auteur, maar
ook voor een bepaald type tijdschriften - nu aan zijn naam? De formule voor de
tijdschriften was in Engeland ontstaan met het verschijnen van The Tatler (de
babbelaar) in 1709 van Richard Steele en The Spectator (de toeschouwer) in
1711-1712 die door Steele en Joseph Addison samen gemaakt werd. The Spectator
telde 555 losse afleveringen. Je kunt je zo'n los nummer voorstellen als een katerntje
van acht pagina's. Ze werden verspreid onder de klanten van de koffiehuizen in
Londen en vonden hun afzet bij verschillende boekverkopers.
Het doel van The Spectator was volgens Addison ‘aangename informatie en
nuttige ontspanning’ te geven. In zijn artikelen beschrijft ‘Mijnheer Spectator’ de
avonturen, gesprekken en gedachten van een groepje vrienden dat commentaar
geeft op actuele onderwerpen of problemen van alledag. Ze maken grappen over
ruwe tafelmanieren, pleiten voor fatsoenlijk taalgebruik en zelfbeheersing en maken
onder meer geleerddoenerij be-
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Justus van Effen (1684-1735), auteur van De Hollandsche Spectator, een van de vele
spectatoriale geschriften die in de 18e eeuw in de Republiek verschenen.

lachelijk. Op deze manier werd de lezer op een speelse manier bijgebracht wat
deugdzaam en nuttig was.
De succesformule van Addison en Steele werd in heel Europa nagevolgd; in
Engeland verschenen in hun voetspoor nog ongeveer 220 spectators, in Duitsland
zelfs rond de 500 en ook Nederland telde er zo'n 100. Hieruit zou je kunnen afleiden
dat het genre populair geweest moet zijn.
Justus van Effen, die van 1731-1735 zelf de succesvolle Hollandsche Spectator
uitgaf, schreef in een bewonderend stukje over zijn Engelse voorbeeld: ‘Tot
vyftienduizend exemplaren wierden van 't zelve t'elkens uitgegeven. In fatsoenlijke
huizen kan men zo weinig zonder koffie en thee, als zonder Spectator ontbijten.’
Het tijdschrift zelf vermeldt in de tiende aflevering een getal dat hoogstwaarschijnlijk
dichter bij de waarheid lag: een verkoop van 3000 exemplaren per dag. Het aantal
feitelijke lezers was groter: er waren bijvoorbeeld leesgezelschappen waarvan de
leden gemeenschappelijk één nummer kochten.
Een aantal redenen zijn te noemen die de populariteit van dit soort tijdschriften
mogelijk verklaren. De belangrijkste is misschien wel het feit dat ze onderwerpen
brachten die bij de belevingswereld van de lezers aansloten. Het aanbod varieerde
namelijk van de voors en tegens wat betreft het kaartspel, het dragen van de
hoepelrok, het drankgebruik door vrouwen en de juiste manier om iemand te groeten,
tot beschouwelijke artikelen over de kerk, de staat en de samenleving. De schrijvers
richtten zich tot een 18e-eeuwse lezer die meer geïnteresseerd was in het leven
van ‘gewone’ mensen, dan in dat van helden uit voorbije tijden, de vorsten, helden
en goden zoals die bijvoorbeeld in de werken van veel 17e-eeuwse dichters en
toneelschrijvers werden opgevoerd. In de ingezonden-brievenschrijver of -schrijfster,
in de verschillende karakterschetsen kon de lezer zichzelf met zijn
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In de 18e eeuw, de tijd van de Verlichting, stond de ontwikkeling van de mens op allerlei
gebied hoog in het vaandel geschreven. Voor veel schrijvers vormden vrouwen een
belangrijke doelgroep.

eigen deugden en ondeugden herkennen. Op een speelse, humoristische manier
werd de ‘middelstand’ op deze manier niet alleen kennis, maar ook een moraal
bijgebracht. Het hele fictieve spel tussen de vermomde auteur en de lezers zal niet
weinig hebben bijgedragen tot een grote populariteit; het raden naar de identiteit
van de schrijver was een geliefd onderwerp van de brieven.
Je zou kunnen stellen dat de spectators ten dele hun eigen ‘markt’ gecreëerd
hebben. In de geest van de tijd (de verlichte eeuw!) probeerden ze hun lezers tot
ontplooiing van de eigen mogelijkheden en tot het vergaren van kennis te stimuleren.
Vooral vrouwen werden aangespoord om zich in de verschillende wetenschappen
te verdiepen. Ontwikkeling telde daarbij meer dan schoonheid, en ijdelheid staat in
vertogen over dit onderwerp dan ook meestal tegenover kennis. Eén spectator liet
het gezicht van de mooie maar ijdele Belinde zelfs door de pokken schenden om
haar eindelijk van de spiegel naar het lezen te krijgen. Overigens was het niet de
bedoeling dat vrouwen zelf actief onderzoek zouden doen; het eigenlijke spitwerk
werd aan geleerde mannen overgelaten. Het ging om een niet al te diepgaande
kennisverwerving, die weer in huwelijk en gezin geïnvesteerd kon worden: de vrouw
als onderhoudende gesprekspartner voor haar man, als verantwoorde opvoedster,
als mévrouw die leiding weet te geven aan haar personeel. Een geliefde voorstelling
in sommige spectators: een vrouw die aan het spinnewiel of al handwerkend een...
spectator leest.
Om een zo groot mogelijk publiek - en dus meer kopers - te kunnen bereiken,
werd over het algemeen eenvoudige taal gebruikt. Veel auteurs stellen nadrukkelijk
niet alleen voor geleerden te willen schrijven. De Latijnse motto's boven veel vertogen
laten zien dat sommige schrijvers in de praktijk toch moeilijk hun eigen academische
achtergrond konden vergeten.
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Of deze tijdschriften behalve een groot ook een breed publiek bereikt hebben, is
overigens nog maar de vraag. De spectator-figuur zelf bezoekt vaak koffiehuizen
en ‘colleges’ en doet verslag van de daar gevoerde discussies. Dit geeft al een
mogelijke aanwijzing voor de kringen waarin hij verkeert en waarvoor hij schrijft: het
koffiehuis was in de 18e eeuw een van de trefpunten van de gegoede burgerij. In
ieder geval waren de spectators voor dienstboden en knechten te duur; het bleef
uiteindelijk lectuur die alleen hun mevrouw of mijnheer zich kon permitteren.

3.3 De Denker
De Denker verscheen evenals veel andere spectators wekelijks; het tijdschrift kwam
op maandag uit en was in de boekhandel van de uitgever in Amsterdam en op
verschillende afzetplaatsen in het land verkrijgbaar. De exacte prijs ervan weten we
overigens niet, maar die zal niet veel verschild hebben van De Vaderlander of De
Philosooph, spectators uit dezelfde tijd; de losse nummers daarvan waren te koop
‘à 1 en een halve stuiver’. Evenmin als in de meeste van zijn soortgenoten vind je
in De Denker illustraties of advertenties.
Een ander spectator-kenmerk dat je in dit tijdschrift kunt terugvinden, is de
anonimiteit. De schrijver richt zich weliswaar als ‘denker’ in de ik-vorm persoonlijk
tot zijn lezers, maar daarmee weten we nog niet wie de ‘echte’ schrijver dan wel
was. De anonimiteit had in dit soort tijdschriften een bepaalde functie: het gaf de
auteur een grotere vrijheid bij het schrijven, waardoor hij zijn taak als zedenmeester
optimaal kon vervullen. Het bood hem de gelegenheid de schijnwerper te zetten op
allerlei menselijke gebreken, zonder dat personen uit zijn eigen omgeving zouden
kunnen denken dat hij juist hen in zijn tijdschrift portretteerde. Bovendien: zouden
al die wijze lessen nog wel geloofwaardig zijn voor de lezers, als ze wisten dat de
ware schrijver bijvoorbeeld een berucht kroegloper was? De zedenmeester zélf is
natuurlijk ook niet perfect. Dat naamloos schrijven zou overigens tot gevolg kunnen
hebben dat we hier wel steeds over een ‘hij’ spreken, terwijl we misschien ofwel
met een ‘zij’ of met meerdere auteurs te doen hebben.
Ook aan het eind van onze Denker-tekst zul je vergeefs zoeken naar een
ondertekening. Je kunt je voorstellen dat in dit geval de anonimiteit de schrijver de
mogelijkheid bood een gevoelig onderwerp als slavernij aan te snijden. De brief van
Kakera Akotie was een van de eerste zeer felle aanvallen op de slavernij, en
verscheen in een tijd dat de discussie over een eventuele afschaffing nog niet of
nauwelijks gevoerd werd. Ongeveer 100 jaar later zou die afschaffing pas een feit
worden. Er waren onder de lezers natuurlijk ook mensen met aandelen of bezittingen
in de koloniën, die er alle belang bij hadden dat de slavernij gehandhaafd bleef. Een
ander middel van de schrijver om buiten schot te blijven van eventuele kritiek is de
‘manuscriptfictie’. Dat behandelen we in het volgende hoofdstuk.
Al blijft de identiteit van de werkelijke schrijvers meestal onbekend, de fictieve
spectatorfiguren doen hun best om een concrete gestalte voor hun publiek te worden.
Blond of bruin, getrouwd of niet, dát interesseerde de lezer. Zogenaamd om verder
speculeren over hun uiterlijk en levensstijl te voorkomen geven ze een beschrijving
van zichzelf. Zo ook De Denker. In het eerste nummer stelt hij zich helemaal volgens
de sjablonen van het genre
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aan de lezer voor: een man op leeftijd die veel heeft meegemaakt en zoveel heeft
nagedacht en gestudeerd, dat hij over de meeste zaken een afgewogen oordeel
kan hebben. De ‘denker’ wijst er dan ook op dat hij het zijn taak acht om gebreken
aan te tonen en de mensen het rechte pad te wijzen. Na zijn geld verdient te hebben
met een ‘zogenaamd Geleerd Beroep’ heeft hij zich korte tijd met de koophandel
beziggehouden. Nu leeft hij teruggetrokken en brengt zijn tijd onder meer door met
lezen en het bezoeken van beurs en koffiehuis, waar de gevoerde sprekken hem
stof tot denken - en dus schrijven - opleveren.
In sommige gevallen hebben de auteurs na beëindiging van een tijdschrift het
masker afgelegd. Zo vermeldde de predikant Cornelis van Engelen (1726-1793) in
De Philosooph dat hij onder meer redacteur geweest was van De Denker, deel 11,
waarin de brief van Kakera Akotie. Volgens de gegevens van een tijdgenoot stond
het desbetreffende deel echter onder redactie van de Amsterdamse advocaat
Nicolaus Bondt. Je zou hier misschien uit kunnen opmaken hoe goed de identiteit
van de persoon-achter-de-spectator verborgen werd gehouden. Het is dan ook nu
nog steeds onmogelijk met zekerheid te zeggen wie deze tekst geschreven heeft.

Koffiehuizen speelden een belangrijke rol bij de spectators. Schrijvers deden er dikwijls stof
op voor eer vertoog, en de koffiehuisbezoekers vormden een belangrijk deel van het
leespubliek. Hier een kijkje in het koffiehuis van Felix Meritis in Amsterdam.
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3.4 Manuscriptfictie
Voor de beschrijving van hun onderwerpen kozen de spectatorschrijvers doorgaans
verschillende literaire vormen: essays, brieven, reisbeschrijvingen, sprookjes,
dierenverhalen of fabels en poëzie.
De Denker koos voornamelijk voor de briefvorm en, als we hem moeten geloven,
onderhield hij een levendige correspondentie met zijn lezers. Een deel van de brieven
is misschien inderdaad van hen afkomstig geweest en in al dan niet bewerkte vorm
opgenomen, maar je kunt aannemen dat het merendeel op fictie berustte. Niet alleen
omdat het voor de auteur anders een dure grap zou zijn geworden (in de 18e eeuw
moest degene aan wie de brief gestuurd werd zelf de porto betalen), maar ook
omdat ze, zoals we hiervoor al zagen, deel uitmaakten van het vermommingsspel
van de spectators in het algemeen.
Is de tekst van Kakera Akotie, dit keer niet een ingezonden maar een gevonden
brief, nu ‘echt’ of ‘verzonnen’? Wanneer je het stukje waarin De Denker de brief aan
zijn lezers introduceert, nog eens overleest, zie je dat deze op een vrij nauwkeurige
manier zijn verhaal doet: onlangs heeft hij ‘eenige stukken papier met vreemde
tekenen beschreeven’ in handen gekregen en pas toen ze vertaald waren, kon hij
kennis nemen van de inhoud. Aan de lezer wordt zo gesuggereerd dat het hier om
een feitelijk bestaand manuscript (handschrift) gaat dat de schrijver in handen heeft
gehad. Toch hoeft hij daarmee nog niet de waarheid te spreken. In de 18e eeuw,
en ook al daarvoor, werden namelijk heel wat teksten door auteurs als authentiek,
echt, gepresenteerd, hoewel ze dat niet waren. Dat was niet alleen het geval met
brieven, maar ook met dagboeken, levensbeschrijvingen en reisjournalen. De
schrijver stelde zich dan vaak in een Voorbericht of inleiding als de vertaler of uitgever
van het desbetreffende werk voor, bewerend dat hij het in een kast gevonden had,
of dat het hem op de een of andere manier was toegespeeld.
De manier om een fictieve tekst zo aan een lezer te presenteren dat deze
gesuggereerd wordt met een werkelijk bestaand manuscript te doen te hebben,
noem je manuscriptfictie.
De schrijvers zullen verschillende motieven gehad hebben om deze ‘literaire truc’
toe te passen. Een overweging kan geweest zijn dat de lezer eerder geboeid is door
een verhaal dat zich in werkelijkheid heeft afgespeeld en dat hij of zij dus zelf had
kunnen meemaken. Bovendien nam in de literatuur in het algemeen de beschrijving
van de werkelijkheid een steeds grotere plaats in. Er werd immers in de 18e eeuw
steeds minder over verheven idealen geschreven; het ging nu meer om de
beschrijving van concrete personen en gebeurtenissen. Dat had onder meer tot
gevolg dat er veel levensbeschrijvingen, biografieën, het licht zagen, waarin het
avontuur een grote rol speelde en waarbij de schrijver zich soms in het voorwoord
in allerlei bochten wrong om de waarheid van het verhaalde te benadrukken. Het
publiek vroeg kennelijk om ‘realistische’ literatuur. De auteurs wilden waarschijnlijk
van hun kant zoveel mogelijk aan deze behoefte tegemoet komen: je moet niet
vergeten dat er in de 18e eeuw heel wat broodschrijvers waren die van de opbrengst
van hun geschriften moesten rondkomen, en dus een zo groot mogelijk publiek
probeerden te bereiken. Daarbij komt dat ‘romans’ waarin allerlei wonderlijke
gebeurtenissen beschreven werden nogal een slechte reputatie hadden. Het is voor
ons moeilijk na te gaan in hoeverre de lezers van toen zich door deze beweringen
van echtheid om de tuin hebben laten

Paula Keijser, Suikerriet, suikerverdriet

56
leiden. Het feit dat de vorm dikwijls verzonnen was, maar de inhoud een vermenging
van fictie en realiteit, zal het er in ieder geval niet gemakkelijker op gemaakt hebben.
We stellen opnieuw de vraag of er in de Denker-tekst ook sprake was van
manuscriptfictie en, als dat het geval zal zijn geweest, wat de functie daarvan was.
Bij het lezen is er een aantal elementen aan te wijzen waardoor je het vermoeden
krijgt dat de brief inderdaad door ‘de denker’ zelf of door eventuele medewerkers
geschreven is. De auteur heeft duidelijk geprobeerd het zo echt mogelijk te doen
lijken. Niet alleen door de inleiding vóór de brief, maar ook door het simpele
taalgebruik van Kakera Akotie bijvoorbeeld, die de Atlantische Oceaan ‘de groote
waterplas’ noemt. Toch vreemd voor iemand als hij, die in de rest van zijn betoog
de dingen zo goed bij de naam weet te noemen. Maar... voor de lezer moest het
misschien op die manier aannemelijk worden dat de brief inderdaad afkomstig was
van een negerslaaf.
Een ander punt is dat je deze brief zou kunnen zien als een variant op een literair
genre dat vanaf het einde van de 17e eeuw in de mode was gekomen: de
gefingeerde brieven waarin reizigers die vanuit een andere cultuur naar Europa
waren gekomen, ongezouten kritiek leverden op de samenleving aldaar. Een
beroemd voorbeeld is de Lettres Persanes van Montesquieu, waarin twee Perzen
kritiek leveren op de Franse samenleving. Ook Kakera Akotie schrijft vanuit een
‘vreemd’ land, Nederland, en levert weliswaar geen kritiek op de levenswijze aldaar,
maar zijn aanklacht tegen slavernij en slavenhandel betekent wel degelijk een
afkeuring van de Nederlandse en, algemener, de Europese mentaliteit die deze
praktijken mogelijk maakte.
De briefvorm heeft in de Denker-tekst een duidelijke functie. Ze suggereert
echtheid: de ideeën die in dit geval over de slavernij naar voren worden gebracht,
zijn afkomstig van iemand die de praktijken ervan aan den lijve ondervonden heeft.
Het lijkt zo een getuigen-verklaring die je als lezer serieus moet nemen, en die de
schrijver dicht bij zijn doel brengt: het leveren van kritiek op de eigen maatschappij.
Door gebruik te maken van een persoonlijk emotioneel verslag van een slaaf
probeerde de auteur de mening van zijn lezers wellicht te beïnvloeden. De
briefconstructie geeft de schrijver bovendien een grotere vrijheid om zijn mening
scherper te verwoorden dan wanneer zijn eigen naam eronder had gestaan.

3.5 Hoe kwam de schrijver aan zijn verhaal?
Hoe zit het nu met de waarheid wat betreft de inhoud van de tekst? We gaan hier
wat dieper in op de vraag waar de schrijver zijn materiaal vandaan heeft gehaald,
met andere woorden: welke bronnen hij mogelijk gebruikt heeft.
Uit de inleiding zijn we te weten gekomen dat enkele vrije negers ‘door een
misverstand’ uit Afrika zijn meegenomen en als slaaf werden verkocht. Protest van
verwanten had tot resultaat dat ze ‘op hoog gezag’ op vrije voeten werden gesteld.
Tot de dag van vandaag is er in de archieven een document bewaard gebleven
waarin gegevens staan die verdacht veel lijken op die, welke in de tekst voorkomen
(zie 3.7, bijlage). Het gaat om een plakkaat van 6 juni 1749. Plakkaten bestonden
al sinds de 16e eeuw; het waren openbare verordeningen die uitgevaardigd werden
door de autoriteiten. Ze
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Willem Bosman werkte van 1688 tot 1701 in dienst van de West-Indische Compagnie aan
de Westafrikaanse Goudkust. Zijn Nauwkeurige Beschryving van de Guinese Goud- Tanden Slavekust (1704) gaf onder meer allerlei bijzonderheden over de slavenhandel in zijn tijd.

werden onder de bevolking verspreid, of op bepaalde plaatsen opgehangen, om de
mensen in kennis te stellen van een besluit dat van hogerhand was genomen.
Iedereen werd geacht daarvan kennis te nemen; het had dus geen zin om te doen
of je van niets wist. Boven het plakkaat van 1749 is te lezen: Notifikatie. [officiële
bekendmaking] Opdracht van de Staten Generaal om zeven vrije negers op te
sporen die ten onrechte als slaven zijn verkocht.
Er staat in dat de schipper Christian Hagerop hen in 1746 onder valse
voorwendselen aan boord van zijn schip ‘De Africaen’ van de Westafrikaanse kust,
Guinea, naar Suriname heeft meegenomen, alwaar ze als slaven zijn verkocht.
Iedere - blanke - ingezetene van de kolonie wordt bevolen onder zijn slaven een
onderzoek in te stellen. Wanneer zou blijken dat een van deze negers in zijn bezit
is, zal de koopsom vergoed worden. Verder wordt vermeld dat zes van de zeven
afkomstig zijn uit Elmina, dat toen de belangrijkste slavenhaven aan de Goudkust
was. Hun namen zijn: LUASJE, HINKEBA, KOBBENA, MANSON, TAPPA POPPA INJA CORREDA
en... KAKASA ACOSTRIE. De zevende die genoemd wordt is ALTA IN HET SATIJNSCHE
LANDT. Vergelijk deze eens met de namen die in De Denker voorkomen: POPO,
KAKERA AKOTIE en ATTA. Nog meer overeenkomsten kun je in de tekst vinden: vergelijk
het ‘hoog gezag’ met de Staten Generaal in het plakkaat. De Denker beweert dat
de brief in de ‘Fantynsche Taal’ geschreven is; de zeven vrije negers werden vanaf
de kust van Guinea weggevoerd, een streek waarin onder meer het gebied van de
Fanti lag.
Het lijkt erop dat de schrijver van het vertoog van deze zaak op de hoogte moet
zijn geweest. Misschien heeft hij het plakkaat zelf onder ogen gehad, las hij het
verhaal in een krant, of hoorde hij het van kennissen die in Suriname waren geweest.
Na het lezen van de brief heb je een redelijke indruk gekregen van de gang van
zaken rond de slavenhandel, de behandeling door de blanken en het leven in de
slavenmaatschappij. De auteur van de tekst lijkt zich dus ook goed gedocumenteerd
te hebben wat betreft
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de bijzonderheden die in verband met de slavernij en de slavenhandel genoemd
worden. Hij kan daarbij gebruik gemaakt hebben van verschillende boeken waarin
die onderwerpen ter sprake kwamen. Want er werd weliswaar nauwelijks tegen,
maar wel over slavernij geschreven, met name in reisverslagen en land- en
volkenkundige beschrijvingen van Afrikaanse of Zuidamerikaanse kustgebieden.
Een voorbeeld is de Nauwkeurige Beschryving van de Guinese Goud- Tand- en
Slavekust dat voor het eerst in 1704 verscheen en vele herdrukken beleefde. Het
werd geschreven door

Titelplaat van de Beschryvinge van de Volk-Plantinge Zuriname (1718) door J.D. Herlein;
mogelijk een bron van gegevens voor De Denker.
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de Nederlander Willem Bosman, koopman in goud en slaven in dienst van de
West-Indische Compagnie aan de Afrikaanse westkust. Zijn standplaats was Elmina,
vanwaar grote hoeveelheden slaven werden geëxporteerd. Bosman geeft naast de
informatie over de plantengroei en de bodemgesteldheid ook ‘een net verhaal van
den Slavehandel’. Je leest hier bijvoorbeeld over de al of niet gunstige voorwaarden
in een gebied voor de slavenkoop en de omstandigheden aan boord van de schepen
waarmee ze vervoerd werden. Dit werk van Bosman zal in het vervolg nog vaker
ter sprake komen.
In de Beschryvinge van de Volk-Plantinge Zuriname (1718) gaf J.D. Herlein een
aantal bijzonderheden over de slavenhandel en over de levensgewoonten van de
‘Slaafsche Afrikaansche Mooren’.
Het is dus goed denkbaar dat een van de vele land- en volkenkundige
beschrijvingen die in de 18e eeuw werden geschreven, samen met de gegevens
over Kakasa Acostrie, de bronnen vormden waaruit de schrijver heeft kunnen putten.

3.6 Het Afrikaanse standpunt
Tot slot nog iets over het bijzondere van de Kakera Akotie-tekst. Vrijwel alle verslagen
over de Afrikaanse slavenhandel waren in de eerste helft van de 18e eeuw
geschreven door blanken die daar op de een of andere manier bij betrokken waren:
scheepskapiteins, scheepsartsen, of, zoals in het geval van Bosman, handelaren.
Kortom: lieden die boter op hun hoofd hadden. Er is slechts een enkeling onder hen
te vinden die de slavernij afkeurde. In de loop der jaren ontstond door dit soort
beschrijvingen het beeld van de neger die in Afrika in zodanige barbaarse
omstandigheden zou leven, dat zijn aankoop voor de plantages in de West als een
christelijke daad werd voorgesteld. Werken als die van Bosman, waarin de negers
zeer negatief werden voorgesteld, zouden jaren later, eind 18e, begin 19e eeuw,
koren op de molen zijn van de verdedigers van de slavernij. Zo concludeerden ze
onder meer uit de gegevens van Bosman dat de slavenhandel niet in strijd met de
menselijkheid was. Het Afrikaanse standpunt ontbrak in deze verslagen natuurlijk
totaal.
In de brief van Kakera Akotie is het een van de weinige keren dat een van de
slachtoffers - weliswaar via een blanke auteur - vanuit zijn visie een beschrijving
van de slavernij geeft. Er wordt tenminste gesuggereerd dat we hier met een ‘zwart’
perspectief te maken hebben. Een aantal jaren later, in 1789, zou de autobiografie
van een niet-fictionele slaaf, Olaudah Equiano, verschijnen. Zijn levensverhaal
leverde een belangrijke bijdrage tot de afschaffing van de slavernij. In hoeverre De
Denker met zijn tekst de publieke opinie beïnvloed heeft, blijft de vraag. In ieder
geval is het zijn verdienste dat hij als een van de eersten op die manier de slavernij
voor een groot publiek ter discussie heeft gesteld.
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3.7 Bijlage
*

Notifikatie OPDRACHT VAN DE STATEN GENERAAL OM ZEVEN VRIJE NEGERS
OP TE SPOREN DIE TEN ONRECHTE ALS SLAVEN ZIJN VERKOCHT.
1749 juni 6
[1] Alzoo den Edelen Hove van Politie en Crimineele Justitie deeser colonie soo
1
van
[2] Haer Hoog Moogende Heeren Staten Generael der Vereenigde Neederlanden
2
als
[3] van de Edele Generaelen Geoctroyeerde West-Indische Compagnie ter
33-4
precidiale
[4] caemer Amsterdam, seer ernstig requisiten hebben ontfangen omme op ordre
4
van
[5] hoog gemelde Haer Hoog Moogende, geobtineert op demonstratien van
55-6
welgemel[6] de Edele Generael West-Indische Compagnie, te reclameeren seekere seeven
6
stuks

*
1

2
3

3-4

4

5

5-6
6

notifikatie: officiële bekendmaking
alzoo: omdat. In de eerste alinea wordt uiteengezet waarom de maatregelen door het Hof
van Politie en Justitie genomen worden.
den Edelen Hove van Politie en Crimineele Justitie: het Hof van Politie en Criminele Justitie
was belast met de rechtspraak en de ordehandhaving. Samen vormden ze de Politieke Raad
die naast de Gouverneur de kolonie bestuurde.
Staten Generael: de Staten-Generaal vormde het college waarin de vertegenwoordigers van
alle gewesten van de Republiek der Verenigde Nederlanden zitting hadden.
Geoctroyeerde West-Indische Compagnie: de Staten-Generaal verleende aan de
West-Indische Compagnie bij haar oprichting in 1621 een octrooi (vergunning), dat in grote
lijnen tot aan het eind van de 18e eeuw ongewijzigd bleef. Het regelde onder meer de interne
organisatie van de W.I.C. en haar verhouding tot de staat.
precidiale caemer: de centrale leiding van de West-Indische Compagnie berustte bij een
college van 19 personen, de ‘Heeren XIX’. Het had beurtelings vier jaar in Amsterdam en twee
jaar in Middelburg zitting; deze steden kregen dan de titel ‘presidiale (hoofd-) kamer’.
seer ernstig: nadrukkelijk
requisiten hebben ontfangen: opdracht hebben gekregen
op ordre van: op bevel van
hoog gemelde: voornoemde
Haer Hoog Moogende: de Staten-Generaal
geobtineert op demonstratien van: verkregen op aanwijzing van
welgemelde: voornoemde
te reclameeren: op te eisen, terug te vorderen
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[7] vrije negers dewelke in den jaere 1746 door eenen schipper CHRISTIAN HAGEROP,
ge[8] voert hebbende het schip de Africaen, op een frivoole pretext van de kust van
8
Gui[9] nea zijn vervoert, alhier aengebragt en op publique vendue als slaven verkogt,
9
waer10
[10] van ses sijn van Elmina genaemt: LUASJE, HINKEBA, KOBBENA, MANSON, KAKASA
[11] ACOSTRIE, TAPPA POPPA INJA CORREDA en de sevende genaemt ALTA IN HET
SATIJN[12] SCHE LANDT, en aen de eygenaeren te doen betaelen de door hun daervoor
12
uitgeloof[13] de cooppenningen: aen welke ordres en beveelen als alleen strekkende tot
1313-14
welwee[14] sen der slavenhandel, soo hoog noodig voor deese colonie, promt dient te
werden
[15] voldaen en naergekoomen; ten welke eynde door gemelde Hove reets de
15
noodige
[16] ordres sijn gesteld geworden aen de gemelde neegers na te soeke, dog tot
16
nog toe
[17] niet meer als twee hebbende kunnen ontdekken.
[18] Soo is 't dat welgemelde Hove, om aen die hiervooren gemelde resolutien en
18
be[19] veelen van Haer Hoog Moogende te kunnen voldoen, goedgevonden heeft een
yder
[20] ingeseetene te gelasten en ordonneeren, gelijk zij gelast en geordonneert
20
werden bij
[21] deesen, omme indien eenige van deselve hier vooren genoemde neegers
onder hun
[22] hebbende en hun bekent is, deselve ten eersten sullen hebben op en aen te
geeven
[23] aen de commies JAN NEPVEU; dat een yder ook gehouden sal sijn en desnoods
23
meede

8
9
10

12
13
13-14
15
16
18
20
23

op een frivoole pretext: onder valse voorwendselen
op publique vendue: door middel van een openbare verkoop
Elmina: In de 17e en 18e eeuw was dit een belangrijke handelsstad aan de West-afrikaanse
Goudkust (het tegenwoordige Ghana). Ook was Elmina een centrum voor de uitvoer van
negerslaven. De West-Indische Compagnie had het in 1637 op de Portugezen veroverd.
door hun: door de Staten-Generaal
cooppenningen: koopsom
tot welweesen: tot het welzijn
ten welke eynde: voor welk doel
ordres sijn gesteld: bevelen zijn gegeven
Soo: daarom; vgl. Alzoo in r. 1.
resolutien: besluiten
ordonneeren: bevelen
commies: ambtenaar
Jan Nepveu: Jan Nepveu (Amsterdam 1719-Paramaribo 1779) was van 1745 tot 1754, dus
ook ten tijde van de uitvaardiging van het plakkaat, secretaris van het Hof van Politie. Van
1769 tot zijn dood was hij Gouverneur-Generaal van Suriname.
gehouden: verplicht

Paula Keijser, Suikerriet, suikerverdriet

[24] gelast werd omme met den eersten onder hunne slaeven behoorlijk ondersoek
24
te
[25] doen of ook eenige derselver neegers onder hunne slaven mogte sijn, eenige
ontdek[26] kende deselve meede ten eersten sullen hebben op - en aen te geeven aen
den gemel-

24

met den eersten: zo spoedig mogelijk
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[27] de commies, sullende een yder voor dezelve neeger prompt werden
27
gerestitueerd en
[28] voldaen hetgeene sij bij den inkoop voor dezelve sullen hebben betaeld; en
indien
[29] ymand mogte koomen te ontdekken eenige van deselve neegers mogte weesen
over[30] leeden, hetselve meede als vooren sullen hebben op - en aen te geeven, alles
30-31
op pae[31] ne dat ymand namaels bevonden sal werden eenige van deselve negers onder
31
sig te
[32] hebben, geconsidereerd en gehouden sullen werden als mede schuldige aen
3232-33
het cri[33] men plagi off menschendieverij en teegens deselve naer inhoud der regten sal
wer[34] den geprocedeert, soo als bevonden sal werden te behooren; waenaer een
34
ygelijk sig
35
[35] sal hebben te reguleeren.
[36] En opdat niemand hiervan ignorantie pretendeeren, sal deesen alomme
3636-37
werden
[37] gepubliceerd en geaffigeert daer men gewoon is dusdaenige affictie en
37
publicatie te
[38] doen en vervolgens door de keurmeesteren der suykeren als daertoe bij deesen
38
ge[39] last werdende van plantagie aen de eygenaeren of bediendens derselve werden
ver[40] toont.

27
30-31
31
32
32-33
34
35
36

36-37
37

38

prompt: onmiddellijk
gerestitueerd: teruggegeven
op paene: op straffe
namaels: naderhand
geconsidereerd: beschouwd
crimen plagi: mensenroof; rechtsterm
een ygelijk: eenieder
reguleeren: richten, schikken.
ignorantie pretendeeren: letterlijk: onwetendheid (zal) voorwenden; doen alsof je er niets van
afweet.
deesen: deze notifikatie
alomme (...) daer: overal (...) waar
gepubliceerd: afgekondigd, officieel bekend gemaakt. Dikwijls gebeurde dit door een omroeper,
die met luide stem op een openbare plaats de inhoud van een bepaalde verordening
bekendmaakte.
geaffigeert: meestal werden officiële verordeningen of ‘plakkaten’ ter kennisgeving op een
openbare plaats opgehangen.
de keurmeesteren der suykeren: van alle goederen die vanuit Suriname naar het moederland
werden gestuurd, of in de kolonie verhandeld werden, moesten de planters 2,5% van de
waarde aan de West-Indische Compagnie betalen. Om fraude te voorkomen was er op
verschillende plaatsen een waag opgericht, waar een keurmeester onder meer de kwaliteit
van de aangeboden suiker controleerde. De keurmeesters waren de planters meestal een
doorn in het oog: volgens hen vertraagden ze de handel alleen maar.
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4 De werkelijkheid achter de teksten
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan enkele historische aspecten van het
verschijnsel slavernij. Na een algemeen overzicht concentreren we ons op de
slavernij zoals die in de 17e en 18e eeuw in de Nederlandse koloniën in West-Indië
voorkwam.

4.1 Slavernij: zo oud als de mensheid?
In het gedicht over Cicero en in de brief van Kakera Akotie staat de vorm van slavernij
centraal zoals die vanaf de 16e eeuw in het Westindisch gebied bestond, namelijk
de negerslavernij.
Slavernij heeft echter niet altijd in deze ‘gekleurde’ vorm bestaan; bovendien was
het een verschijnsel dat al lang daarvoor in bijna alle werelddelen voorkwam. In de
loop der eeuwen zijn mensen om de meest uiteenlopende redenen tot slaaf gemaakt:
bijvoorbeeld door misdaad of schuld, omdat ze krijgsgevangen waren genomen, of
vanuit de opvatting dat ze voorbeschikt zouden zijn tot een slavenleven. Ook heeft
de manier waarop de slaven behandeld werden, van volk tot volk en van geval tot
geval verschild. Er zijn goede en onmenselijke slavenmeesters en -meesteressen
geweest en in bepaalde samenlevingen, zoals de Griekse en Romeinse, werden
slaven na verloop van tijd vrijgelaten, of konden ze zichzelf vrijkopen.
Al hoefde een leven in slavernij dus niet altijd een ondraaglijk lot te betekenen,
toch is er altijd sprake geweest van een wankel evenwicht. Slavernij houdt namelijk
per definitie een machtsrelatie in, waarbij de een het eigendomsrecht heeft over de
ander, die gedwongen arbeid dient te verrichten. Een dergelijke, toch al ongelijke
verhouding kan door de grillen en de willekeur van de meester natuurlijk gemakkelijk
ontsporen.
Cicero en Kakera Akotie vertegenwoordigen dan ook twee uitersten binnen een
systeem van uitbuiting en onderdrukking, waartussen in de geschiedenis allerlei
gradaties in menselijkheid én wreedheid gelegen hebben.

4.2 Afrika als slavenreservoir
De Arabieren hadden de twijfelachtige eer de bron te ontdekken die in de loop der
eeuwen de belangrijkste zou worden van de slavenhandel: West-Afrika. In de periode
van 650 tot 1850 trokken enorme handelskaravanen door de woestijn naar het
gebied ten zuiden van de Sahara. Op de terugreis namen ze ivoor, edelstenen, zout
en nog een ander ‘artikel’ mee waar in de Arabische wereld veel vraag naar was:
zwarte slaven.
De eerste directe Europese contacten met Afrika vonden plaats in de 15e eeuw.
Onder meer de Portugezen waren er toen in geslaagd om schepen te bouwen
waarmee lange
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Hollandse kooplieden doen hier zaken aan de Afrikaanse westkust. Een tolk bemiddelt bij
de (ruil)handel. Illustratie uit een zeventiende-eeuwse beschrijving van Guinea.

oceaanreizen konden worden gemaakt. Toen de Portugese ontdekkingsreizigers
tot in West-Afrika waren doorgedrongen, betekende dat het einde van het Arabische
monopolie (alleenrecht) op de slavenhandel. In 1481 kregen de Portugezen
toestemming een fort in Elmina aan de Goudkust, het tegenwoordige Ghana, te
bouwen. Hoewel de slavenhandel voorlopig nog beperkt bleef tot het
Middellandse-Zeegebied, was daarmee de eerste steen gelegd voor de
transatlantische slavenhandel.
De ontdekking van Amerika en het Westindisch gebied rond 1500 zou in dit
verband een nieuwe ontwikkeling in de geschiedenis van de slavernij betekenen.
De Hollanders hadden de twijfelachtige eer hier in de 17e en 18e eeuw een
belangrijke rol in te spelen.

4.3 Zuid-Amerika
De geschiedenis van de slavernij en de slavenhandel in West-Indië begint met de
ontdekking van Zuid-Amerika door de blanken. In het voetspoor van Columbus
hadden in de 15e en 16e eeuw Spaanse en Portugese ontdekkingsreizigers voet
aan wal gezet op het Zuidamerikaanse continent en de Caraïbische eilanden. Zij
werden niet alleen gedreven door een vroege wetenschappelijke belangstelling en
de drang om heidenen te bekeren, maar vooral ook door doodgewone hebzucht.
Vanaf de eerste kennismaking met Zuid-Amerika tot in de 18e eeuw werden
bijvoorbeeld expedities ondernomen om het zogenaamde goudland Eldorado te
zoeken. Via reisbeschrijvingen van zeelieden en ontdekkingsreizigers zoals de
Engelsman Sir Walter Raleigh (1552-1618) was het gerucht name-
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Gravure met verschillende aan de kust van Guinea woonachtige vrouwen. A een Portugese
mulattin die op het kasteel Elmina (tot 1637 in Portugese handen) woont; B een inlandse
vrouw, met vruchten op weg naar de markt; D een inlandse vrouw die haar kind de borst
geeft. Illustratie uit een 17e-eeuwse beschrijving van Guinea.

lijk in de wereld gekomen dat er in de binnenlanden van Zuid-Amerika een gebied
lag met onmetelijke rijkdommen aan goud en edelgesteenten. Volgens een van de
variaties op dit thema zou er een meer liggen waarvan het oeverzand uit puur
stofgoud bestond, omdat daar altijd een opperpriester baadde, die voor de offerdienst
zijn huid met stofgoud bedekte. Dit goud waste hij dan in het meer van zich af.
In feite was de Europese legende van dit Eldorado een vervorming van indiaanse
paradijsverhalen. Het goudland is dan ook nooit gevonden. Wel heeft deze
goudkoorts onder de oorspronkelijke indiaanse bevolking zijn sporen nagelaten,
want zij werden, om het goud te zoeken, op het land of in de mijnen te werken, aan
vormen van dwangarbeid en slavernij onverworpen die tot een ware volkerenmoord
hebben geleid. Bovendien hadden ze geen weerstand tegen ‘Europese’ ziekten als
mazelen, pokken en geslachtsziekten. De rijke culturen van de Azteken in Mexico
en de Inca's in Peru zijn door de Spanjaarden letterlijk onder de voet gelopen.
Op den duur leidde de enorme sterfte onder de indianen tot protesten, zoals van
een Spaanse bisschop in Midden-Amerika, Bartolomé de Las Casas (1474-1566).
Hij pleitte bij de Spaanse koning voor de rechten van de verdrukte indianen en stelde
voor om het uitputtende werk voortaan door negerslaven te laten verrichten, omdat
die een groter weerstandsvermogen zouden hebben. De koning stemde toe. Zo
kwam ironisch genoeg onder meer uit ‘humane’ overwegingen met de vervanging
van indianen door negers een georganiseerde invoer van negerslaven op gang.
Vanuit West-Afrika werden zij naar Zuid-, Midden-, en Noord-Amerika gebracht. Las
Casas zou de gevolgen van zijn suggestie, die hij blijkbaar eerst niet overzag, later
diep betreuren.
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De verschillende continenten voorgesteld als de drie Gratiën: ‘Europa gesteund door Africa
en America’.
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4.4 De Wilde Kust
De Wilde Kust of Guiana was in de 17e en 18e eeuw de naam die gegeven werd
aan het uitgestrekte gebied dat aan de noordoostkust van Zuid-Amerika lag, tussen
de Orinoco en de Amazone. De indiaanse naam, Guayana, betekent ‘waterland’.
Niet zo verwonderlijk, want de kuststrook is moerassig en er stromen talrijke grote
en kleine rivieren. De belangrijkste, waaraan enkele kolonies hun naam zouden
ontlenen, zijn van west naar oost: de Essequibo, de Berbice, de Corantijn, de
Saramacca, de Suriname, de Marowijne en de Oyapock. De Wilde Kust omvatte
het tegenwoordige Guyana, Suriname, Frans-Guyana en delen van Venezuela en
Brazilië. Een groot gedeelte hiervan was in de 17e en 18e eeuw door Nederland
gekoloniseerd.
De hete en moerassige kusten van Guiana hadden aanvankelijk niet zoveel
aantrekkingskracht op de Europeanen, ook al niet door de voortdurende aanvallen
van de indianen. Toch begon het proces van kolonisatie daar uiteindelijk op gang
te komen. Evenals de Spanjaarden en de Portugezen waren ook Engelse, Franse
en Hollandse schepen omstreeks 1600 een geregelde vaart op de Zuidamerikaanse
kust begonnen, om zout te winnen en handel te drijven met de indianen. Om een
betere ondersteuning van de handel mogelijk te maken, hadden de Zeeuwen aan
enkele rivieren al verschillende nederzettingen gesticht. De eerste aan de Essequibo
(1613), daarna aan de Pomeroon, de Demerary en de Berbice. In de Republiek
werd het stichten van koloniën gestimuleerd in de hoop dat er door de handel geld
vrij zou komen voor de oorlog met Spanje (1568-1648), en men dacht meteen een
goede gelegenheid te hebben om het protestantisme te kunnen verbreiden. De
West-Indische Compagnie, een handelsvereniging die in 1621 was opgericht, kreeg
van de Staten-Generaal het alleenrecht voor de handel in Zuid-Amerika. Vooral de
Zeeuwse ‘Kamer’ of afdeling van de W.I.C. hield zich met Guiana bezig.
De verovering van Suriname vormt hierbij een hoofdstuk apart: omdat de teksten
over Cicero en Kakera Akotie op dit deel van het vroegere Guiana betrekking hebben,
zullen we ons in de volgende paragrafen voornamelijk op dit gebied concentreren.

Kaart van Guiana of De Wilde Kust (plm. 1770).
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4.5 Het begin van de Nederlandse slavenhandel
In 1626 besloot de Kamer-Zeeland van de West-Indische Compagnie een jacht
naar Angola te sturen om daar ‘eenighe swarten in te handelen’ voor de Zeeuwse
vestigingen in de Guyana's en in de Amazonedelta: de Nederlandse slavenhandel
kwam op gang. De eerste slaven werden in Nieuw-Amsterdam (nu New York)
verkocht; die plaats zou de voornaamste slavenmarkt van Noord-Amerika worden.
Dat de W.I.C. al snel een belangrijke positie in de 17e en 18e-eeuwse
transatlantische slavenhandel wist te veroveren, was aan een aantal wapenfeiten
te danken. Zo wisten de Nederlanders in het bezit te komen van twee belangrijke
Portugese forten aan de Westafrikaanse Goudkust, namelijk Sao Jorge del Mina
(Elmina, 1637) en Sao Antonio in Axim (1642). Vooral met Elmina werd een grote
slag geslagen: het was de belangrijkste slaven-haven aan de Goudkust. Ook Loanda,
de hoofdplaats van Angola, werd zonder veel moeite op de Portugezen veroverd.
Vanuit Elmina en Angola werden Afrikanen door de schepen van de Compagnie,
de slavenhalers, naar de Hollandse plantages in Zuid-Amerika gebracht. Curaçao
werd daarbij een belangrijke slavenmarkt van de W.I.C., die behalve deze gebieden
ook Spaans-Amerika en de Engelse en Franse planters in het Caraïbisch gebied
van werkkrachten voorzag.
De combinatie Goudkust-Angola-Westindisch gebied beloofde gouden bergen
voor de suiker- en slavenhandel. De verovering van Suriname zou het Nederlandse
aandeel daarin alleen nog maar vergroten.

Het kasteel St. George d'Elmina aan de Afrikaanse Goudkust, een belangrijk strategisch
punt voor de handel in goud en slaven. In het onderste deel van het kasteel werd handel
gedreven; tienduizenden slaven werden hier verkocht.

Paula Keijser, Suikerriet, suikerverdriet

69

4.6 Suriname
De eerste Nederlanders die hun stappen gezet hebben op het grondgebied aan de
rivier de Suriname, waren Dirck Claeszoon van Sanen en Nicolaas Baliestel. In de
buurt van het indianendorp Parmirbo bouwden zij in 1613 een factory
(handelskantoor) die met palissaden, een omheining van palen, tegen vijanden
beschermd was. Die plaats, die later als Fort Zeelandia de geschiedenis zou ingaan,
vormde ook de kern waaruit een stad ontstond die eerst Surinaamsburgh en ook
wel Nieuw Middelburg werd genoemd, maar al gauw met de meer inheemse naam
Paramaribo werd aangeduid.
Ondanks het hevige indianenverzet (en de malaria die veel slachtoffers maakte),
was het de gouverneur van Barbados, Lord Willoughby, uiteindelijk gelukt een
Engelse kolonie in Suriname te stichten. Onder de knoet van de Engelsen werden
er toen door rode en zwarte slaven tientallen tabaks- en suikerplantages aangelegd.
Enkele jaren later werd Suriname in een grote handelsoorlog tussen Engeland en
de Republiek betrokken. De Engelsen hadden daarbij Nieuw-Amsterdam veroverd,
de hoofdstad van de kolonie Nieuw-Nederland in Noord-Amerika. Als wraakoefening
daarvoor zonden de Staten van Zeeland in december 1667 een vloot uit naar
Suriname onder opperbevel van Abraham Crynssen. Voor de Surinamerivier
gekomen hees Crynssen de Engelse vlag. Dit om ‘de vijand’ te misleiden. Op die
manier werd het fort van Paramaribo, Fort Willoughby, veroverd. Het werd omgedoopt
in Fort Zeelandia en Suriname werd tot Zeeuwse kolonie verklaard. Bij de Vrede
van Breda mocht Engeland het veroverde Nieuw-Amsterdam hou-

In de 18e eeuw werden de indianen nogal eens door de Europeanen geïdealiseerd. Het
zouden gelukkige mensen zijn, onbedorven door wetenschap en cultuur. Iets van deze ideale
voorstelling is terug te vinden in deze afbeelding uit J.G. Stedman, Reize naar Surinamen
(1799): een indiaanse vrouw van de stam der Arowakken.
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den. Deze plaats zou later als New York de grootste en rijkste stad van de wereld
worden. Maar in die jaren leek de Hollandse kolonie in Noord-Amerika een
twijfelachtig bezit; vandaar dat men in de Republiek zeer content was over de ruil
met Suriname.
Hoe verging het de kolonie nu verder? Een encyclopedie uit 1734 schrijft daar
het volgende over:
Verscheide huisgezinnen hebben zich met 'er woon derwaards begeven,
en zuiker-plantasien aangelegt, en veel geld gewonnen. De lucht is 'er
ook gezonder geworden, na mate dat 'er meer volk komt wonen, en 't
land door 't omhakken van de bosschadien meer geopent word. Men telde
in 1683 reeds vyf of zes hondert Europeaansche huisgezinnen op
Suriname.

De wijde vlakten der savannen, de bossen en de hoge granietbergen van
moeder Sranang [Suriname] slapen sinds honderd eeuwen. Voor hen
werd nog geen historie geschreven. Slechts op de smalle strook langs
de zeekust, hier en daar aan de monding der grote rivieren, op de
allervruchtbaarste alluviale gronden waait het rood, wit en blauw van de
Hollandse driekleur.
Rood‘Kijk moeder,’ zegt verwonderd het kleine blanke jongetje uit het prachtige
boek ‘Omdat ik zwart ben’ van Madeleine Paz, ‘ziet u wel dat die negers
ook rood bloed hebben?’
WitDe kleur van de vredesverdragen van Crommelin.
En blauw?De kleur van onze tropenhemel waarheen wij door de donkere bladeren
onzer bomen opzien om in de fonkelende glans der sterren de belofte
van een nieuw leven te lezen?
Nee, dat is het diepe blauw van de Atlantische Oceaan, waarover eenmaal
de slavenhalers hun Afrikaanse buit, hun levende koopwaar, onze ouders
en grootouders, naar hun nieuwe vaderland Sranang voerden.
(Uit: Anton de Kom, Wij slaven van Suriname. 3e dr. Bussum, 1981, p.
13.)

4.7 Rode, blanke en zwarte slaven
Het overwegend motief voor de Hollanders om huis en haard achter te laten en zich
aan de Wilde Kust te gaan vestigen was het vooruitzicht om als plantagebezitter op
grote schaal produkten als suiker, cacao, koffie en katoen te verbouwen en daarmee
flinke winsten te maken. Dat was mogelijk omdat in het welvarende Europa een
grote vraag naar deze luxegoederen was en er een goede prijs voor gevraagd kon
worden. De welvaart van
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Fort Zeelandia (B) en Paramaribo (A) aan de oever van de Surinamerivier rond 1700.

de blanke kolonisten was daarbij afhankelijk van de aanvoer van goedkope
arbeidskrachten, want één ding was zeker: ze waren niet naar de koloniën gekomen
om daar in de vochtige, drukkende tropenhitte zelf op het land hun brood te
verdienen. De vele brieven en rapporten van gouverneurs, ambtenaren en planters
bevatten steeds de dringende roep om werkkrachten. Suiker kon er immers alleen
komen als er arbeiders waren om het riet te planten en te snijden en als er personeel
voor de suikermolens was.
Toen de indianen te zwak - en dus onrendabel - bleken, werd eerst geprobeerd
om blanke Europese werkkrachten op contract naar Suriname te krijgen, de
zogenaamde servanten. Het waren vaak arme boeren die voor het werk in de kolonie
werden geronseld. Zo kwamen onder meer boeren uit de verschillende Duitse
vorstendommen in Suriname terecht. Ze kregen de kosten voor de bootreis vergoed
en verbonden zich in ruil daarvoor contractueel om voor een periode van 3 tot 5
jaar als landarbeider of militair te werken. De soldaten van het koloniale beroepsleger
werden in de laatste decennia van de 17e eeuw voor een belangrijk deel gerecruteerd
uit de groep van in Nederland veroordeelde ‘criminelen’ die een vonnis voor
deportatie hadden gekregen. Veel contractarbeiders zijn door ziekten en
ondervoeding aan uitputting bezweken. De slechte behandeling door de kolonisten
was veelal te danken aan het feit dat zij over het algemeen als nog minder
waardevolle handelswaar werden gezien dan de gekleurde slaven, die uiteindelijk
hun hele leven slaaf zouden blijven. Niet alleen volwassenen, ook (wees)kinderen
werden aangetrokken om in de kolonie te werken. De jongens werden doorgaans
eerst knecht en later opzichter of deelgenoot in een bedrijf; de meisjes beëindigden
of continueerden dikwijls hun carrière als dienstbode door het sluiten van een
huwelijk.
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Toen het experiment met de indiaanse en blanke slaven mislukte, werden in
navolging van de Spanjaarden en de Engelsen op steeds grotere schaal negerslaven
in Suriname ingevoerd. In 1682 verkreeg de West-Indische Compagnie in Suriname
van de Staten-Generaal het alleenrecht voor de aanvoer van dit ‘werkvee’, met
andere woorden, voor de slavenhandel ‘dewijle de gemelte Colonie niet wel kan
worden voortgeset, dan door middel van Swarte Slaven ofte Negros...’

Tweemaal Suriname
Suriname...
eene volkplanting [...] die door hare schoone plantaadjen en menigvuldige
voortbrengselen eene der rijkste bronnen voor den handel, de scheepvaart
en welvaart van het Gemeenebest [de staat] in het algemeen en voor
Zeeland in het bijzonder, geweest is.
(Uit: J.C. de Jonge, Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen,
1859.)
Suriname...
rijk aan ontzaglijke bossen, waar de groenhart, de barklak, de kankantrie
en de kostbare bruinhart groeien, rijk aan brede rivieren, waar reiger,
wieswiesies, ibissen en flamingo's hun broedplaatsen vinden, rijk aan
natuurlijke schatten, aan goud en bauxiet, aan rubber, suiker, banaan en
koffie...
arm aan mensen, armer aan menselijkheid.
Sranang - ons vaderland.
Suriname zoals de Hollanders het noemen.
Nederlands 12de en rijkste, nee, Nederlands armste provincie.
(Uit: Anton de Kom, Wij slaven van Suriname. 3e dr. Bussum, 1981, p.
11.)

4.8 De driehoeksreis
Vanaf het midden van de 17e eeuw wapperde de Hollandse vlag ‘fier’ boven de
slavendepots aan de Afrikaanse westkust. Alleen al de West-Indische Compagnie
zou vanuit Afrika een half miljoen ‘swarte schepsels’ naar Zuid-Amerika en het
Caraïbische gebied verschepen. Het aantal slaven dat daarnaast illegaal door
sluikhandelaars, zogenaamde Lorrendraayers werd vervoerd, was bijna even groot.
Volgens een Vlissingse scheepsarts die bij de slavenhandel betrokken was liepen
in de jaren 1767 en 1768 van Nederlandse havens 36 schepen uit, die gemiddeld
350 slaven inkochten.
De reis die de schepen in verband met de slavenhandel maakten, wordt ook wel
de driehoeksreis genoemd. Afhankelijk van windstiltes of stormen onderweg duurde
de gemiddelde reis van zo'n slavenhaler 1 1/2 jaar. De schepen hadden een
bemanning van 30 à 40 kop-
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pen, van wie de matrozen dikwijls op een grove manier werden geronseld. Zo hadden
sommige kapiteins wel overeenkomsten met houders van herbergen en bordelen
om slecht betalende klanten aan hen over te leveren. Wanneer misdadigers in de
Republiek tot verbanning werden veroordeeld, betekende dat in veel gevallen een
tewerkstelling als galeiboef op een schip.
De eerste zijde van de driehoek werd gevormd door de route Europa-Afrika.
Zeilden de schepen uit, dan waren hun ruimen volgeladen. Niet alleen met bakstenen
voor het herstel en de bouw van forten, maar vooral met goederen die bij Afrikaanse
handelaars tegen ivoor, goud of slaven werden ingeruild. Uiteraard verschilde de
smaak per stam of streek. Een scheepslading kon bestaan uit katoen, linnen, rum,
cognac, en ‘snuysteryen’ zoals aardewerk, porselein, messen, spiegels, vilten
hoeden, tot zelfs trompetten toe.
Vanaf de Westafrikaanse kust voeren de schepen - ditmaal met menselijke ballast
aan boord - naar Noord-, Midden-, of Zuid-Amerika: de middenpassage. Daar werden
de slaven ingeruild voor koloniale produkten of contante geldbedragen.
Ten slotte werden de slavenhalers geladen met plantageprodukten als koffie,
suiker, tabak en katoen. Daarmee zetten ze weer koers naar Europa. De reis
Amerika-Europa vormde de derde zijde van de driehoek.

4.9 Op mensenjacht
Hoe kwamen de slavenschepen eigenlijk aan hun lading? Er waren veel manieren
waarop Afrikanen tot verkoop en slavernij aan de Europeanen konden vervallen.
Volgens het Romeinse recht, dat in de 17e en 18e eeuw in de Republiek een
gangbare rechtsbron was,

Geïdealiseerde voorstelling van een indiaanse familie van de stam der Caraïben.
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mochten alleen krijgsgevangenen of misdadigers en diegenen die in slavernij geboren
waren, tot slaaf gemaakt worden. Dat was de theorie, want veelvuldig werden ook
vrije negers (zoals Cicero en Kakera Akotie) zogenaamd door een misverstand
meegenomen. Terwijl Europa vol was van de verlichte vrijheids- en
gelijkheidsgedachte die door de burgerij gepropageerd werd, voeren in opdracht
van diezelfde burgerij de slavenhaalders uit, die in hun jacht op slaven de vrijheid
in een ander werelddeel op deze manier voortdurend zouden schenden.
Ontvoering was een middel dat dikwijls werd toegepast om aan slaven te komen.
Vrouwen, mannen en kinderen werden meegenomen; het ging daarbij in feite om
regelrechte mensenroof. De Europese handelaren betaalden een bepaald bedrag
aan de Afrikaanse koning van het betreffende gebied en konden dan vrijelijk in het
land slaven opkopen van de blanken-kapiteins of makelaers.
De Europeanen profiteerden daarbij van het feit dat de Afrikanen vertrouwd waren
met het verschijnsel slavernij. Wat de Afrikaanse kooplieden vermoedelijk niet wisten,
was dat het leven dat hun landgenoten aan de overzijde van de oceaan te wachten
stond, totaal verschilde van dat in Afrika, waar de slaven bijvoorbeeld vaak
opgenomen waren in de familiehuishouding.

Titelplaat van de Nauwkeurige Beschryving van de Guinese Goud- Tand- en Slavekust
(1704) door Willem Bosman. Een koopman weegt hier het aangebrachte goud. Op de
achtergrond worden de negers met ruilgoederen, zoals geweren, betaald.
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Een zeer aanzienlijke groep slaven werd verder gerecruteerd uit de krijgsgevangenen
van het groot aantal stammenoorlogen dat gevoerd werd. Stamhoofden probeerden
door middel van de ruilgoederen die de blanke handelaren voor de krijgsgevangenen
betaalden, zoals goud en geweren, hun rijkdom en macht te vergroten. De
ambtenaren van de W.I.C. wisten doorgaans handig in te spelen op de verdeeldheid
tussen de verschillende stammen en tweedracht te zaaien, want: geen oorlogen,
geen krijgsgevangenen en dus geen slaven.
Naast oorlogen met een zekere politieke achtergrond kwamen ook
slavenroofoorlogen voor. Dorpen werden daarbij overvallen en de hele bevolking
werd soms in slavenkaravanen naar de kust gevoerd.
Sinds de Europeanen handel dreven met de Afrikanen, werden ook steeds meer
‘misdadigers’ tot slavernij veroordeeld en nieuwe misdaden uitgevonden om het
aantal schuldigen, en daarmee de inkomsten uit de slavenhandel, te vergroten. Zo
was het niet toevallig dat juist sterke, gezonde mannen tijdens processen als ‘heks’
werden veroordeeld en door fetisjmannen aan de blanken werden verkocht.
De West-Indische Compagnie had vaste plaatsen op de kust waar de slaven
verhandeld werden, maar ook werd er direct vanaf de schepen zaken gedaan. In
bepaalde gebieden gaven de Afrikanen door middel van rooksignalen aan een schip
te kennen dat er te onder-

Hoezeer slavernij als strafmaatregel een rol in het leven van bepaalde
Afrikaanse stammen speelde, laat het volgende citaat zien. Het is
afkomstig uit de Nauwkeurige Beschrijving van de Guinese Goud- Tanden Slavekust (1704) van Willem Bosman.
- Daer de Negers van de Goud-kust sig vergenoegen met een, twee,
drie, en de voornaemste op syn meest met agt, tien of twintig Wyven,
daer hebben 'er de deese [uit Fida, een koninkrijk in Benin] wel
veertig of vyftig, en de voorname Kapiteinen drie a vierhonderd, ook
eenige wel duisend, en den Koning tusschen de vier en vyfduisend
stuks.
- De Mannen syn hier so wonderlyk min-yverig [jaloers] op hun wyven,
datse deselve op het alderminste vermoeden aen de Europianen,
om vervoerd te worden, verkoopen.
- Wanneer ymand hier een ander mans Wyf afsoend, so is hy
genoegsaem lyveloos, indien de Beleedigde maer van eenig
vermoogen is; ja selfs geraekt, om de misdaed van so eenen, syn
geheele Geslagt somtyds in slaverny.
- Aengaende des Konings Wyven; indien een Manspersoon deselve
maer aenraekte 't sy by ongeluk of al willens, so sou so eenen syn
kop, of ten minsten syn vryheid quyt zyn; en tot boete van zyn
onnoosele misdaed, sig selven een eeuwige slaverny moeten
onderwerpen. Waerom ook al de geene die ontrent 's Konings
wooningen iets te doen hebben, sig met roepen laten hooren, op dat
's Konings Wyven moogen verdagt zyn dat 'er een Manspersoon
ontrent [in de buurt] is.
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handelen viel. Sommige kapiteins hadden zo hun eigen manier om het schip snel
vol te krijgen; het is wel eens voorgekomen dat, juist op het moment dat er een groot
aantal handelaren aan boord was, het anker werd gelicht. Vóór alles was het voor
een kapitein namelijk zaak om zo snel mogelijk koers te zetten naar de ‘de Nieuwe
Wereld’, want de bemanning van een langdurig voor anker liggend schip kon
gemakkelijk ten prooi vallen aan koorts en dysenterie. Een bekend versje onder de
slavendrijvers was dan ook: ‘Pas op voor de baai van Benin, weinigen komen eruit,
velen gaan erin’.

4.10 Verkocht
Voordat ze verkocht werden, stonden de naar de kust gevoerde slaven dikwijls te
kijk voor de toekomstige kopers. Het was belangrijk dat ze er gezond, sterk en
aantrekkelijk uit zouden zien. Vandaar dat de gevangenen bijvoorbeeld ingewreven
werden met olie om hun huid te doen glanzen.
Willem Bosman, die de schepen van de West-Indische Compagnie van slaven
moest voorzien, schreef dat men ze bij de verkoop op een groot plein verzamelde,
waar ze door de chirurgijns (heelmeesters) van de W.I.C. ‘op het aldernauwkeurigste
werden besigtigt en betast, tot het alderminste lid dat zy aen hun lighaem hebben,
en dat Moedernaekt, so wel Vrouwen als Mannen, sonder eenig onderscheid, of
schyn van de minste schaemte’. De chirurgijns lieten de slaven onder meer springen
of door een tunneltje kruipen om te zien of hun ledematen wel soepel waren. Het
onderzoek gebeurde vaak - vooral voor vrouwen - op de meest vernederende manier.
De prijs die een gevangene opbracht, was voor een groot deel afhankelijk van de
lichamelijke conditie. Vaste normen werden hiervoor gehanteerd. De Pieza de India,
Pees, of Stuk van Indiën was als het ware het model van de ‘ideale’ slaaf: er werd
een man mee bedoeld tussen de 15 en 30 jaar, gezond en ongeveer 1.65 m lang.
Degenen die een bepaald gebrek hadden werden de Bonkjes of Macrons genoemd.
Zij werden ook verkocht, maar voor een lagere prijs, of geruild tegen rum. Bosman
beschreef het keuren van de slaaf als volgt:
De geene nu, die voor goed gekeurd werden, steld men aen een kant;
en de andere, aen welke men eenig mangel of gebrek bespeurd, werden
uitgeschooten, en onder de gebrekkige, of Makrons, so als wyse hier
noemen, gereekend; te weeten, die boven de vyfendertig jaren oud zyn,
of die aen armen, beenen, handen of voeten zijn verminkt; ook die een
tand quyt zyn; die gryse hairen, of vliesen op de oogen hebben; alle die
met Venus-siekte [geslachtsziekte] syn besmet, en veelderhande qualen
meer.
Als vrouwelijke Piezas de India golden volwassen, gezonde negerinnen die een
kind zoogden. Zij waren in de regel een derde of een vierde goedkoper dan de
mannen: vrouwen zouden lichamelijk zwakker zijn en konden dus minder werk
leveren. Met de toenemende vraag naar slaven werden ook kinderen steeds meer
gekocht. Drie kinderen van 8 tot 15 jaar waren evenveel waard als twee volwassen
slaven.
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De eisen waaraan een slaaf bij verkoop moest voldoen, werden op den duur steeds
talrijker, waardoor ook de handelaren steeds geslepener werden in het verdoezelen
van eventuele gebreken. In een handleiding voor slavenhandelaren uit 1769 staat:
‘Geen coquette in 't vaderland is zo bezorgd, zig wel te kappen als de
neegerkooplieden om hunne oude slaven’. Grijze haren werden zwart geverfd,
littekens gecamoufleerd en valse tanden ingezet.
Na verkoop werden de slaven gebrandmerkt om verwisseling met slaven van
andere

De prijs voor een slaaf werd onder meer bepaald door de plaats van
herkomst. Iedere streek had bij de verschillende handelaren zo zijn eigen
reputatie. J.J. Hartsinck (1716-1779) was als ambtenaar in dienst van de
W.I.C. In zijn Beschrijving van Guiana, of de Wilde Kust in Zuid- America
(1770) gaf hij onder meer een karakteristiek van de verschillende
stammen. Hier volgen er enkele:
- De Aqueras-Negers [zijn] voor hunne Meesters zeer getrouw: zy zyn
te kennen aan eenige Sneeden op de Rug en Borst, in de gedaante
van Haagdissen en Slangen.
- De Loango- of Goango-Negers zyn van het slechtste soort, en, zo
verhaald wordt, Menschen-Eeters, doodende by het Huwlyk hunner
Koningjes, éen van hunne eigene Natie, waar van zy een Gastmaal
bereiden. Deeze hebben de Tanden als Snoektanden gescherpt; zo
dat zy iemand een Vinger kunnen afbyten. Zy zyn, wegens hun
wreede en verraderlyke aart, by de andere Negers gevreesd en
gehaat. Wegloopende, onthouden zy zich meest in de Bosschen,
eetende, zo gezegd wordt, alle Ongediertes, als Haagdissen,
Slangen, Padden enz.
- De Negers van Goeree die voor de beste worden gehouden, zynde
zeer zwart, sterk, oprecht en trouw; zy hebben op de Slaapen van
het hoofd drie Sneeden, drie Vingeren breed.
- De Negers van Sierra Leona, mede zeer zwart en sterk, en goed
voor het gebruik; hebbende op het Voorhoofd vier Sneeden.
- De Negers van Kaap la Hoe, op de Goudkust, zyn niet minder als
de voorgenoemde geacht, dewyl de meeste Negers die naar
Suriname en verdere Colonien gebragt worden, aldaar, als zynde
de grootste Handelsplaats ingekocht worden, voornamelyk van onze
Natie.
Hartsinck is over het algemeen van mening dat ‘[...] hoe Oostelyker en
Zuidelyker hoe slechter de Negers vallen. Daar integendeel die aan de
Noord-Westkust, voor de beste gehouden worden.’
Hoe betrekkelijk deze waardering van de verschillende stammen was,
blijkt wel uit een uitspraak van Willem Bosman, die een geheel andere
mening over de Goudkust-slaven had. Volgens hem zouden ze juist ‘als
een deel onvernuftige [hersenloze] beesten onder malkander’ [leven],
waarbij ze ‘de luye leediggang op het meeste lieven en beminnen.’
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‘Een huisgezin van Loango Neger-Slaven.’ Illustratie uit J.G. Stedman, Reize naar Surinamen
(1799).

maatschappijen te voorkomen. Het wapen of de naam van de maatschappij werd
daarbij met een gloeiend ijzer op arm, schouder of borst geschroeid. Sommige
betrokkenen waren zich wel bewust van het onmenselijke hiervan, maar
handelsbelang won het meestal van een slecht geweten. Zoals Bosman het stelde:
Deese handeling, geloof ik, komt U E . wat wreed en half barbarisch te
vooren; doch vermits het uit noodsakelykheid geschied, so moet het 'er
so mee doorgaan; doch echter dragen wy so veel mogelyk Sorg, datse
niet te hard werden gebrand, voornamentlyk de Vrouwlieden, die doch
altoos wat teerder vallen.
Behalve de lichamelijke conditie, de sexe en de mate waarin er vraag naar slaven
was, werd de prijs voor een slaaf voor een belangrijk deel bepaald door de plaats
van herkomst. Onder de Europese handelaren had iedere stam haar eigen faam,
die ten dele zeer tijdgebonden was. De Nederlanders en Engelsen hadden een
sterke voorkeur voor de Goudkust-slaven, waaronder de Cormantijnsche, Fidasche
en Fantijnsche negers. Tot deze laatste stam zou Kakera Akotie volgens De Denker
behoord hebben. De Angola- en Loangoslaven stonden als ‘menseneters’ minder
goed aangeschreven.
Uit angst voor opstanden zorgden de planters er over het algemeen voor dat er
niet teveel slaven uit dezelfde streek op één plantage terecht kwamen.
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4.11 De overtocht
Was de koop eenmaal een feit, dan begon voor de gevangenen een van de
gruwelijkste episodes uit hun bestaan: de beruchte middenpassage, de zeereis
vanuit Afrika naar de Amerika's. Voordat de reis begon, zaten de slaven vaak nog
wekenlang opgesloten in de kelders van de forten van de verschillende
handelsmaatschappijen. Wanneer er een schip kwam, werden ze meestal via een
direct op zee uitkomend poortje geboeid in kano's gezet en naar het schip gebracht.
Nog erger waren degenen eraan toe die aan boord moesten wachten tot het volledige
aantal slaven was ingehandeld. Zij werden dan, om vluchten onmogelijk te maken,
dikwijls dagen- en zelfs wekenlang zwaar geboeid in nauwe ruimten gehouden,
zonder licht en lucht. Het kwam dan ook voor dat een groot aantal stierf voordat het
anker nog maar gelicht was. Voordat ze aan boord gaan, zo schrijft Willem Bosman,
‘nemen hun Meesters haer alles af watse om en aen hebben dies sy so naekt, als
hare Moeder hun gebaerd heeft aen boord verschynen’.
Meestal was de scheepstimmerman aan het werk geweest om de ruimen, die op
de heenreis als goederenopslagplaats gediend hadden, geschikt te maken voor het
slaventransport. Speciale slavendekken werden tussen het boven- en benedendek
ingepast. In dat nauwe en bedompte tussendek werden de slaven bij honderden
dicht opeengepakt. Meestal lepelsgewijs, en bovendien vaak twee aan twee
geketend. Het kwam voor dat er 's morgens meer dan één paar werd gevonden
waarbij een levende en een dode aan elkaar waren geklonken. Anders dan de
mannen mochten de vrouwen en kinderen overdag vrij rondlopen. Tijdens de reis
waren de vrouwen voortdurend blootgesteld aan wat een 18e-eeuwse scheepsarts
eens de ‘beestachtige buitensporigheden’ van de zeelui noemde en waarbij
verkrachtingen geen uitzonderingen waren.
De aangekochte slaven waren over het algemeen erg angstig; ook al omdat
sommigen dachten dat ze aan de overkant van de oceaan door de blanken zouden
worden opgegeten.

Plattegrond van een van de dekken in het ruim van een slavenhaler. De slaven moesten
dik wijls wegens ruimtegebrek ‘lepelsgewijs’ tegen elkaar liggen.
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Bosman beschrijft in dit opzicht zijn ervaringen als slavenkoopman als volgt:
‘Somtyds hebben wy met een deel Slaven, uit seeker Landschap, wat
ver van Strand geleegen, niet weinig te doen; want deese onnoosele
Duivels maken malkander wys dat wy haer om geen andere reeden
koopen en vervoeren, als om haer wel ter deegen te mesten, en namaels
voor een lekker beetje op te knappen’ [te verorberen].
Om opstand en onrust te voorkomen verlieten de schepen de Afrikaanse kust dan
ook dikwijls in de loop van de nacht, wanneer alle gevangenen benedendeks waren.
Was het schip eenmaal buitengaats, dan kon alleen de dood hen nog bevrijden.
Het kwam regelmatig voor dat de gevangenen probeerden zichzelf van het leven
te beroven, bijvoorbeeld door overboord te springen. Daarom waren bij veel
slavenhalers als voorzorgsmaatregel netten aan weerszijde van het schip
vastgemaakt. Het meest voorkomend waren hongerstakingen, die doorgaans met
enorme wilskracht tot het bittere einde werden volgehouden. De
scheepsbemanningen hadden door de jaren heen verschillende methodes bedacht
om de gevangenen tot eten te dwingen. Een bekend paardemiddel was het speculum
oris (mondspiegel): een instrument dat tussen de tanden geperst werd en waarmee
de mond letterlijk opengeschroefd kon worden. Het voedsel werd dan via een trechter
in de keel gebracht. Een andere manier was om een schep gloeiende kolen zo dicht
bij de lippen van de hongerstaker te brengen dat ze bijna verschroeiden, en hij of
zij ze wel moest openen.
Behalve het geloof van velen in de dood als middel om naar familie en vaderland
terug te keren, was er natuurlijk geen duidelijker en radicaler vorm van verzet
denkbaar tegen het met geweld verkregen gezag van de blanken dan deze vormen
van zelfmoord.

Olaudah Equiano, een slaaf die zichzelf vrijkocht. Zijn levensverhaal, Equiano's Travels,
werd in 1789 gepubliceerd en zou een belangrijke bijdrage leveren tot afschaffing van de
slavernij.
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Waren de slaven al te lastig, dan kon het gebeuren dat ze doodgeknuppeld en
overboord gegooid werden. Olaudah Equiano was een slaaf die in 1745 in Biafra
geboren werd en zich na verloop van tijd had weten vrij te kopen. Zijn autobiografie
werd in 1789 gepubliceerd. Hierin schreef hij:
‘Ik was nog steeds bang dat ik gedood zou worden, aangezien ik vond
dat de blanken zich op zo'n brute wijze gedroegen en ik nog nooit mensen
had gezien die zo wreed waren, en dat niet alleen jegens ons, maar ook
onder elkaar. Toen we op het dek werden gelaten, zag ik hoe een man
bij de mast zo ongenadig met een touw werd geslagen dat hij eraan
bezweek, en ze gooiden hem overboord gelijk ze met een dood beest
gedaan zouden hebben.’
Niet alleen ‘lastige’, maar ook zieke slaven werden overboord gezet, want een zieke
slaaf bracht minder op, terwijl de scheepseigenaars voor een verdronken slaaf bij
hun verzekeraars meestal het volle pond konden incasseren. Zo liet de kapitein van
het Engelse schip De Zong in 1781 132 met dysenterie besmette slaven in zee
gooien, wetend dat het ‘uit nood’ overboord zetten van zieken door de verzekeraars
werd gedekt.
Door de slechte hygiënische omstandigheden aan boord hadden ziekten vrij spel.
Onder de bemanning heerste dan ook een voortdurende angst voor het uitbreken
van epidemieën. Berucht waren de ‘koortsen’, veroorzaakt door malaria, pokken,
scheurbuik, en ‘roode loop’ of dysenterie. Werden er maatregelen genomen om de
levensomstandigheden aan boord te verbeteren, dan gebeurde dat niet zozeer uit
menslievendheid, alswel om te voorkomen dat al te veel slaven door ziekte of
ondervoeding macron zouden worden. De scheepsarts David Henry Gallandat
(1732-1782) gaf vanuit deze gedachte de slavenhandelaren onder meer de raad
om een groot aantal katten mee aan boord te nemen. Dit ter bevordering van de
hygiëne: men had veel overlast van ratten, die soms verzwakte mensen aanvielen
en tenen, vingers of oren afbeten.
Het zal je na dit alles niet verbazen dat de sterfte aan boord van de slavenhalers
zeer groot was. Het aantal slaven dat de overkant van de oceaan niet levend bereikte,
wordt geschat op 40 000 per jaar, toen de handel op haar hoogtepunt was. De
geleden ellende is onmogelijk in cijfers uit te drukken.

4.12 De aankomst
Nadat een slavenschip in Suriname afgemeerd had, kwam meestal eerst de landsof compagnieschirurgijn aan boord om de algemene gezondheidstoestand van de
slaven te inspecteren.
De aangevoerde slaven werden op verschillende manieren verkocht. Aan sommige
rijke planters leverden de handelaren grote aantallen op bestelling, maar het
merendeel werd op de markt geveild.
De planter lette bij aankoop allereerst op de schoonheid en de kracht van de slaaf
of slavin; zijn laatste zorg was wel of de gezinnen al dan niet bijeen zouden blijven.
Wanneer
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Slaven worden bijeengedreven om verkocht te worden op een veiling.

de mannen niet van hun vrouwen gescheiden waren, was dat vaak alleen om
weglopen te voorkomen. In overeenstemming met de reglementen werd een moeder
wel samen met haar kind gekocht, maar bij wederverkoop hield men daar dikwijls
geen rekening meer mee.
De verkoopprijzen waren gemiddeld twee- tot driemaal hoger dan de inkoopprijzen.
Hoewel er ook meer dan eens verlies werd geleden, was een winst van 100% niet
ongebruikelijk. Sommige kapiteins konden daardoor al na twee of drie reizen gaan
rentenieren. Onverkoopbare slaven werden aan hun lot overgelaten en stierven
dikwijls aan de kaden.
De gekochte slaven en slavinnen werden voor de tweede maal gebrandmerkt;
dit keer met de initialen van de meester. Vervolgens bracht men ze met een boot
naar de plantage, waar intussen alles gereedgemaakt was voor de ontvangst van
de zoutwaternegers, want zo noemde men de in Afrika geboren slaven.
Door de komst van nieuwe slaven ontstonden er soms grote spanningen tussen
zowel meester en slaaf als de slaven onderling. De zoutwaternegers moesten zich
nog leren schikken naar de wensen van de meester en stelden zich over het
algemeen onafhankelijker op dan de creolenslaven die in de kolonie geboren waren.
Bovendien werden door de willekeurige verkoop slaven van verschillende stammen,
met evenzoveel verschillende talen en culturen, plotseling met elkaar geconfronteerd.
Om te voorkomen dat de spanningen te hoog opliepen en uit angst dat eventueel
rebels gedrag zou overslaan op de al aanwezige slaven, werden de nieuwkomers
de eerste tijd doorgaans niet slecht behandeld en kregen ze in de
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Vroeg 19e-eeuwse afbeelding van een slavenmarkt.

meeste gevallen gelegenheid om bij te komen van de reis. De eerste veertien dagen
hoefde er nog niet gewerkt te worden, daarna werden gedurende een aantal weken
lichte taken opgedragen. Die betrekkelijk goede behandeling vlak na aankomst
vormde een groot contrast met het beulswerk op de plantages dat de slaven zo'n
anderhalve maand later, na hun gewenningsperiode, te wachten stond.

In Suriname bestond de blanke bevolking niet alleen uit Zeeuwen en
Hollanders, maar ook uit nazaten van de eerste Engelse kolonisten,
geronselde of om hun geloof gevluchte Duitsers, Fransen en Hoogduitse
en Portugese joden. Aan de plantagenamen die op 18e-eeuwse kaarten
voorkomen, is duidelijk te zien van welke uiteenlopende nationaliteit de
eigenaars waren. Ook kun je uit sommige aflezen welke mentaliteit de
eigenaars hadden en wat hun verwachtingen waren: Klein Jalousie,
Landlust en Twistrust, Vrouwen Vlijt, De Goudmijn, Zorg en Hoop, De
Goede Fortuyn, Mislukt Bedrog, De Beproeving, Hanna's Lust, Worsteling
Jacobs, Berseba, Carmel, Manahaïm, Arens Vlijt, Frederiks Dorff, Berlyn,
Paradise, Hope, Burnside, La Prospérité, Mon Bijou, La liberté, Ma
Retraite, Tout-lui-faut (er mankeert van alles aan) en Joie de Bouteille
(Flessen-vreugd).
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4.13 Slavenwerk
Op de plantages moesten allerlei soorten werkzaamheden verricht worden. Er waren
koewachters om op het vee te passen, negerofficieren of bastiaans die toezicht
hielden op de slaven, schoonmakers om de moestuinen te verzorgen en de
creolen-mama's, oudere vrouwen die op de kinderen pasten en ook als vroedvrouw
optraden. De ambachtsslaven hadden een opleiding genoten als metselaar, smid,
timmerman of kuiper (tonnenmaker) en werden over het algemeen beter behandeld
dan hun ongeschoolde lotgenoten. Zij werkten niet alleen op de plantages, maar
ook in de stad. Dat gold ook voor de huisslaven, die de zorg voor de huishouding
van de eigenaar of directeur hadden. Zij lijken er nog het best vanaf te zijn gekomen.
Door hun persoonlijke en vaak - gedwongen - intieme relaties met de blanken was
het bestaan van de huisslaaf of huisslavin althans in materieel opzicht draaglijker
dan dat van de andere slaven. Er waren families die hen als gezinsleden
behandelden en zelfs uiteindelijk de vrijheid schonken. Daar stond tegenover dat
ze wel van zeer nabij met de grillen van de meester of meesteres geconfronteerd
werden.
Toen in de loop van de 18e eeuw een groot aantal rijkgeworden eigenaars naar
Paramaribo vertrok en de dagelijkse leiding overliet aan een directeur, ontstond er
naast de plantageslaven een tweede groep: de stadsslaven. Door een groot aantal
koetsiers, tuinlieden, parapludragers en huismeiden in dienst te nemen kon de
blanke meester pronken met zijn rijkdom. In de stad werden de vrouwen soms als
wasvrouw of prostituée ‘uit werken’ gestuurd.
Ongeveer 80% van de slaven, mannen èn vrouwen, was tewerkgesteld op de
suiker-, koffie-, cacao- en katoenplantages, of op de houtgronden. Het werk op de
suikerplantages was het zwaarst: een werkweek van zestig, en tijdens de oogst
zelfs van zesennegentig uur,

Afbeelding van de gebouwen op een suikerplantage. A woonhuis van de planter; B
suikermolen; C stookhuis waar het rietsap gekookt en ingedikt werd; D magazijn; E
slavenhutten.
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vormde er geen uitzondering. De werkdag van een slaaf op de suikerplantage begon
meestal om zes uur 's ochtends. Onder het toeziend oog van de bastiaan met zijn
zweep werd dan, met twee korte onderbrekingen, tot zes uur 's avonds
doorgezwoegd. In oogsttijd moest het suikerriet vanwege het gistingsproces binnen
een bepaalde tijd verwerkt zijn en slapen was er dan niet bij. Het werk op een
suikerplantage was niet alleen uitputtend, maar ook gevaarlijk. In de suikermolen
werd het sap met behulp van zware, ijzeren mangels uit het riet geperst. In een brief
uit die tijd wordt het risico daarvan als volgt beschreven:
‘eene Neeger, het riet tusschen de Rollen steekende, er maar eene Vinger
tusschen raakt, en men er niet prompt by is om het 't zy Vinger of Hand,
zoo verre dezelve er reeds tusschen is, af te kappen... zoo moet infallibel
[onherroepelijk] het geheele lichaam van den Neeger tusschen de Rollen
door passeeren, en dus te pletter geperst werden, uitgenoomen het Hooft
dat er afspringt.’
Tijdens ‘de pluk’ werd ook op de koffieplantages een groot beroep gedaan op het
uithoudingsvermogen: er werden dan werkdagen van veertien uur gemaakt.
De slaven op de houtgronden waren wat vrijer dan de anderen, omdat ze door
de aard van de werkzaamheden moeilijk te controleren waren. Om weglopen te
voorkomen kregen ze dan ook over het algemeen een wat menselijker behandeling.
De slaven vormden door hun goedkope arbeid een onmisbare schakel in de
koloniale economie; ze vertegenwoordigden het levend kapitaal van de meester.
Er zijn dan ook zeker planters geweest die hen redelijk verzorgd hebben, maar dit
was meer uitzondering dan regel. Op veel plantages waren voeding, huisvesting
en geneeskundige verzorging

Het mechaniek van een suikermolen. Door middel van zware ijzeren rollen werd het sap uit
het suikerriet geperst.
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allertreurigst. De slaven kregen doorgaans eenzijdig en weinig te eten en
ondervoeding kwam veelvuldig voor. Het hoofdvoedsel bestond uit rijst, bananen
of cassave; op feestdagen werd daar wel eens een stuk vis of vlees bij gegeven.
De mogelijkheid bestond om het karige rantsoen aan te vullen door bijvoorbeeld
cassave te verbouwen op de zogenaamde kostgronden, maar veel leverde dat
uiteindelijk niet op. Vandaar dat diefstal dikwijls de enige methode was om aan meer
voedsel te komen.
Ook de huisvesting was gebrekkig. De slavenhutten, die samen een soort dorp
binnen de plantage vormden, waren uit dunne latten opgetrokken en bedekt met
palmbladeren. In een klein vertrek woonden soms meerdere gezinnen; plaatsgebrek
was dan ook een van de redenen dat er in de hutten niet alleen op planken, maar
ook in hangmatten werd geslapen.

4.14 Vrouwen in de slavenmaatschappij
In de 17e en 18e eeuw had de zwarte vrouw in de slavenmaatschappij dezelfde
economische functie als de zwarte man: ze werd als een arbeidskracht beschouwd
die voor alle werkzaamheden gebruikt kon worden. Vrouwen werkten in de
huishouding, op het veld en bij de suikermolens; op de houtplantages moesten ze
zelfs het zwaarste werk verrichten. De historicus J. Wolbers vermeldt hierover in
zijn Geschiedenis van Suriname:
‘Terwijl de mannen de boomen velden en tot planken of balken zaagden,
waren de vrouwen genoodzaakt die zware planken of balken op het hoofd
uit het bosch naar de landingsplaats te brengen; met dezen zwaren
drukkenden last op het hoofd over een heuvelachtigen grond te torschen,
soms verpligt door poelen of kleine moerassen te waden, was het
dagelijksch werk der slavinnen; door de te groote drukking op het hoofd
werden bloedspuwingen en andere krankheden veroorzaakt, die haar óf
onbruikbaar voor den arbeid maakten, óf vroegtijdig ten grave deden
dalen. Op enkele groote houtplantaadjes bezigde men voor dit werk
ossen.’
Ook wat betreft de fysieke onderdrukking was er doorgaans sprake van ‘gelijke
behandeling’ van man en vrouw. Beiden werden bijvoorbeeld even zwaar gestraft.
Zelfs in de 19e eeuw kon de regering er nog niet toe worden bewogen om het
geselen van vrouwen te verbieden. Een overweging was daarbij onder meer dat de
slavinnen bij rellen en opstootjes vaak in de voorste gelederen werden aangetroffen;
het afschaffen van de geseling zou de opstandigheid alleen maar verergeren, zo
werd gedacht. Een zwangerschap was geen reden om een vrouw te ontzien. Philip
Fermin schrijft in de Nieuwe algemeene beschrijving van de colonie Suriname (1770):
‘Ik heb zelfs eene Negerin gezien, die, omdat zij eene strafwaardige
misdaad begaan hadt, vijf of zes uuren voor haare verlossing, meer dan
vijftig geesel slagen op de billen kreeg.’
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De zwangerschap van een slavin kwam de planters meestal niet erg gelegen; het
was in hun ogen een arbeidsonderbreking die alleen maar geld kostte. Ten slotte
was het goedkoper om de slavenmacht in stand te houden door middel van de
slavenaanvoer uit Afrika dan door een natuurlijke uitbreiding van de
slavengemeenschap in de kolonie. Het kwam dan ook voor dat er bij zwangere
vrouwen onvrijwillige abortus werd toegepast. Volgens de 19e-eeuwse historicus
M.D. Teenstra
‘[...] heeft men voorbeelden, dat blanke Christenen zwangere
Negermeiden, zwarte Heidinnen, ten halve lijve in den grond deden
begraven, om de vrucht af te drijven, ten einde de Negerin dadelijk weder
aan den veldarbeid te kunnen zetten.’
Na de afschaffing van de slavenhandel in 1814 werd abortus daarentegen als een
misdaad beschouwd. Omdat de invoer van slaven toen verboden werd, kregen
vrouwen een nieuwe rol toebedeeld: door kinderen te baren zouden zij nu de
belangijkste bron van nieuwe arbeidskrachten moeten worden. Veel slavinnen
weigerden echter die functie te vervullen en zorgden zelf voor een vroegtijdige
onderbreking van de zwangerschap, waarbij ze het risico liepen zwaar gestraft te
worden.
Een vrouw was in de slavenmaatschappij extra onderdrukt doordat ze niet alleen
economisch uitgebuit, maar ook sexueel misbruikt werd. Naast het werk op de
plantage of in de stad was haar bestaan ook gericht op het bevredigen van de
sexuele behoeften van de meester. Veel vrouwen waren al op de slavenschepen
gedwongen om zich aan die rol te onderwerpen; bij aankomst in de kolonie bleken
meisjes, vrouwen en zelfs kinderen soms geslachtsziekten te hebben opgelopen
door verkrachtingen op zee. Op de plantage kon het voorkomen dat een slavin na
een dag hard werken nog eens gedwongen werd om aan de verlangens van de
directeur, de planter of de blankofficier (opzichter) tegemoet te komen.

Omdat deze slavin niet wilde ingaan op de toenaderingspogingen van haar opzichter, werd
ze gestraft met 200 zweepslagen. Illustratie uit J.G. Stedman, Reize naar Surinamen (1799).
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Dit is een uit de Creoolse volkscultuur afkomstige ballade waarin de slavin
Jaba de schijnheiligheid van haar vroegere blanke minnaar aan de kaak
stelt. Het lied is in Suriname nog steeds bekend.
(Uit: Suriname: Spiegel der vaderlandse kooplieden, samengesteld door
U.M. Lichtveld en J. Voorhoeve. 2e herz. dr. Den Haag, 1980, p. 304-307.)

BASTIAN FON.
Meneri, meneri, da piekien, pardon.
Membrie wan tem, membrie wan tron,
Fa joe ben lobbie mie so té.
En fa mie lobbie joe jette.
Bastian fon! bastian fon!
Da oeman meekie mie hatie bron!
Té na condré joe kon fo scrifiman,
Mie no ben sabie san na wan man;
Fa joe ben lobbie mie so té,
En fa mie lobbie joe jette.
Bastian fon! bastian fon!
Da oeman meekie mie hatie bron!
Mie ben dé kalli joe mooi scrifiman,
Joe poeloe mie na mie nenne Anan;
Fa joe ben lobbi mie so té.
En fa mie lobbi joe jette.
Bastian fon! bastian fon!
Da oeman meekie mie hatie bron!
Té joe ben bossi joe J A B A ,
Mie ben takki: kaba! kaba!
Da falsie lobbie, joe no ké,
Ho fassi joe doe so to dé.
Bastian fon! bastian fon!
Da oeman meekie mie hatie bron!
Pardon Meneri! Pardon! pardon!
Joe ben lobbi da skien wan tron.
Mie beggi joe! mie beggi: ké!
Meneri a no noffo jette?

BASTIAAN SLA!
Mijnheer, mijnheer, heb medelij!
Denk aan het kind, en hoe ge mij
in vroeger tijd beminde zeer,
En hoe ik nog u min, mijnheer.
Sla bastiaan, sla!
Voor deze vrouw is geen gena!
Toen gij als blankof'cier hier kwam,
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Toen wist ik nog niet van een man.
Hoe gij mij toen beminde zeer,
En hoe ik nog u min, mijnheer.
Sla bastiaan, sla!
Voor deze vrouw is geen gena!
Ik noemde u mijn schoon blankof'cier.
Gij nam mij van mijn moeder hier.
Hoe gij mij toen beminde zeer,
En hoe ik nog u min, mijnheer.
Sla bastiaan, sla!
Voor deze vrouw is geen gena!
Toen gij mij in uw armen nam
Heb ik weerstreefd met: Laat mij dan!
't Was valse liefde, 't scheelt u niet!
Waarom doet gij mij dit verdriet?
Sla bastiaan, sla!
Voor deze vrouw is geen gena!
Gena mijnheer, gena, gena!
Eens minde gij toch uw Jaba.
Ik smeek u dan, ik smeek u: Ach,
Mijnheer is het nog niet genoeg?
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Bastian fon! bastian fon!
Da oeman meekie mie hatie bron!
Meneri, meneri, membrie da piekien,
Da sorri joe mie lobbi krien.
Mie beggi joe, mie beggi: ké!
Bastian a no noffo jette?
Bastian fon! bastian fon!
Da oeman meekie mie hatie bron.
Hoe fassi? mie takki fon!
Da oeman meekie mie hatie bron!
Mie takki fon! fon hin so té,
Al wassi a fal don deddé.
Bastian fon! bastian fon!
Da oeman meekie mie hatie bron!
Sla bastiaan, sla!
Voor deze vrouw is geen gena!
Mijnheer, mijnheer, denk om het kind,
Dat toont hoe zuiver ik u min.
Ik smeek u dan, ik smeek u: Ach,
Bastiaan is het nog niet genoeg?
Sla bastiaan, sla!
Voor deze vrouw is geen gena!
Wat nu? Ik zeg je: sla!
Voor deze vrouw is geen gena!
Sla, zeg ik, sla! Geef haar nog meer!
Al valt ze er ook dood bij neer!
Sla bastiaan, sla!
Voor deze vrouw is geen gena!

Voor deze verplichting bestond geen enkele vrijstelling; ze was immers eigendom
van de meester.
Het gevaar was niet denkbeeldig dat de slaven op de plantage zich tegen een te
ruwe behandeling van de vrouwen zouden verzetten. Onder meer uit angst voor
rebellie werd daarom meestal geprobeerd de vrouwen met zoete beloften of kleine
gunsten voor bewezen dienst te paaien. Was de hartstocht eenmaal bekoeld, dan
ontving ze enkel nog haat voor liefde. De eventuele kinderen uit een dergelijke
verbintenis werden meestal eenvoudig als een vermeerdering van de menselijke
veestapel beschouwd.
In Paramaribo werden sommige slavinnen tot prostitutie gedwongen. Wekelijks
moesten ze dan een minimumbedrag aan de meester of vrouw opbrengen die veelal
hun handen in onschuld wasten, omdat ze ‘niet wilden weten’ waarmee het geld
verdiend was. Waren deze vrouwen besmet met een geslachtsziekte, dan kon het
voorkomen dat ze, met rode verf bestreken, door de straten van Paramaribo gevoerd
werden en daarna aan hun lot overgelaten.
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Het samenleven van blanke mannen met al dan niet vrije ‘gekleurde’ vrouwen
was in de koloniale samenleving een algemeen geaccepteerde zaak. Dergelijke
relaties kwamen mede door het tekort aan blanke vrouwen veelvuldig voor, hoewel
getrouwde mannen naast hun blanke vrouw dikwijls een bijzit hadden. Samenleven
was toegestaan, een gemengd huwelijk daarentegen uit den boze. Naar aanleiding
van een dergelijk huwelijk schreven de Raden van het Hof van Politie in een officiële
correspondentie:
‘De reeden teegen zoodaanige Trouwe [huwelijk] is, dat het repugnant
[weerzinwekkend] en afschuwelijk is, schandelijk ten hoogsten voor een
blanke, dat hij, het zij uit een verkeerde wellust of om voedsel sodaanig
huwelijk aangaat, alsoo sulx altoos in minachting hier is geweest.’
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Hoe was nu het leven van de Europese blanke vrouw overzee? Er waren maar
weinig vrouwen die zelf plantages in eigendom hadden; de meesten kwamen mee
in het voetspoor van hun man en werden pas na zijn dood eigenares van de plantage.
In de regel was zij totaal aan hem ondergeschikt: zoveel als hij mocht, zo weinig
mocht zij. Het enige sociale contact dat blanke vrouwen in de kolonie hadden,
bestond in de regel uit theebezoeken die de plantersvrouwen onderling
organiseerden, of maaltijden met andere echtparen.
Dat er ook ten aanzien van de blanke vrouwen in de kolonie sprake was van een
dubbele moraal, is wel te zien aan het verbod voor vrouwen om een relatie met een
neger of kleurling te hebben. Hoewel hij de publieke opinie tegen zich gehad zal
hebben, kon een blanke man ongehinderd met een kleurlinge samenwonen. Voor
een vrouw had een ‘gekleurde’ liefdesrelatie daarentegen verregaande
consequenties; de straffen voor deze ‘onnatuurlijke hoererijen’ waren niet gering.
Daarbij kwam dat een dergelijke verhouding meer betekende dan een inbreuk op
het ‘recht’ dat de blanke op het lichaam van de vrouw zou hebben: het ontkrachtte
namelijk het idee dat het zwarte ras inferieur was aan het blanke ras. De

Naamgeving
Veel slaven hadden een naam waarin duidelijk de fantasie van hun
meester te herkennen was. Zo heetten ze bijvoorbeeld Napoleon, Fortuin,
Goliath, Tevreden, Geluk, Present, Dido, Prinses, Pasop, Winst, Juno,
Vergilius, Cicero of Caesar. Daarnaast waren er de meer alledaagse en
zeer Hollandse namen als Leentje, Truijtje, Coba, Petronella, Jan, Klaas,
Hendrik of Mathijs.
Volgens oud Westafrikaans gebruik noemden veel slaven en bosnegers
hun kinderen naar de dag waarop ze geboren waren: die dag was
bepalend voor de eigenschappen en het karakter van het kind. Op vrijdag
zou je bijvoorbeeld voor het geluk geboren zijn. Dit gebruik bestaat in
Suriname nog steeds. Pas in de 19e eeuw, bij de voorbereidende
maatregelen tot afschaffing van de slavernij, kregen de slaven
familienamen.
Hier een overzicht van de ‘dagnamen’ met hun bijbehorende
eigenschappen.
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tekst van een plakkaat dat op 28 januari 1711 werd uitgevaardigd illustreert deze,
met een modern woord ‘racistisch’ te noemen opvattingen:
‘Allen ende yegelyk die deesen zullen sien ofte hooren leesen saluyt
[gegroet]: doen te weten dat wij tot ons uyterste leetwesen ondervonden
hebben dat sommige vrouwspersoonen sig niet hebben ontsien
vleeschelijk gemeenschap te houden met negers ende dewijl dat saken
sijn streckende tot een groot schandaal voor de geheele colonie.
[...] dat in alle gevalle sal werden bevonden dat eenig blank
vrouwspersoon, ongehuwt sijnde, vleeschelijke gemeenschap sal hebben
gehouden met een neger, hetzelve vrouwspersoon strengelijk sal werden
gegeselt ende voor al haer leven uyt dese colonie gebannen. Ende in
gevalle eenig getrouwt vrouwspersoon daartoe mogte komen te vervallen,
sal deselve niet alleen strengelijk gegeselt, maer ook gebrandmerkt ende
voor haer leven uyt deese colonie gebannen ende zal de neger daarmede
hetselve sal zijn geschiet sonder eenige conniventie [onherroepelijk] met
de dood werden gestraft.’

4.15 Straffen
Volgens de oudste gedetailleerde opgave van het aantal inwoners in Suriname
woonden daar in 1738 2133 blanken en 51 096 slaven. De slavenmacht was dus
in dat jaar gemiddeld 25-maal en in 1787 zelfs 65-maal zo groot als het aantal
blanken dat haar moest beheersen. De genadeloze uitbuiting door een in verhouding
zeer kleine groep blanken kon dan ook eeuwenlang in stand worden gehouden door
een grote mate van fysieke onderdrukking. In de koloniën bestond een stelsel van
gruwelijke straffen om de slavenbevolking onder de duim te houden. Ze vormden
een middel om haar te intimideren en ervan te weerhouden tegen het blanke gezag
in opstand te komen. De angst voor een algemene slavenopstand leefde voortdurend
onder de kolonisten en was er onder meer de oorzaak van dat voor kleinigheden
steeds strengere en wredere straffen werden bedacht. Toen Crommelin, die van
1752 tot 1768 gouverneur van Suriname was, probeerde om de excessen tegen te
gaan en de straffen enigszins controleerbaar te maken, stuitte dat op heftige
bezwaren van de ‘heeren Raden’, omdat de slaaf toch vooral in de waan gelaten
moest worden dat de meester het recht van leven en dood over hem had; hij zou
anders niet meer te beteugelen zijn.
De gangbare opvatting was dat de slaven door hun karakter alleen ‘door vrees
van swaare straffe’ aan het werk konden worden gezet. Hiermee werd het geweten
van de meester gesust en de vele mishandelingen goedgepraat. Werd er naar de
zin van de plantageopzichter niet hard genoeg gewerkt, dan stond de bastiaan, de
zwarte negerofficier, klaar om op diens bevel enkele krachtige zweepslagen uit te
delen. Had de slaaf of slavin zich om de een of andere reden het ongenoegen van
de blankofficier, de opzichter, op de hals gehaald, dan kon het voorkomen dat hij
of zij 's avonds bij het uitbrengen van het verslag werd meegenomen naar de
eigenaar of directeur en bij deze werd aangeklaagd. De slaaf of
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slavin werd dan, zonder enig weerwoord te kunnen geven, aan een boom of paal
gebonden, ontkleed en gegeseld.
Een van de ‘ordinaire’ [gewone] straffen bestond uit het toedienen van tachtig
zweepslagen. De plantagehouders waren hiertoe wettelijk gemachtigd en pasten
deze strafmaatregel in geraffineerde varianten toe. Zo werd een slaaf soms met
een touw aan zijn handen over een balk of boomtak omhooggehesen. Om slingeren
of schoppen te beletten werd een gewicht aan de voeten vastgemaakt en de persoon
in kwestie dikwijls zo geslagen en gegeseld ‘dat hij eerder een gevilde of gestroopten
hond gelijkende is, als een mensch’, zoals een 18e-eeuwer observeerde.
De manier waarop de slaven werd ingepeperd dat alleen de blanke de baas was,
kon extreme vormen aannemen. John Gabriel Stedman, een Schot die als militair
een aantal jaren in Suriname was, schreef in zijn Reize naar Surinamen en door de
binnenste gedeelten van Guiana (1796; Nederlandse vertaling 1799):
‘De veroordeelden, eenmaal vastgebonden zijnde, vallen de zweepslagen
op hen, zonder onderscheid van mans, vrouwen of kinderen. Zoo lang
deze strafoeffening duurt, roepen de ongelukkigen bij herhaling: “danky
masera” [dank u meester] en de Planter wandelt met zijnen opzichter
rond, zonder op het geschreeuw het welk hij hoort, eenige acht te geven.’
Een van de bekendste straffen was de Spaanse bok. Daarbij lag de slaaf of slavin
op de zij, de armen vastgebonden om de opgetrokken knieën. Achter de knieën
werd een stok geklemd die zo stevig in de grond werd gestoken dat bewegen
onmogelijk was. Het lichaam werd dan met een bundel tamarinderoeden bewerkt
tot de bovenliggende kant rauw was.

Veel oude Creoolse spreekwoorden, odo's, herinneren aan de slaventijd,
zoals:
1 Meti de vo ala soema njam, ma boeba no de vo ala soema weri.
Ieder mag vlees eten, maar niet ieder leer dragen.
2 Joe lafoe, leki dem platie Bakjàu na Domboergoe, dem no gi joe
hafoe.
Je lacht of ze op Domburg (een plantage bij Paramaribo) zoute vis
hebben uitgedeeld en jou hebben overgeslagen.
3 Jeri Bakra nanga taki bakra, a no wan.
Hollands verstaan is een ding, Hollands spreken is iets anders.
4 Ningre wani fri, vo weri soesoe hede: a no sabi, taki, da líkdoren a
de go kisi.
Negers willen vrij worden om schoenen te kunnen dragen, maar zij
beseffen niet dat ze dan likdorens krijgen.
5 Mi da koti-jesi, mi no ha wroko nanga ringa-man trobi.
Mijn oren zijn afgesneden, ik heb niet de zorgen van een
oorringendrager.
6 Tangi vo spansi boko mi si binfoto.
Dankzij de Spaanse bok heb ik het fort, de stad, gezien.
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Een van de wreedste straffen die een slaaf kon ondergaan: levend te worden opgehangen
aan een haak. Daarna werd het hoofd gewoonlijk afgehakt en als afschrikwekkend voorbeeld
op een staak geplaatst, voor het Fort Zeelandia of op de plantage. Het lichaam werd in de
rivier gegooid.

Daarna gebeurde hetzelfde met de andere kant. De Spaanse bok werd vaak op de
plantages toegediend. De planters die in de buurt van Paramaribo woonden, lieten
dit tegen betaling van een fooi en later voor officiële leges dikwijls aan de geoefende
handen van de cipier van Fort Zeelandia over.
Hardnekkige weglopers werd het vluchten wel op een heel radicale manier
onmogelijk gemaakt: door het doorsnijden van de achillespees of het afzetten van
een been of voet.
De straffen die officieel door het Hof van Politie en Justitie werden opgelegd,
deden in wreedheid niet onder voor die van de planters. De notulen van de
Gouverneur en Raden vermeldden bijvoorbeeld dat op 29 april 1732 enkele slaven
werden veroordeeld tot een Spaanse bok, een brandmerk op beide wangen en het
afsnijden van een stuk oor. En dat op beschuldiging van diefstal. Ter dood
veroordeelden werden soms levend aan een ijzeren haak, die door de ribben of het
vel geslagen was, opgehangen. Na hun dood werden de hoofden afgekapt en op
staken gezet. Hetzelfde gebeurde met slaven die zelf een eind aan hun leven hadden
gemaakt. Veel straffen waren bedoeld als afschrikwekkend voorbeeld voor de overige
slaven, vandaar dat ze meestal op de plantage zelf werden toegepast.
Ook in het 17e- en 18e-eeuwse Europa was wreedheid een kenmerk van de tijd.
Radbraken, vierendelen en levend verbranden waren er de gewone straffen en de
laatste heksenjacht van de 17e eeuw had nog maar net plaatsgemaakt voor de
eerste ‘sodomie’(homo-) vervolgingen in de 18e eeuw.
Dat de wreedheid vooral in de koloniën nauwelijks grenzen kende, heeft naast
de angst voor opstanden zeer waarschijnlijk te maken gehad met de toen veel
voorkomende opvatting dat de zwarten een ras tussen mens en dier zouden vormen,
waardoor de slaaf onder meer als een gevoelloos werktuig werd gezien.
In de loop der tijd zijn er door het Gouvernement wel verordeningen uitgevaardigd
om de wrede straffen te matigen, maar controle op de naleving ervan werd bemoeilijkt
door het feit dat veel plantages erg afgelegen waren. Nu beseften de planters maar
al te goed dat
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ze met het ten uitvoer brengen van de doodstraf ook hun kapitaal verloren. Bovendien
zouden de slaven niet bang zijn voor de dood, omdat ze geloofden dat ze, wanneer
een blanke hen gedood had, in een hiernamaals op hun beurt door de blanken
zouden worden bediend. Onder meer hieraan is het te danken dat er onder het
koloniale bewind niet nog meer slachtoffers zijn gevallen.

4.16 Slaven in opstand
De kolonisten hebben altijd middelen gebruikt om te voorkomen dat de slaven zich
op de een of andere manier zouden organiseren. Dat zou namelijk een directe
aanslag betekenen op het eigendomsrecht van de meester, op het recht om de
slavin of slaaf als zijn bezit te beschouwen en te behandelen zoals hij dat wilde. Om
complotten en samenzweringen te voorkomen maakten de blanken onder meer
gebruik van de verdeel-en-heers-techniek, waarbij sommige slaven bepaalde
voorrechten kregen en zo gebruikt konden worden om de slavenmacht onder de
duim te houden. Het speelde onder meer bij de bastiaans die meer voedsel en
betere kleding kregen dan de andere slaven: zij waren uiteindelijk degenen die de
discipline op de plantage moesten handhaven.
Vanaf het begin van de slavernij zijn er verschillende strenge maatregelen
afgekondigd die tot doel hadden de arbeidskrachten iedere mogelijkheid tot
samenzwering te ontnemen. In 1777 werden de meeste maatregelen samengevat
in het ‘slavenreglement’. Het was bijvoorbeeld verboden 's avonds na negenen
zonder lantaarn op straat te komen. Het bij zich dragen van stokken of knuppels
werd gestraft. Een slaaf mocht alleen dan de rivier op wanneer hij voorzien was van
een pasje of vergezeld werd door blanken. Bij begrafenis-

Kapitein John Gabriel Stedman, een Schot die deelnam aan de expedities tegen de marrons,
en die van het verblijf in Suriname verslag deed in zijn Narrative of a five years' expedition
against the revolted negroes of Surinam [...] (1796).
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sen was de aanwezigheid van meer dan twaalf slaven niet toegestaan; iedere
samenkomst om te kaarten of te dobbelen was verboden en er mocht slechts met
toestemming gedanst worden. Feesten waren namelijk bij uitstek gelegenheden
waar de slaven onderling contacten konden leggen, en meer dan eens hadden ze
in hun feestliederen openlijk kritiek op de blanken geuit.
Hoewel de planters op deze manier altijd geprobeerd hebben om iedere vorm
van organisatie te voorkomen, wisten de slaven zich toch op verschillende manieren
tegen het willekeurige en wrede bestuur te verzetten. Door te doen alsof ze ziek
waren of door langzaam te werken, probeerden ze het plantagewerk te saboteren.
Zelfmoord vond niet alleen plaats op de schepen tijdens de overtocht vanuit Afrika,
maar kwam ook op de plantages dikwijls voor. Het was niet alleen een uiting van
angst en wanhoop, maar ook van verzet, want sommigen verkozen bewust de dood
boven het vernederende slavenbestaan. Het geloof dat de geest na de dood naar
nengre-kondre, het geboorteland Afrika, terug zou keren, stimuleerde dit bovendien.
De methodes die gebruikt werden, waren hongerstakingen en het eten van
onverteerbare stoffen als aarde, klei en houtskool.
Het doen verhongeren of vergiftigen van het vee werd wel eens als middel gebruikt
om het eigendom van de meester te vernietigen. Ook werden er pogingen
ondernomen om hem zelf te vergiftigen, bijvoorbeeld met een aftreksel van rietafval
dat een verlammende werking had: de dumbcane.
Wanneer een slaaf weigerde om op straat voor een blanke uit de weg te gaan,
of in het bijzijn van een blanke zijn muts niet afzette, was dat ook een vorm van
protest: de weigering om zich nog langer te onderwerpen aan de gedragsregels die
de blanken hadden opgesteld en waarbij absolute gehoorzaamheid werd geëist.
Zolang de slavernij heeft bestaan, zijn er altijd slaven geweest die het leven op
de planta-

De marrons verscholen zich meestal diep in het oerwoud. Het doorwaden van zwampen
(moerassen) was tijdens achtervolgingsexpedities dan ook meestal een verplicht onderdeel.
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Een rebellerende marron.
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Een van de vrijgekochte slaven die door de blanken werden gebruikt om op de marrons te
jagen: de ‘redi musu’. De marrons schijnen tijdens gevechten nogal eens verwarring te
hebben gezaaid door zelf een rode muts buit te maken en op te zetten.

ges hebben ontvlucht en in het oerwoud een eigen samenleving probeerden op te
bouwen. Deze bosnegers, weglopers of marrons vluchtten vaak diep het binnenland
in, waar ze dorpen vestigden en kostgronden verbouwden om aan voedsel te komen.
De marrons waren afkomstig van diverse Afrikaanse stammen die ieder hun eigen
talen, godsdiensten en gebruiken hadden. Toen ze bij elkaar gingen wonen
ontstonden er nieuwe stammen zoals de Djuka's, de Saramaccanen, en de Matawai.
Het aantal weglopers werd in de 18e eeuw steeds groter en de plantagehouders
drongen er bij de gouverneur dan ook op aan dat er streng moest worden opgetreden.
Van de kant van de blanken begon toen een niet aflatende jacht op de marrons.
Deze expedities mislukten nogal eens door een gebrekkige kennis van het
moerassige gebied, de zware tegenstand van de marrons en het feit dat veel slaven
die als dragers en spoorzoekers meegingen, met geweren en proviand naar ‘de
vijand’ overliepen. Soms werden de weglopers door ‘correspondenten’ op de
verschillende plantages voor een naderende expeditie gewaarschuwd.
Verschillende groepen marrons wisten zich rond 1769 onder één leiding te
verenigen. Hun aanvoerders zouden helden worden in de Surinaamse vrijheidssrijd:
Boni, Baron, Joli-Coeur en Cormantijn Codjo.
In 1772 moesten de kolonisten een in hun eigen ogen vernederende maatregel
nemen: 122 van de beste en trouwste slaven werden vrij verklaard en getraind om
op hun vroegere lotgenoten te jagen. Het was het korps zwarte jagers of, naar de
kleur van hun hoofddeksel, redi musu, ‘roodmuts’, genoemd. Nog altijd heeft dit
woord in Suriname de betekenis ‘verrader’. De uiteindelijke nederlaag van de
Boni-negers betekende zeker niet het einde van het slavenverzet. Regelmatig bleven
kleine groepen slaven naar de bossen vluchten. Toen in 1834 de slavernij in het
buurland Guyana werd afgeschaft, probeerden velen daar als vrije loonarbeider te
gaan werken. Met zelfgebouwde korjalen, gestolen plantagevaartuigen en zelfs een
gekaapte schoener voeren diverse slaven voor de afschaffing van de slavernij in
1863 hun vrijheid tegemoet.
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Geschiedenis des vaderlands
Wanneer wij, kleine negerjongens, kinderen of kleinkinderen van slaven,
op school les in de Vaderlandse Geschiedenis kregen, dan was dat
natuurlijk de geschiedenis der blanke krijgslieden. Voor de klas stonden
de eerwaarde Tilburgse broeders en onderwezen ons in de heldendaden
van Piet Hein en De Ruiter, van Tromp en de Evertsen en Banckert. Wij,
zwarte kinderen op de achterste banken (de voorsten waren bestemd
voor zoons en dochters van Europeanen) martelden onze hoofden om
er de jaartallen van Hollandse, Beierse, en Bourgondische Gravenhuizen
in te pompen. Wij, die met de stok gestraft werden wanneer wij het
waagden binnen de schoolmuren onze eigen ‘Surinaamse taal’ te spreken,
moesten in geestdrift raken voor de opstandigheid van Claudius Civilis
en de dappere Verlatinghe van Willem de Zwijger. Wij, die de namen van
de opstandelingen Bonni, Baron en Joli Coeur tevergeefs in onze
geschiedenisboekjes zochten, beijverden ons om vlug en nauwgezet voor
het examen de namen en jaartallen op te dreunen der Nederlandse
Gouverneurs, onder wier bewind men onze vaders als slaven ingevoerd
heeft.
En het systeem werkte.
Geen beter middel om het minderwaardigheidsgevoel bij een ras aan te
kweken, dan dit geschiedenisonderwijs waarbij uitsluitend de zonen van
een ander volk worden genoemd en geprezen. Het heeft lang geduurd
voor ik mijzelf geheel van de obsessie bevrijd had, dat een neger altijd
en onvoorwaardelijk de mindere zijn moest van iedere blanke.
Ik herinner mij, hoe het zusje van een mijner vrienden niet met haar eigen
broertje wandelen wilde, omdat zijn huidskleur een schakering donkerder
was dan de hare.
Ik herinner mij, hoe trots wij als kleine jongens waren wanneer blanke
schoolmakkers zich verwaardigden ons bij het knikkeren de stuiters af te
winnen. Dezelfde Europese jongens die zich te verheven voelden om ons
ooit in hun huis te onvangen. En het scheen ons billijk toe! Zozeer had
de geschiedenis der schoolboekjes ons het stempel der
minderwaardigheid opgedrukt.
Geen volk kan tot volle wasdom komen, dat erfelijk met een
minderwaardigheidsgevoel belast blijft. Daarom wil dit boek trachten het
zelfrespect der Surinamers op te wekken en voorts de onjuistheid
aantonen van de vredesbedoelingen der Hollanders ten tijde der Slavernij.
(Uit: Anton de Kom, Wij slaven van Suriname. 3e dr. Bussum, 1981, p.
49-50)
Anton de Kom (1898-1945) was een Surinaams nationalist die in de jaren
dertig de onafhankelijkheid ten opzichte van Nederland propageerde.
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4.17 De Antillen
Op de Nederlandse Westindische eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St.
Eustatius en St. Maarten was de behandeling van de slaven over het algemeen
menselijker dan in Suriname.
Anders dan in Suriname bestonden er weinig plantages met koloniale
uitvoerprodukten. Er waren geen strenge maatregelen om het ontvluchten van de
slaven tegen te gaan, want de sociale controle op de eilanden was groot en op
Curaçao waren er bijvoorbeeld geen bossen waarin ze zich zouden kunnen
schuilhouden.
Curaçao vormde met zijn slavenmarkt lange tijd het centrum van de Westindische
slavenhandel; de slavenbevolking op de eilanden zelf bleeft door een natuurlijke
groei in stand. Op Curaçao was het verschil tussen vrijen en slaven ook uiterlijk
minder scherp dan in Suriname: zo mochten de slaven hier wél schoenen dragen.
Ondanks het feit dat de relatie tussen meesters en slaven betrekkelijk mild was,
waren ook daar bedenkelijke verschijnselen waar te nemen. In tijden van schaarste
hadden de meesters er bijvoorbeeld een gewoonte van gemaakt onrendabele oude
slaven of de ‘luxe’ huisslaven vrij te geven. Zogenaamd een gunst voor bewezen
diensten, was het in feite niet meer dan een handigheid om geld uit te sparen.
Tijdens de laatste jaren van de slavernij vluchtten de slaven van de Antillen soms
naar de omringende Engelse en Franse eilanden, waar de vrijheid al wel in ere
hersteld was. Een teken dat de situatie op de eilanden in vergelijking met die op het
vasteland in wezen toch niet veel beter zal zijn geweest.

Een 18e-eeuwse kaart van Fort Amsterdam op Curaçao.
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4.18 Voor- en tegenstanders
Zolang de slavernij bestaan heeft, is er door de vele betrokkenen gezocht naar
bewijzen voor het feit dat er mensen waren die mochten heersen, de blanken, en
anderen die, geketend, moesten dienen. Dit om eventuele lastige tegenstanders
van repliek te kunnen dienen. Een van de meest gebruikte argumenten om
slavenhandel en slavernij te verdedigen, was dat de neger per definitie inferieur aan
de blanke zou zijn omdat hij barbaarse - meestal in de zin van niet-christelijke gewoonten zou hebben en wraakzuchtig, hardleers, koppig of ‘schelmachtig en van
een bedrieglyken aard’ zou zijn. En dat terwijl er in het Europa van dezelfde tijd
schrijvers als Jean-Jacques Rousseau waren die de onbedorven levensgewoonten
van andere, meer primitieve volkeren ten voorbeeld stelden aan de in hun ogen
decadente westerse samenleving.
In de 18e-eeuwse theorie van de ‘keten der wezens’ namen velen aan dat de
zwarten een ontbrekende schakel vormden tussen de apen en de blanken. De
superioriteit van de blanke werd de slaaf op verschillende manieren ingeprent. Zo
mocht hij geen pijp roken, of schoenen, kousen, hoeden en juwelen dragen, want
verschil moest er zijn. Een inwoner van Suriname gaf hier in 1767 nog een ander
voorbeeld van. Hij schreef:
‘Als men bij voorbeeld, een blanke knegt in huys heeft, dienen de Slaven,
gelijk voor alle Blanken een Ontzag voor hem te hebben, en hem volgens
de gewoonte, den naam Meester te geven: want voor een Blanke, schoon
nog zoo gering, eenige mate met een Neger te willen egaliseren
[gelijkstellen], zoude in het geheel niet aangaan.’

Dominee Jacobus Elisa Joannes Capitein (1717-1747), overtuigd voorstander van de
slavernij.
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Naast deze ‘racistische’ argumenten werd ter rechtvaardiging van de negerslavernij
uitvoerig met citaten uit de bijbel geschermd. De negers werden gezien als de
nakomelingen van Cham, die door zijn vader Noach vervloekt en tot slavernij
veroordeeld was. Cham werd gezien als de stamvader van de Afrikaanse volkeren.
Slavernij als straf voor begane zonde; in die opvatting mocht de heidense Afrikaan
nog blij zijn dat hij door de slavernij met het christendom in aanraking kwam. De
brief van Paulus aan Filemon uit het Nieuwe Testament werd dikwijls aangehaald
om erop te wijzen dat de slaaf een vaste plaats in de samenleving had. In de bijbel
werd vanzelfsprekend niet gezocht naar bewijsplaatsen waarin het gebruik van
medemensen veroordeeld werd. Aanstaande dominees leerden tijdens hun opleiding
in de Republiek dat negers en indianen tot slavernij geboren waren en ‘onder de
Beesten in Noachs Arke zijn gestelt en getelt geworden’. En zo luidde de algemene
mening. Veelzeggend is het verhaal dat een jonge neger eens aan een Nederlandse
dominee in Suriname vertelde. Men had hem over het uiterlijk van de zwarten willen
doen geloven dat het feit ‘dat Hij was swart gemaakt, ende Schaapenooren, en Wol
op zijn Hooft in plaats van Hayr gekreegen,’ [had] een Kaïnsteken zou zijn, het
godsteken waarmee Kaïn na de moord op Abel als vogelvrij verklaarde moest
rondzwerven.
Voor diegenen die gewetenswroeging bleven houden, was er gelukkig ook een
zwarte dominee, Jacobus Elisa Joannes Capitein (1717-1747) die, hoewel zelf uit
slavenouders geboren, predikte dat de slavernij op geen enkele manier in strijd was
met het christendom. Volgens hem zou het Nieuwe Testament de gelovige namelijk
alleen een geestelijke vrijheid toezeggen en niet een lichamelijke, zoals zijn
tegenstanders beweerden. Capitein was door een koopman vanuit Guinea
meegenomen naar de Republiek en had hier theologie gestudeerd. Door zijn ideeën
werd hij op slag beroemd; hij preekte in volle kerken en zijn portret hing bij mensen
thuis aan de muur. Een betere propagandist voor de instandhouding van de slavernij
konden de blanken zich natuurlijk niet wensen.
Veel gehoorde argumenten waren ook dat de krijgsgevangenen die door de
slavenhandelaren gekocht werden, op die manier aan een wisse dood ontsnapten
en dat de slaven het in de kolonie zoveel beter zouden hebben dan in het land van
herkomst. (Waar hoorden we dit geluid ook al weer eerder?) Bovendien, als de
slavernij zo onchristelijk en onmenselijk zou zijn als sommigen beweerden, dan had
God toch allang ingegrepen?
Op alle mogelijke manieren werden de mishandelingen goedgepraat of eenvoudig
ontkend. De meest bizarre redeneringen werden gebruikt om de eigen zakelijke
belangen veilig te stellen en zoveel onbegrip voor andere culturen te verdoezelen.
Anderen gaven toe dat er inderdaad sprake was van misstanden en dat die alleen
maar geoorloofd waren omdat de slavenhandel aan de kooplieden ‘voordeel’ bracht.
Naast voorstanders van slavernij en slavenhandel zijn er ook altijd tegenstanders
geweest, maar hun argumenten zijn maar langzaam in Nederland doorgedrongen.
Pas in 1863 werd de slavernij in Suriname afgeschaft. Waarschijnlijk heeft het feit
daarbij een rol gespeeld dat maar weinig mensen op de hoogte waren van hetgeen
zich in werkelijkheid in de kolonies afspeelde. Kranten waren betrekkelijk schaars
en de stand van zaken in de gebieden overzee moest men voornamelijk uit de
handelstijdingen (beursberichten) lezen. Het is dus niet verwonderlijk dat er maar
weinigen waren die een protest tegen de uitbuiting en onderdrukking lieten horen.
In de beschaafde adellijke salons, in de met ‘slaven-
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geld’ gebouwde prachtige buitens aan de Vecht en in de koopmanshuizen aan de
Amsterdamse grachten kon men zo onder het beluisteren van beschaafde muziek
als - wie weet - Bachs Kaffee Kantate, voorlopig ongestoord blijven genieten van
exotische Westindische plantageprodukten als koffie en cacao. Een bijsmaak zat
er nog niet aan en de praatjes waarmee de planters hun winsten veilig stelden,
werden als zoete koek geslikt. Zoals een 19e-eeuwse historicus het uitdrukte:
‘Wij Europeanen, geloofden zulks, terwijl wij onze kop koffij met suiker
dronken. Deeze zoete tooverdrank overtuigde ons, dat de planters wel
gelijk konden hebben “want”, zoo redeneerden wij hoogst menschlievend
er over, “indien het Negervolk niet bestond, zouden wij ongetwijfeld dit
genot ontberen”.’

4.19 Eind goed al goed?
In de loop van de 19e eeuw begon men zich in Europa meer met de slavernij bezig
te houden. Men ging beseffen dat het een mensonwaardig systeem was en de roep
om afschaffing werd steeds sterker. Engeland ging hierin voorop en verbood als
eerste de slavenhandel. Toen de Engelsen Suriname in het begin van de 19e eeuw
bezet hielden, maakten ze ook daar de slavenhandel strafbaar. Dat verbod bleef
gelden toen Nederland in 1816 Suriname weer terugkreeg. Nu de aanvoer van
slaven ophield, kon de afschaffing van de slavernij niet meer uitblijven. In een stroom
van artikelen in kranten en tijdschriften, in pamfletten en boeken werd daarop
aangedrongen. Het was niet toevallig dat die 19e-eeuwse ‘ommezwaai’ samenviel
met steeds grotere economische verliezen in de verschillende koloniën; men kon
zich nu eindelijk het nadenken permitteren.
Ook door de onzekerheid over de voorziening in arbeidskrachten in de toekomst
ging het aantal plantages achteruit; vele eigenaren hadden besloten om hun
onderneming op te heffen. Op de plantages die overbleven, verbeterde echter voor
de slaven niet veel: de slavenhouders traden nog steeds even hardvochtig op als
tevoren. Verschillende opstanden waren het gevolg, die streng werden onderdrukt.
Ten slotte werd - nadat Engeland en Frankrijk ons land waren voorgegaan - in 1863
de slavernij bij de wet afgeschaft. De slaven kregen de vrijheid, de eigenaren een
schadeloosstelling van ƒ300,- per slaaf. Helemáál vrij waren de slaven nog niet. Ze
stonden nog tien jaar onder staatstoezicht en in die tijd moesten ze
werkovereenkomsten sluiten. De bedoeling was dat ze zo zouden wennen aan
geregeld werken tegen loon. De hoop dat de vroegere slaven vrijwillig op de
plantages zouden blijven werken, bleek ijdel: de meesten trokken aan het eind van
deze periode, toen ze vrije burgers van Suriname werden, naar de stad. Anderen
gingen wonen op plantages die door de eigenaars onbeheerd achter waren gelaten
en legden zich toe op de landbouw.
Inmiddels moest naar andere werkkrachten worden omgezien. De regering sloot
een overeenkomst met Engeland, die immigratie uit Brits-Indië, het tegenwoordige
India, mogelijk maakte. Zo kwamen duizenden Hindoestanen als contractarbeider
naar Suriname om daar op de ondernemingen te werken. Uit Nederlands-Indië
volgden wat later Chine-
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zen en Javanen. Doordat de nieuw aangekomenen meestal na afloop van hun
contract bleven, ontstond in Suriname een samenleving van vele etnische groepen.

Oh Nederland
Je zit met een probleem
gevolg van 't systeem
dat zichzelf achterhaalde
Maar daarvoor nog
lang niet genoeg betaalde
Ik wijs je niet na
Hoewel soms je daden
mij deden spugen
op je grond
waarvan ik veel van 't mijne vond
Ik weet, je bent ons
liever kwijt dan rijk
De rijkdom heb je
reeds verworven
En wat je achterliet
was bedorven
De rekening
gepresenteerd met B T W
en alle andere lasten
moet ervoor zorgen dat de stank
ons niet gaat aantasten
En leer maar dit:
Menswaardigheid
is een begrip
dat ook wij meedragen
al is 't vaak genoeg
ons uit de bast geslagen
Ga uit van 't feit
dat niet alleen de huid
maar ook de geest
de mens moet dragen
Oh Nederland
gebruik nu het verstand
Anders loopt het uit de hand.

(Uit: J. Niemel. Afstand bewaren. z. pl., 1981.)
Jules Niemel is een Surinaamse schrijver/dichter.
In 1954 eindigde het koloniale tijdperk. In dat jaar werd Suriname een zelfstandig
deel van het koninkrijk; in 1975 kreeg het de status van onafhankelijke republiek.
De laatste jaren waren voor Suriname een moeilijke periode. Economisch gezien
kan het land nog niet op eigen benen staan. Produkten als suiker, koffie en cacao,
waarmee de plantagehouders vroeger schatten verdienden, zijn voor Suriname al
lang niet meer belangrijk. Nu wordt er vooral rijst en citrusvruchten op de
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ondernemingen verbouwd. Maar veel belangrijker nog zijn de bosbouw en de winning
van bauxiet geworden, een delfstof waaruit aluminium wordt gemaakt.
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Toch bleef de economische en politieke toekomst onzeker en om die reden zijn vele
Surinamers naar Nederland vertrokken. In Suriname zelf groeide de ontevredenheid,
onder meer door corruptie bij de overheid. Ten slotte pleegde een groep
legeronderofficieren in 1980 een staatsgreep, wat het einde van de democratie
betekende. Er kwam een nieuw militair bewind met als ‘sterke man’ Desi Bouterse.
Nadat in december een aantal leden van de oppositie in Fort Zeelandia was
vermoord, schortte Nederland de ontwikkelingshulp op.
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5 Werktips, vragen en opdrachten
In dit hoofdstuk tref je vier paragrafen aan. De eerste hebben wij Eerste
terreinverkenning genoemd. Deze verkenning heeft vooral betrekking op de twee
teksten uit hoofdstuk 1. Een belangrijk onderdeel van de eerste paragraaf is het zelf
vragen stellen. Deze vragen hebben vooral betrekking op de hoofdstukken 2, 3 en
4. De opdrachten uit de andere paragrafen zijn bedoeld om je te helpen bij het
verwerken van de stof uit de verschillende hoofdstukken van dit katern. Je zult zien,
dat we nogal wat opdrachten hebben opgenomen. Het zal je waarschijnlijk te veel
tijd kosten deze allemaal uit te voeren. Dat is ook niet de bedoeling, je kunt rustig
een keuze maken. (Natuurlijk in overleg met je docent.)

5.1 Eerste terreinverkenning
Je hebt nu twee teksten gelezen. Misschien is alles je nog niet geheel duidelijk, heb
je nog behoefte aan achtergrondinformatie. Deze tref je aan in de hoofdstukken 2
t/m 4. Maar voordat je begint aan het lezen van die hoofdstukken, is het noodzakelijk
even pas op de plaats te maken. Dat doe je aan de hand van de nu volgende
opdrachten.

Opdracht 1
Je eerste indrukken
1 Vind je de teksten moeilijk te lezen?
2 Kun je aangeven waardoor dit komt?
(d.i. Waarmee heb je moeite?)
3 Hoe vind je de inhoud van de teksten?
(schokkend, bekend, saai, interessant, boeiend)
4 Kun je je mening over de inhoud ook beargumenteren?
5 Maken de teksten je nieuwsgierig naar de achtergronden van de slavernij in
Suriname?
Opdracht 2
Verdediging van de slavernij
1 Met welke argumenten wordt in de beide teksten de slavernij verdedigd?
2 Gaan de auteurs hierbij uitsluitend verstandelijk te werk, of proberen ze ook
een beroep te doen op de emoties van de lezers?
(Ondersteun je mening met stukjes uit de teksten.)
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Opdracht 3
Vergelijking van de teksten
1 Geef overzichtelijk de overeenkomsten en verschillen weer tussen Cicero en
Kakera Akotie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende aspecten:
- visie op de blanken in het algemeen en op hun meester in het
bijzonder;
- de wijze waarop ze in slavernij geraakten;
- de beschrijving van de reis met het slavenschip;
- het werk op de plantage.
2 Heb je een voorkeur voor een van de beide teksten?
(Geef argumenten voor je keuze.)

Opdracht 4
Zelf vragen stellen
1 Al lezend zul je jezelf ongetwijfeld vragen hebben gesteld. En nadat je gewerkt
hebt aan de opdrachten uit deze eerste terreinverkenning, zul je op lang niet
al die vragen een antwoord hebben gekregen. Bovendien zijn er misschien
tijdens het werken weer nieuwe vragen gerezen. Noteer de vragen waarop je
graag een antwoord zou willen hebben.
2 Veel van die vragen zullen worden beantwoord in de hoofdstukken 2 t.e.m. 4.
Blader het boek door en ga globaal na waar je op je vragen antwoord zou
kunnen vinden.

5.2 Opdrachten bij hoofdstuk 1
Opdracht 5
Doel en publiek
Maak opmerkingen over:
- het doel waarvoor de beide teksten zijn geschreven;
- het publiek waarvoor de teksten waren bestemd;
- de invloed van de maatschappelijke positie van de schrijvers op de visie die
uit de teksten spreekt.

Tekst 1: Myn Neger-Jongen Cicero
Opdracht 6
1 Quamina verdedigde de slavernij met een aantal argumenten. (Zie in dit verband
opdracht 2.) Ben je het eens met zijn uitspraak dat de 18e-eeuwse Hollandse
boeren en werklieden eigenlijk ook in slavernij leefden, omdat ze arm waren
en omdat ‘... die niet wil werken/Wordt aangezien gelyk een Verken,/Ja als een
pest der Maatschappy!’
2 In het gedicht zijn Cicero en Quamina grotendeels ‘zelf’ aan het woord. Zie je
ook plaatsen waar de schrijver zelf om de hoek komt kijken? Waarom juist
daar?
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3 Aan het eind van het gedicht laat Roos Cicero stellen: ‘Myn juk is zagt, myn
last is ligt’. Waarom zou hij hier een bijbelcitaat gebruiken?
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Tekst 2: Brief van Kakera Akotie aan zijn broer Atta
Opdracht 7
In de brief van Kakera Akotie lijkt soms met opzet heel eenvoudige taal gebruikt
te zijn.
1 Kun je daarvan een aantal voorbeelden noemen?
2 Kun je ook aangeven wat de functie van dit ‘primitieve’ taalgebruik is?
Opdracht 8
Schrijfopdracht
Maak alleen, of samen met een aantal van je klasgenoten een leesverslag van
het gedicht Myn Neger-Jongen Cicero of de tekst uit De Denker. Een aantal van de
vragen die hiervoor al werden gesteld èn een aantal nieuwe volgen hieronder; je
kunt ze als richtlijn bij het schrijven van je leesverslag gebruiken.
1 Wat is het onderwerp, het thema van de tekst?
2 Wil de schrijver volgens jou een bepaalde boodschap overbrengen, en zou hij
daarbij een bepaald publiek voor ogen hebben gehad?
3 Zou het 18e-eeuwse leespubliek onverdeeld gunstig over de tekst geoordeeld
hebben, en waarom wel of waarom niet?
4 Zijn er in de tekst volgens jou bepaalde opvattingen over de samenleving terug
te vinden?
5 Welke visie op de slavernij spreekt uit de tekst, en welke argumenten en
middelen gebruikt de schrijver om die visie aannemelijk te maken?
6 Zijn er in je eigen tijd verschijnselen die je zou kunnen vergelijken met de
verhouding meester-slaaf, onderdrukker-onderdrukte, en in hoeverre is de tekst
in dit opzicht actueel?
7 Denk je dat ‘ons’ koloniaal verleden nog iets te maken heeft met de
tegenwoordige Nederlandse samenleving, en in welk opzicht?
8 Welke vorm zou jij als 18e-eeuwse auteur hebben gekozen om de lezer van
je mening over slavernij te overtuigen?
Opdracht 9
Tekst en achtergrondinformatie
1 Vergelijk de gegevens uit minimaal drie strofen van het gedicht Myn
Neger-Jongen Cicero met de feiten zoals die in historische bronnen te vinden
zijn. Je kunt daarbij onder meer gebruik maken van de paragrafen in hoofdstuk
4 en Equiano's Reizen, p. 19 t/m 29.
Strofe A: de manier waarop Cicero tot slaaf wordt gemaakt (zie 4.9;
Equiano p. 1-24)
B: de angst opgegeten te worden; het verblijf op het slavenschip
(4.11; Equiano p. 25-29)
C: aankomst en verkoop (4.12; Equiano p. 28, 29)
D: de verzorging door de meester (4.12-4.15)
E,F,G: het werk op de plantage. Is het werk van Cicero representatief
voor dat van de meeste slaven? (4.13)
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J:

‘'t Vryheid-minnend Nederland’ (r. 75). Op welke historische
situatie heeft dit betrekking, en waarom is ‘vrijheid’ in de 18e eeuw
zo'n belangrijk begrip?
O: r. 113, 114: waarom werkten de slaven voor zichzelf? (4.13)
r. 116: ‘En zoo ik Kindren moog verwekken’. Hoe stonden de
planters tegenover de voortplanting van de slaven? Waarom
veranderde hun houding in het begin van de 19e eeuw? (4.14)
2 Je kunt ook een wat algemener leesverslag maken door de hoofdstukken
‘ontvoerd’ en ‘het slavenschip’ uit Equiano's Reizen te lezen, en diens
ervaringen met die van Cicero te vergelijken.

5.3 Opdrachten bij de hoofdstukken 2, 3 en 4
Hoofdstuk 2 Kolonistenpoëzie
Opdracht 10
Kolonistenpoëzie algemeen
1 Wat werd in hoofdstuk 2 bedoeld met ‘kolonistenpoëzie’? Vergelijk de informatie
die je daar vindt, met de gegevens uit Suriname: Spiegel der vaderlandse
kooplieden, H. IX, X en XI: ‘de plantersletterkunde’.
2 Over welke onderwerpen werd zoal geschreven? Schreven de dichters allemaal
op dezelfde manier over de koloniale samenleving? Probeer je antwoord met
een paar voorbeelden te illustreren.
3 Denk je dat je aan de hand van de kolonistenpoëzie zonder meer het leven in
de koloniale maatschappij zou kunnen reconstrueren? Waarom wel of waarom
niet?
4 In hoeverre geeft Paul François Roos een waarheidsgetrouw beeld van het
gebeuren op de plantages in de 18e eeuw? Vergelijk de fragmenten uit zijn
werk in 2.5 en 2.6 met de informatie uit 4.13, 4.14 en 4.15.
Opdracht 11
1 Op welk verschijnsel leverde Hendrik Schouten met zijn gedicht De Geele
Vrouw kritiek?
2 Wat was de algemene mening van de plantersgemeenschap over het gemengde
huwelijk? Zie 4.14, en de brief over dit onderwerp van de Raden van het Hof
van Politie in Suriname in Suriname: Spiegel der vaderlandse kooplieden, p.
189-190.
3 Wat valt je op in de houding van de plantersgemeenschap ten aanzien van de
gekleurde en de blanke vrouwen? Zie ook 4.14.
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Opdracht 12
De ‘Surinaamse Lettervrienden’ en gelegenheidspoëzie
1 In het werk van de ‘Surinaamse Lettervrienden’ komen een groot aantal
gelegenheidsgedichten voor. Wat is ‘gelegenheidspoëzie’? (2.3 t/m 2.5)
2 Geef aan wat de onderwerpen zijn van de gelegenheidsgedichten die genoemd
worden in Suriname: Spiegel der vaderlandse kooplieden, H. IX, p. 173-186.
3 Worden er ook nu nog gedichten of kunstwerken gemaakt ter gelegenheid van
bepaalde gebeurtenissen?
Opdracht 13
Schrijfopdracht
1 Maak een gedicht van ongeveer 15 regels met de titel Schets van het
plantageleven. Net zoals Roos schrijf je hierin over het dagelijks leven op de
plantage, maar nu vanuit het standpunt van een slaaf of slavin. Laat daarbij
duidelijk naar voren komen hoe hij of zij dezelfde gebeurtenissen beleeft, die
Roos beschreef. Het gedicht Schets van het Plantaadjeleven staat in 2.5.
2 Schrijf een gelegenheidsgedicht naar aanleiding van een gebeurtenis uit je
leven, of bijvoorbeeld de verjaardag van je lerares/leraar of een van je
klasgenoten.

Hoofdstuk 3 Spectators
Opdracht 14
Spectators algemeen
1 Welke soort tijdschriften bestonden er in de 18e eeuw? Kun je een vergelijking
maken met bepaalde kranten, tijdschriften, schrijvers en journalisten uit onze
tijd?
Je kunt bij het beantwoorden van deze vragen het best in twee kolommen
werken:
18e eeuw
1

heden
1

2

2

enz.
2 In paragraaf 3.2 vind je een aantal namen van Nederlandse spectators. Maak
hiervan een lijstje, en geef aan in hoeverre deze typerend waren voor dit soort
tijdschriften.

Opdracht 15
De Denker en de spectators
1
a De spectators werden met een bepaalde doelstelling geschreven.
Formuleer met eigen woorden wat deze doelstelling was.
b Zoek uit of de tekst uit De Denker aan deze doelstelling voldoet.
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2 Zet nog eens een aantal kenmerken van spectators op een rijtje, en ga na of
je deze kunt terugvinden in de tekst uit De Denker.
3
a Veel spectators werden anoniem geschreven. Waarom? Zie ook
3.3.
b Waarom kwam de anonimiteit de schrijver van de Denker-tekst
waarschijnlijk goed van pas?
c Ken je nog een ander middel dat een auteur kan gebruiken om
haar of zijn identiteit te verbergen? Probeer aan de hand van enkele
voorbeelden uit je eigen tijd te verklaren waarom ‘het’ gebruikt
wordt.

Opdracht 16
1 De schrijver heeft geprobeerd om het verhaal van Kakera Akotie over de
slavernij zo ‘echt’ mogelijk te doen lijken. Blader de tekst nog eens door en
probeer eruit te halen met welke middelen hij dat deed.
2 In de literatuur van de 18e eeuw ging de beschrijving van de werkelijkheid in
het algemeen een steeds grotere plaats innemen. Kun je hier enkele redenen
voor aangeven? In hoeverre past de Denker-tekst volgens jou in deze ‘nieuwe
traditie’? Gegevens hierover vind je in 3.2 en 3.4.
3 Waarom kun je van een wiskundeboek niet zeggen dat het ‘realistisch’ is, en
van een roman of verhaal wel?
4 Noem enkele soorten teksten die niet ‘realistisch’ zijn.
5 Vind je zelf verhalen of films mooier of beter naarmate ze waarheidsgetrouwer
zijn, of juist niet? Probeer bij je antwoord een paar voorbeelden te geven.
Opdracht 17
Schrijfopdracht
De spectators hadden als tijdschrift een bepaald karakter wat betreft inhoud en
vormgeving. Verzin nu zelf de naam van een spectator, en maak een inhoudsopgave
van een gedeelte van de eerste jaargang. Zorg ervoor dat het karakteristieke van
de spectator zowel in de naam als in de titels van de verschillende ‘vertogen’ terug
te vinden is. Zie ook 3.2 t/m 3.4.
Opdracht 18
Schrijfopdracht
1 Stel, je bent een 18e-eeuwse schrijver of schrijfster en je hebt (zogenaamd)
een manuscript gevonden dat door een matroos op een slavenschip of door
een slavin op de plantage geschreven werd. Schrijf een inleiding waarin je de
lezers vertelt hoe je eraan gekomen bent en waarom je het belangrijk vindt dat
het gepubliceerd wordt. Probeer de lezers zo goed mogelijk te overtuigen van
de echtheid van het geschrevene. Je kunt hierbij 3.4 en de inleiding van de
tekst uit De Denker gebruiken.
2 Laat vervolgens in het verhaal van de matroos of de slavin duidelijk naar voren
komen wat hij of zij respectievelijk op het schip of op de plantage heeft
meegemaakt en wat zijn of haar mening over de slavernij en de slavenhandel
is. Gegevens over het slavenschip vind je in 4.8 en 4.11; over het plantageleven
in 4.12 t/m 4.16.
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Opdracht 19
Schrijfopdracht
Hoe zou een vrouw het leven op de plantage ervaren hebben? Schrijf enkele
bladzijden uit de ‘autobiografie’ van een slavin. Als voorbeeld kun je Equiano's
Reizen gebruiken; over het leven op de plantage en over vrouwen in slavernij vind
je meer in 4.14.
Opdracht 20
Schrijfopdracht
Stel: het is 1863 en de slavernij in Suriname is afgeschaft. Schrijf de tekst voor
een plakkaat waarin je een opsporingsbevel uitvaardigt voor enkele beruchte
slavenhandelaren die nog steeds illegaal slaven verkopen. Zie 3.5 en het plakkaat
uit 1749 in 3.7.

Hoofdstuk 4 De werkelijkheid achter de teksten
Opdracht 21
Wat is volgens jou de betekenis van de odo's (spreekwoorden) op pag. 92?
In hoeverre kun je er bepaalde situaties uit de slaventijd in herkennen? Over odo
1 en 4 vind je informatie in 4.17 en 4.18; over 5 en 6 in 4.15.

5.4 Afsluiting
Opdracht 22
Klasseopdrachten
1 Probeer in de tijd dat je met dit boek bezig bent, zoveel mogelijk kranteknipsels
en artikelen uit tijdschriften over de onderwerpen ‘slavernij’ en ‘Suriname’ te
vinden. Wat dat laatste betreft: staan er ook opmerkingen in die betrekking
hebben op de historische verhouding tussen Suriname en Nederland?
2 Maak een klassekrant waarin je kranteknipsels, maar vooral ook je eigen
schrijfsels en tekeningen (spotprenten) een plaats kunt geven.
3 In de klas wordt een tribunaal gehouden waarin het instituut van de slavernij
wordt aangeklaagd. Daarbij wordt een verdeling in drie groepen gemaakt:
1 de rechtbank;
2 een groep die vóór slavernij is, bestaande uit een aantal
18e-eeuwse dominees, planters, vertegenwoordigers van de
West-Indische Compagnie, een plantersvrouw, een slavenkapitein
en een bastiaan (zwarte negeropzichter); één representant van
deze groep treedt op als verdediger;
3 een groep die tegen slavernij is, bestaande uit een aantal slaven
en slavinnen, dominees, een matroos van een slavenschip, een
chirurgijn, een bastiaan, een ‘creolen-mama’ (zwarte vroedvrouw),
een plantersvrouw en een aantal 20e-eeuwse scholieren; één
representant van deze groep treedt op als aanklager. De leden van
beide groepen worden door de rechtbank gehoord. Ten slotte doet
deze uitspraak.
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Opdracht 23
Breng een bezoek aan het Tropenmuseum in Amsterdam. Daar kun je onder
meer zien hoe de tegenwoordige situatie is van de landen die in hoofdstuk 4 met
betrekking tot de slavenhandel en de slavernij zijn besproken. Schrijf een verslag
van je bezoek voor de klassekrant.
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Literatuurlijst
Van de teksten die in dit katern gebruikt zijn, bestaan geen ‘moderne’ uitgaven. Zou
je ze nog eens willen inzien, ben je benieuwd naar de inhoud van de andere vertogen
uit De Denker, of zou je bijvoorbeeld meer van Paul François Roos willen lezen,
dan ben je aangewezen op het bezoek aan een bibliotheek. Gezien de zeldzaamheid
van deze werken maak je de meeste kans bij een grote (universiteits)bibliotheek.
Voor 18e-eeuwse werken in het algemeen geldt dat ze niet geleend mogen worden.
Je kunt ze wel ter plaatse in de leeszaal van de bibliotheek inzien. Ieder boek heeft
een bepaald nummer, een ‘signatuur’.
Iets over de werken die voor de teksten in dit boek gebruikt zijn.
Het gedicht Myn Neger-Jongen Cicero is afkomstig uit: P.F. Roos. Eerstelingen
van Surinaamsche Mengelpoëzy. Amsterdam, Hendrik Gartman 1783-1789. 3 dln.
Ex. Universiteitsbibliotheek [UB] Amsterdam, signatuur 318 D 28, 29.
Voor de brief van Kakera Akotie werd geraadpleegd: De Denker. Amsterdam, K.
van Tongerlo en F. Houttuin 1764-1766 [dl 1-3]; de Erven van F. Houttuin, 1767-1775
[dl 4-12]. Ex. UB Amsterdam, Z 630. De brief beslaat vertoog nr. 82 en 83 uit De
Denker, dl 2.
Van de bundel Eerstelingen van Surinaamsche Mengelpoëzy wordt, behalve in
de U B A , ook een exemplaar in de universiteitsbibliotheken van Leiden en Utrecht
bewaard.
De Denker is ook in het bezit van de Koninklijke Bibliotheek Den Haag (366g1),
de Provinciale Bibliotheek van Friesland in Leeuwarden (b18035) en de
universiteitsbibliotheken van Nijmegen (24c46), Leiden en Groningen.

De Verlichting
Wil je meer weten over de Verlichting, de periode waarin de teksten uit H. 1
geschreven werden, dan vormt het volgende boek een goede inleiding:
H.H. Zwager. Nederland en de Verlichting. Met een inleiding van R. van Gelder.
Tweede druk. Haarlem 1980.
Een overzicht van de literaire activiteit in die periode geeft J. Stouten in Verlichting
in de letteren. Leiden 1984.

Dichtende kolonisten
Voor teksten van verschillende dichtende kolonisten kun je gebruik maken van U.M.
Lichtveld en J. Voorhoeve. Suriname: Spiegel der vaderlandse kooplieden. 2e herz.
dr. Den Haag 1980. Dit is een zeer lezenswaardige bloemlezing waarin ook ‘de
stem der slaven’ doorklinkt.
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Een paar oudere artikelen over de plantersletterkunde zijn:
S. Kalff, ‘Surinaamsche Lettervrienden.’ In: De West-Indische Gids 3 (1921-1922),
p. 237-256.
J. Voorhoeve, ‘Paul François Roos (1751-1805). De Surinaamse
plantersletterkunde uit de 18de eeuw.’ In: De nieuwe taalgids 48 (1955), p. 198-203.
Het werk van P.F. Roos komt in een ruimer verband ter sprake bij A.N. Paasman,
‘Wat bezielde de literaire kolonisten? Het beeld van de Westindische kolonist in de
literatuur 1670-1830.’ In OSO, tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde
en geschiedenis I (1982), p. 44-62; A.N. Paasman. Reinhart: Nederlandse literatuur
en slavernij ten tijde van de Verlichting. Diss. Universiteit van Amsterdam 1984.

Creoolse liederen en verhalen
Speciaal voor Creoolse liederen en verhalen kun je de volgende bloemlezing
raadplegen: C.M. Lichtveld en J. Voorhoeve, Creole Drum. An anthology of Creole
literature in Surinam. Engelse vertalingen Vernie A. February. New Haven/Londen,
1975.
Over het ontstaan van de - o.a. mondeling overgeleverde - literatuur in het
Caraïbische gebied gaat het boek van Maryse Condé: De open plek. Over Franstalige
literatuur uit de Antillen. Ned. vert. F. de Haas. Haarlem 1980. Dit besteedt veel
aandacht aan de traditionele sprookjes en mythen zoals de slaven die kenden.

Tijdschriften
Een overzicht van de verschillende soorten tijdschriften die in de 18e eeuw
verschenen, vind je in de inleiding van: Jacob Campo Weyerman, Den vrolyke
Tuchtheer (1729) nrs. 1-20. Ed. A.J. Hanou, Amsterdam 1978.
Speciaal over het spectatoriale tijdschrift gaat een tweetal artikelen van P.J.
Buijnsters: ‘Voorlopers van Justus van Effen’ in De nieuwe taalgids 59 (1966), p.
145-157 en ‘Sociologie van de spectator’ in Spiegel der letteren 15 (1973), p. 1-17.
Het laatste artikel behandelt onder meer de rol die koffiehuisgezelschappen en
sociëteiten als trefpunten van de gegoede burgerij bij de totstandkoming van het
spectatoriaal genre speelden.
Spectotariale bijdragen van de hand van Cornelius van Engelen vind je in de
Bloemlezing uit het werk van Cornelius van Engelen (1726-1793). Keuze, inl. en
aant. door N.C.H. Wijngaards. Zutphen 1972.
Diverse vertogen uit De Hollandsche Spectator zijn opgenomen in Justus van
Effen: een publicist uit de 18e eeuw. Bloemlezing en inl. van J.J. Borger. Gorinchem
1967. Van een gedeelte van dit tijdschrift bestaat ook een uitgave in facsimile: De
Hollandsche Spectator. Uitgegeven door P.J. Buijnsters. Deventer 1984.
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Koloniale geschiedenis
Over de Nederlandse koloniale geschiedenis wordt een goed overzicht gegeven in
de Algemene geschiedenis der Nederlanden [coörd. red. P. Blok, W. Prevenier, D.J.
Roorda et al.] Haarlem 1977-83. 15 dln. Hiervan speciaal dl. 7 ‘Overzeese
geschiedenis’, p. 220-254; dl. 9 ‘Overzeese geschiedenis in de 17e en 18e eeuw’,
p. 465-483. De A G N geeft bovendien een uitgebreid literatuuroverzicht.
Gebundelde artikelen vind je in E. van den Boogaart. Overzee. Nederlandse
koloniale geschiedenis 1590-1975. Bussum 1982.

Slavenhandel
Gegevens over de dagelijkse praktijk van de slavenhandel, de manier waarop slaven
buitgemaakt en verkocht werden, het leven aan boord van de slavenschepen zijn
te vinden in A. van Dantzig, Het Nederlandse aandeel in de slavenhandel. Bussum
1968.
In dit boek is Willem Bosman een paar maal ter sprake gekomen, de koopman
die van 1687 tot 1701 in dienst van de W.I.C. aan de kust van Guinea (Ghana) goud
en slaven inkocht. Aad van den Heuvel reisde met een cameraploeg naar Ghana
en volgde daar het spoor van Bosman. Het resultaat was een boeiende
televisiedocumentaire en een zeer aantrekkelijk boek: A. van den Heuvel. Willem
Bosman in goud en slaven. Een reisverslag naar aanleiding van dagboeknotities
met foto's van Annette Kentie. Amsterdam 1981.
Een werk dat een duidelijk en rijk geïllustreerd historisch overzicht geeft van de
slavenhandel en de slavernij is S. Everett. Slavernij door de eeuwen heen. Ned.
vert. K. Zegers de Beijl. Zutphen 1980.
In de 16e eeuw schreef een Spaanse bisschop over de gevolgen die de komst
van de Spanjaarden voor de oorspronkelijke bewoners van Zuid- en Midden-Amerika
had: Bartolomé de las Casas. Kort relaas van de verwoesting van de West-Indische
landen. Bezorgd en van een nawoord voorzien door M. van Nieuwstadt. Amsterdam
1969.

De slavernij in Suriname
Voor bijzonderheden over de geschiedenis van de slavernij in Suriname (en van
dat land in het algemeen) kunnen als bron genoemd worden:
M.D. Teenstra. De negerslaven in de kolonie Suriname [...]. Dordrecht, 1842;
J. Wolbers. Geschiedenis van Suriname. Amsterdam, 1861;
R.A.J. van Lier. Samenleving in een grensgebied; een sociaal-historische studie
van de maatschappij in Suriname. 2e dr. Deventer 1971.
Over het verzet van de marrons schrijft Silvia W. de Groot in Van isolatie naar
integratie. Den Haag 1963.
De talrijke verzetspogingen van de Surinaamse slaven vormen ook het onderwerp
van S. Hira. Van Priary tot en met De Kom. De geschiedenis van het verzet in
Suriname 1630-1740. Rotterdam 1982. Een van de weinige werken waarin uitvoerig
aandacht wordt geschonken aan vrouwen in de slavenmaatschappij.
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Prachtig geïllustreerd is A. Helman. Avonturen aan de Wilde Kust. De geschiedenis
van Suriname met zijn buurlanden. Alphen aan den Rijn 1982. Het beschrijft de
ontstaansgeschiedenis van het voormalig Nederlands Guyana tot de tegenwoordige
Republiek Suriname.
Een aardig boekje is R. Spruit. Surinamers onder anderen. Leiden 1982. Hierin
staat een heldere beschrijving van een aantal onderwerpen uit de geschiedenis van
Suriname, maar wordt ook veel aandacht besteedt aan allerlei bijzonderheden uit
het leven van alledag.
Op de Surinaamse migratie naar Nederland wordt ook ingegaan door B.
Molenkamp: ‘Suriname, schepping van Nederland.’ In: Kleio, tijdschrift van de
Vereniging van leraren geschiedenis [...] 23 (1982) nr. 9. Evenals in het hiervoor
genoemde boekje wordt hier een duidelijk verband gelegd tussen heden en verleden.
Het ontstaan van het Fort Zeelandia staat uitvoerig beschreven in J. Fontaine.
Zeelandia. De geschiedenis van een fort. Zutphen 1972.
Voor deelonderwerpen met betrekking tot de Surinaamse geschiedenis kun je
terecht in H.D. Benjamins en J.F. Snellemans [red.]. Encyclopedie van Nederlandsch
West-Indië. Den Haag 1914-1917; W. Gordijn, C.F.A. Bruijning en J. Voorhoeve.
Encyclopedie van Suriname. Amsterdam 1977; Encyclopedie van de Nederlandse
Antillen. Amsterdam 1969.
De werken waarin de slavernij vanuit ‘zwart’ perspectief is beschreven, zijn in de
minderheid. Genoemd kunnen worden:
P. Edwards. Equiano's Reiden. De autobiografie van een negerslaaf. Ned. vert.
K. Roskam. Haarlem z.j.;
Linda Brent. In slavernij. Ned. vert. Ank van Wijngaarden. Amsterdam 1983.
Levensverhaal van een slavin dat voor het eerst in 1861 in de Verenigde Staten
verscheen. Een van de schaarse documenten over de specifieke onderdrukking
van vrouwelijke slaven.
Een historische roman over Suriname waarvan de hoofdpersoon een van de
belangrijkste leiders van het slavenverzet vertegenwoordigt is J.E. Hokstam. Boni.
Amsterdam 1983.
Anton de Kom (1898-1945) was een fel tegenstander van het kolonialisme. Zijn
aanklacht tegen de slavernij en het vroeg 20e-eeuwse kolonialisme werd
geformuleerd in Wij slaven van Suriname. 3e dr. Bussum 1981.

Rassendiscriminatie
Rassendiscriminatie wordt behandeld in J. Vossestein. Zwart-Wit voor gevorderden.
Amsterdam 1982. De auteur gaat in op de vraag hoe bepaalde rassenvooroordelen
ontstaan zijn, en welke gevolgen ze hebben voor de relatie zwart-blank. De map is
te bestellen bij de Educatieve dienst van het Tropenmuseum in Amsterdam, tel.
020-924949, tst. 277.
Over discriminatie in Nederland gaat onder meer J. Bos, Allochtonen in Nederland.
Amsterdam 1978, en E. Verhey. Het verval van de Smitstraat. Amsterdam, Vrij
Nederland, 1979.
Discriminerende ervaringen van - onder meer - Surinaamse vrouwen in Nederland
worden beschreven in Ph. Essed. Alledaags racisme. Amsterdam 1984.
Voor de meest recente informatie: bekijk de krant van deze week.
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Romans en verhalen
H. Beecher-Stowe. De negerhut van oom Tom. 41e dr. Amsterdam/Brussel 1982.
Beroemd verhaal over het slavenleven in Noord-Amerika in de 19e eeuw. Het
verschijnen van Uncle Tom's Cabin (1852) heeft er indirect toe bijgedragen dat daar
de slavernij werd afgeschaft.
A. Behn. Oroenoko of de koninklijke slaaf. Vert. en van een nawoord voorzien
door A. Helman. Amsterdam 1983. Oroenoko is een zwarte Afrikaanse prins die als
slaaf in Suriname terecht komt. De schrijfster neemt stelling tegen de excessen van
de slavernij, zoals marteling en moord, niet tegen de slavernij als instituut.
Edgar Cairo heeft een aantal romans geschreven waarin onder meer
dwarsverbindingen worden gelegd tussen het koloniaal verleden en de moderne
tijd. Hij schrijft in het Sranan Tongo (het Surinaams), Nederlands en het
Surinaams-Nederlands. Enkele titels: Kollektieve schuld. Famir'man-sani. 3e herz.
dr. Baarn. 1981. Dat vuur der grote drama's. Haarlem 1982. Dit verhaal speelt
afwisselend in het 17e-eeuwse Berbice en in een moderne stadswijk.
J.B. Charles. Naar de Berbiesjes. Amsterdam 1983. De jonge slaaf Abonni
ontvlucht met drie vrienden de slavernij in Suriname. Na een avontuurlijke tocht
door het oerwoud vinden ze uiteindelijk de vrijheid in Berbice (Brits-Guyana), waar
de slavernij al is afgeschaft.
M. Diekmann. Marijn bij de lorredraaiers. 6e dr. Den Haag 1981. Marijn,
scheepsarts op een slavenschip, heeft, in vergelijking met zijn 17e-eeuwse
tijdgenoten, sterk afwijkende opvattingen over de slavernij en de slavenhandel. De
gebeurtenissen zijn gebaseerd op historische feiten die de schrijfster in boeken en
brieven van slavenartsen, zeelieden en ontdekkingsreizigers is tegengekomen.
A. Helman. De stille plantage. 17e herz. dr. Den Haag 1981. Beschrijft de
lotgevallen van vier uit hun land verdreven Fransen die op een plantage in West-Indië
een nieuw bestaan proberen op te bouwen.
A. Helman. De laaiende stilte. 7e dr. Amsterdam 1981. De gebeurtenissen uit De
stille plantage zijn hier beschreven vanuit het gezichtspunt van een van de Franse
vrouwen. In haar dagboekaantekeningen speelt de liefde voor een slaaf een
belangrijke rol.
Van Astrid Roemer verscheen: Over de gekte van een vrouw. 3e dr. Haarlem
1984, en: Nergens ergens. 2e herz. dr. Haarlem 1984. Roman over het leven van
een jonge Surinamer in een voor hem vervreemdend Nederland.
Simone Schwarz-Bart. Horizont. Ned. vert. H. Renes. Haarlem 1983. Geeft een
beschrijving van de omzwervingen van een traditionele heldenfiguur uit de creoolse
volksverhalen. In Afrika ervaart hij de afstand tussen de vrij gebleven Afrikaanse
negers en die uit het Caraïbische gebied; in Europa ontmoet hij voor het eerst
blanken die geen meesters zijn, maar evenals de zwarten voor hun bestaan moeten
vechten.
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