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Woord vooraf
Maandag 2 januari 1978 was een beslissende dag in mijn onderzoek naar de
historisch-biografische achtergronden van de roman Reinhart, of natuur en godsdienst
door Elisabeth Maria Post. Ik bevond mij met Ian E. Robertson, een collega verbonden
aan de University of Guyana, aan de Atlantische kust ten oosten van Georgetown
met fotocopieën van 18e-eeuwse kaarten uit het bezit van het ARA Den Haag en de
kaartenafdeling van de UB Amsterdam, op zoek naar wat overgebleven zou kunnen
zijn van de uit de 18e eeuw daterende plantage ‘Le Resouvenir’ die in het bezit is
geweest van Hermanus Hillebertus Post, een broer van de auteur. Het ontdekken van
een kleine ‘village’ met de naam ‘La Resouvenir’ (sic) bevestigde dat wij nog
‘warmer’ waren dan wij al waren. Landinwaarts, achter de tussen palmbomen gelegen
huisjes, kwamen we in een moerassig gebied. Spelende kinderen vertelden ons dat
er nog wat ouds te zien was. Inderdaad ontwaarden wij na enige tijd midden in het
veld een stenen bouwsel, dat tenslotte bleek de gerestaureerde graftombe te zijn van
H.H. Post. Het bevatte het volgende opschrift:
HERMANOUS POST / ESQUIRE OF LE- / RESOUVENIR THR- /
OUGH WHOSE EFFO- / RT THE GOSPEL / WAS FIRST INTROD- /
UCED INTO THIS COL- / ONY IN FEBRUARY 1808 / HE DIED 25TH
DEC. 1808. /
Achteraf bleek dat de feitelijke informatie op de tombe slechts ten dele juist was,
waarschijnlijk het gevolg van het onleesbaar geworden zijn van de tekst op de
oorspronkelijke tombe (Post stief pas in april 1809). Het feit dat het graf van een
kolonist gerestaureerd was, was op zich zelf opmerkelijk; de mededeling dat Post
als eerste het Evangelie in de kolonie bracht, zou daar best iets mee te maken kunnen
hebben. Navraag bij de bewoners van La Resouvenir leidde eveneens tot opmerkelijke
uitspraken als ‘He was a good man’ en ‘He was the man who abolished slavery’.
In ieder geval kon mijn onderzoek naar H.H. Post voortgezet worden. Het was in
Nederland na raadpleging van de koloniale archieven vastgelopen, omdat Guyanese
archieven, bibliotheken en musea niet op mijn verzoeken om verdere inlichtingen
reageerden.* Met de op de tombe gevonden gegevens kon ik doelgerichte naspeuringen
doen in Guyanese archieven en bibliotheken. Mijn grote dank gaat uit naar Ian
Robertson die mij niet alleen dagelijks begeleidde naar mij onbekende instellingen,
maar mij bovendien meenam op een korte universitaire expeditie naar marrons aan
de Berbice-rivier bij wie hij een onderzoek verrichtte naar de laatste resten van
tropisch Nederlands: het Creole Dutch van Berbice. Het herkennen van evident 17eof 18e-eeuwse Nederlandse woorden in een overigens nauwelijks verstaanbare context
was een bijzondere ervaring. Alle mogelijke medewerking ondervond ik ook van
Joel Benjamin, assistant librarian van de University of Guyana Library, die mij inzage
gaf in zijn rijke historische-materiaalverzamelingen betreffende Guyana, waaronder
een Bibliography of Guyana in voorbereiding.
Uit de geschiedenis van missie en zending bleek dat H.H. Post zendelingen van
de London Missionary Society naar de kolonie liet komen. Het archief van dit
zendingsgenootschap, dat zich thans in de School of Oriental and African Studies te
*

Zie: Paasman 1974, 40-41.
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Londen bevindt, bezocht ik naderhand; het bevat een schat aan gegevens over de
betrekkingen van H.H. Post met de LMS: brieven van Post en van zendelingen,
dagboeken en rapporten van zendelingen die op ‘Le Resouvenir’ verbleven en tenslotte
een afbeelding van de plantage. Uit alles bleek dat H.H. Post een bijzondere man
was geweest die ook na zijn dood bekend was gebleven.
Zo kon ik uiteindelijk toch een beeld construeren van de man die in hoge mate
model heeft gestaan voor de hoofdpersoon uit de roman van zijn zuster.
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Het bezoek aan Guyana en vervolgens aan Suriname (ik had het voorrecht enige tijd
als gastdocent te werken aan het Instituut voor de Opleiding van Leraren in
Paramaribo) stelde mij bovendien in staat als ‘bakra’ iets meer te begrijpen - en
vooral aan te voelen - van het leven aan de Wilde Kust, wat onontbeerlijk is voor de
interpretatie van aldaar gelocaliseerde literaire en andere teksten. Ik ben mevrouw
Eva Essed-Fruin, directrice van het IOL, en Frank Martinus Arion erkentelijk voor
de uitnodiging als gastdocent naar Suriname te komen. Mevrouw Essed introduceerde
mij bij de belangrijkste bibliotheken in Paramaribo, o.a. in de bibliotheek van het
Surinaams Museum waar ik dankzij de medewerking van Jimmy Douglas, de
toenmalige directeur, en de bibliothecaresse mevrouw Van Hoorenbeek, naar hartelust
kon werken met het waardevolle oude-boekenbezit. Het bezoek aan de marron-dorpen
aan de Marowijne en de Tapanahoni Rivier onder leiding van mevrouw Z.E. van
Breet-Haman, was een onvergetelijke ervaring.
Aan zoveel anderen, binnen en buiten de Vakgroep Historische Letterkunde en
Tekstinterpretatie van het Instituut voor Neerlandistiek (UvA), ben ik wat betreft
mijn opleiding, onderzoek en dissertatievoorbereiding schatplichtig, dat het
onmogelijk is hen allen afzonderlijk te noemen.
Ik bewaar de allerbeste herinneringen aan de docenten van de universitaire
MO-opleiding. De stimulerende colleges van A. Kraak en K.G. Lenstra waren mijn
eerste kennismaking met ‘het vak’, waarin ik verder gevormd ben door een keur van
docenten: F. Balk, T. Cram, M. Draak, E. Endt, W.G. Hellinga, F. Lulofs. L.H.
Mosheuvel, L. Oey, A.G. Schot, G. Stuiveling, F. Veenstra en W. Voskuilen. Hun
uiteenlopende persoonlijkheden en vakbenaderingen hebben mijn studie tot een ware
belevenis gemaakt.
Mijn promotor, E.K. Grootes, heeft de begeleiding van mijn proefschrift op zich
willen nemen toen de uitvoering ervan al niet meer in een beginstadium verkeerde.
Ik dank hem voor het in mij gestelde vertrouwen en voor de vriendschappelijke wijze
waarop hij mij van zijn bijzondere vakmanschap heeft laten profiteren. Hij was niet
de enige ‘goede meester’ die mij met raad en daad terzijde stond: ook de inspirerende
belangstelling van W.P. Gerritsen, de grote deskundigheid van W. van den Berg met
name op het gebied van de 18e-eeuwse romanliteratuur, en vooral, de voortdurende
kritische stimulans van Hanna Stouten, zou ik niet hebben kunnen missen.
Vele vakgenoten toonden interesse en waren mij op de een of andere manier
behulpzaam: van S.B.J. Zilverberg, A.L. Sötemann, Marijke Spies, Adèle Nieuweboer
N.M. Berkelmans, G.J. Schutte en G.F.M. Bossers ontving ik adviezen waarmee ik
mijn voordeel heb kunnen doen. Orlanda Lie was zo vriendelijk de Engelse vertaling
van de (ten behoeve van de Guyanese lezers wat lang uitgevallen) ‘Samenvatting’
onder haar hoede te nemen. Om uiteenlopende redenen ben ik dank verschuldigd
aan Marijke Barend, Christine Berkvens, Edgar Cairo, Rita van Eck, André Hanou,
Paula Keyser, Cees Kwanten, Marlene Müller, Bert Pol, Rob Resoort en Ana
Sebastián. Daarnaast wil ik niet nalaten de talrijke studenten aan wie ik onderwijs
heb mogen geven, met bijzondere waardering te vermelden: hun kritische en
vriendschappelijke betrokkenheid is het zout in de pap van mijn academisch bestaan.
Zonder de niet-aflatende dienstverlening door het personeel van bibliotheken,
archieven en documentatiecentra zou ik mijn onderzoek niet hebben kunnen
verrichten. Een speciaal woord van dank voor de medewerkers van de Amsterdamse
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Universiteitsbibliotheek, van de Bibliotheek voor Neerlandistiek en van de
Documentatie Nederlandse Letterkunde (UvA), is op zijn plaats.
Omdat behalve het wetenschappelijk onderwijs ook het onderzoek voor een niet
gering deel mogelijk wordt gemaakt door de inspanningen van onze technische en
administratieve collega's, wil ik van deze gelegenheid graag gebruik maken ook hen
te bedanken.
De Barneveldse Drukkerij en Uitgeverij B.V. heeft de verwezenlijking van mijn
dissertatie in
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boekvorm mogelijk gemaakt, waarvoor ik directie en medewerkers ten zeerste
erkentelijk ben.
Wat ik ten slotte te danken heb aan de vriendschap en de vriendenhulp van Fons,
Ester en Judit van Buuren, aan de zorgzame gastvrijheid en belangstelling van mijn
ouders, aan de enthousiaste aanmoediging en daadwerkelijke hulp van mijn vrouw
Hanny en aan het optimistisch geduld van mijn kinderen Berend en Marten, laat zich
nauwelijks onder woorden brengen: op z'n minst hartverwarmend veel!
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Gebruikte afkortingen
ARA

- Algemeen Rijksarchief, Den Haag

BLL

- British Library, London

GA

- Gemeentearchief

IOL

- Instituut voor de Opleiding van Leraren,
Paramaribo

IvN

- Instituut voor Neerlandistiek

KBH

- Koninklijke Bibliotheek Den Haag

KIT

- Koninklijk Instituut voor de Tropen,
Amsterdam

LMS

- London Missionary Society

MMW

- Museum Meermanno-Westreenianum,
Den Haag

OIC

- Oost-Indische Compagnie

PB Middelb.

- Provinciale Bibliotheek Middelburg

SB Maastr.

- Stadsbibliotheek Maastricht

SOAS

- School of Oriental and African Studies,
London

UBA

- Universiteitsbibliotheek Amsterdam

UBG

- Universiteitsbibliotheek Groningen

UBL

- Universiteitsbibliotheek Leiden

UBU

- Universiteitsbibliotheek Utrecht

UvA

- Universiteit van Amsterdam

WIC

- West-Indische Compagnie
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1. Inleiding
1.1. Introductie van auteur en oorspronkelijke uitgave(n)
De merkwaardige, exotische briefroman Reinhart, of natuur en godsdienst (3 dln.
Amsterdam, 1791-1792) werd door Elisabeth Maria Post omstreeks haar 35ste jaar
in en om Arnhem geschreven.1 Het werk verhaalt de geschiedenis van een jongeman
die om zijn moeder financieel te steunen, naar Zuid-Amerika reist, daar met behulp
van negerslaven een plantage opbouwt, een vrouw ontmoet met wie hij trouwt, vader
wordt, en ten slotte na een reeks tegenslagen, waaronder de dood van zijn vrouw,
besluit terug te keren naar het moederland. De schrijfster was toen al geen onbekende
meer: zij debuteerde in 1788 met de briefroman Het land, waarvan nog in hetzelfde
jaar maar liefst twee herdrukken verschenen, en publiceerde een jaar later een bundel
prozastukken en gedichten onder de titel Voor eenzaamen, die reeds in 1790 herdrukt
werd.2 In deze werken staan de motieven natuur en godsdienst, liefde en vriendschap,
dood en onsterflijkheid centraal.
In Arnhem, waar haar broer Evert Johan Post als predikant stond, was Elisabeth
Maria opgenomen in een kring van verlichte burgers die belangstelling hadden voor
levensbeschouwelijke onderwerpen, kunsten en wetenschappen, vooral voor
natuurwetenschappen. Een centrale figuur was hier ongetwijfeld de in protestant
Nederland bekende predikant-dichter Ahasuerus van den Berg, die Elisabeth Maria
in de literaire wereld geïntroduceerd heeft. Men hield zich in deze kring op
voorzichtige wijze bezig met zaken als verlichting en emancipatie, niet alleen van
de gegoede burger, maar soms ook met die van de ‘gemene man’.3 Elisabeth Maria
deelde zowel de belangstelling voor de natuurstudie als voor de sociale problematiek.
Haar sociale gevoeligheid en vrijheidsdrang4 kunnen natuurlijk niet losgezien worden
van de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de westerse wereld welke
zich o.a. manifesteerden in de Amerikaanse vrijheidsoorlog (1775-1783), de
‘Nederlandse revolutie’ (1780-1787) en de Franse revolutie (1789). ‘Les hommes
naissent et demeurent libres et égaux en droits’, aldus begint de Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen die op 26 aug. 1789 tijdens de Franse revolutie
geproclameerd werd. Zowel in het persoonlijk leven van de schrijfster als in het door
haar verbeelde leven van Reinhart heeft de stellingname rond dit natuurlijk recht, de
vrijheid, tot conflictsituaties geleid - niet alleen in de relatie van mens tot medemens,
maar ook in die van mens tot God.
De concrete aanleiding voor Elisabeth Maria om een roman te schrijven die zich
voornamelijk afspeelt in de toenmalige Nederlandse plantagekolonie Guiana (thans:
Guyana), was het feit dat haar broer Hermanus Hillebertus sinds 1774 in die kolonie
verbleef. Hij was daarheen getrokken om het door tegenslagen getroffen ouderlijk
gezin financieel te steunen. Zijn talrijke brieven, en de verhalen die hij verteld heeft
toen hij in 1784 met zijn vrouw de Republiek bezocht, zijn een belangrijke
inspiratiebron voor Elisabeth Maria geweest. Zij droeg het werk dan ook aan haar
broer op, er overigens nadrukkelijk op wijzend dat Reinhart en Hermanus Hillebertus
niet geïdentificeerd moeten worden. Zij bezat voorts een grote kennis van reisverhalen
en van land- en volkenkundige beschrijvingen. Haar verbeeldingskracht stelde haar
in staat uit deze elementen (haar levensbeschouwelijke interesse, de ervaringen van
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haar broer en haar kennis van literaire en andere geschriften over verre landen en
volken) een fictioneel werk te scheppen dat speelt in een haar onbekende tropische
wereld en waarin godsdienst, exotische natuur en sociale problematiek een voorname
plaats innemen. Die sociale problematiek betreft in de eerste plaats de intermenselijke
verhoudingen in een koloniale samenleving: de relatie tussen kolonisten en
gekoloniseerden, vooral die tussen meester en slaaf.
Het werk werd uitgegeven door de Amsterdamse uitgever Johannes Allart, een
even uitgekiend als omstreden zakenman, bij wie ook haar Gelderse literaire relaties,
Ahasuerus van
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den Berg, Margriet van Essen-van Haeften en Johannes Florentius Martinet, hun
werk publiceerden, alsmede andere literaire coryfeeën uit het laatste kwart van de
18e eeuw van wie Jean le Francq van Berkhey en Rhijnvis Feith de bekendste waren.
Zijn fonds bevatte nogal wat populaire theologische en zedekundige werken,
historische werken (o.a. Wagenaars Vaderlandsche historie), reisbeschrijvingen (o.a.
Stedmans Reize naar Suriname) en vertalingen van literaire werken uit het Duits,
Engels en Frans (o.a. van Klopstock, Gessner, Goethe, Lavater, Schiller, Hermes,
Von Knigge en Zschokke; van Thomson en Richardson; van Rousseau). Tot de
vertaalde werken behoorden de populaire briefromans Clarissa Harlowe, Sir Charles
Grandison, Julie ou la nouvelle Héloïse en Die Leiden des jungen Werthers.5
De delen 1 en 2 van de Reinhart verschenen in 1791, deel 3 in 1792. Het boek
was aantrekkelijk gemaakt doordat er 12 gravures in opgenomen waren en een
gegraveerd portret van de auteur. Ook de titelpagina's waren gegraveerd en bevatten
een vignet waarop de auteur wordt voorgesteld schrijvend in een landelijke omgeving.
Deze afbeeldingen zijn ontworpen en gegraveerd door de bekende graficus Reinier
Vinkeles; het portret van de auteur is ‘naar het leven’ getekend door I. van 't Hoff
en eveneens door Vinkeles gegraveerd.6 Het omvangrijke werk van in totaal 1069
pagina's kostte, inclusief de afbeeldingen, bij verschijnen ƒ9.12.- (ƒ3.-.- voor de
eerste twee delen en ƒ3.12.- voor het derde deel), wat een normale prijs is wanneer
men deze vergelijkt met die van andere in de tachtiger en begin-negentiger jaren
verschenen werken.7 Binnen tien jaar verscheen van het werk een tweede druk
(1798-1802), opnieuw bij Johannes Allart. Een Duitse vertaling kwam in vrijwel
dezelfde tijd (1799-1800) uit bij Friedrich Severin en Comp. in Weiszenfels en
Leipzig, onder de titel Reinhard oder Natur und Gottesverehrung.8 Voorzover bekend
hebben noch de schrijfster noch de uitgever hiervan kennis gehad. Ook werd de
vertaling niet door contemporaine recensenten en door latere literatuur-historici
gesignaleerd. De vertaler was de Duitse theoloog Philipp Rosenmüller (1776-1844),
die gedichten, preken en andere moraliserende werken schreef en vertaalde uit het
Nederlands en het Engels.9
Het Reinhart-exemplaar van de eerste druk waarnaar ik in deze studie verwijs en
waaruit ik citeer, bevindt zich in de Bibliotheek van het Instituut voor Neerlandistiek
(Universiteit van Amsterdam).10

Eindnoten:
1 Zie voor de Arnhemse jaren waarin E.M. Post de Reinhart schreef: Paasman 1974, 71-81.
2 De recensent van de Vaderlandsche letter-oefeningen (1793, I, 508) noemt Post na het verschijnen
van de Reinhart een auteur ‘die ons Vaderland uit haare Werken, het Land, en voor Eenzamen,
met roem reeds kent’. Voor drukken en herdrukken van Posts werk zie men: Paasman 1974,
111-114.
3 In deze kring werd in 1792 het genootschap ‘Prodesse Conamur’ opgericht. Ds. Ewaldus Kist
hield bij de inwijding van het genootschap (op 15 okt. 1792) een Redenvoering over het belang
dat wij bij de beschaving van ons verstand hebben. Een lezing van ds. Johannes Stolk Over de
noodzaakelijkheid en aangelegenheid om den gemeenen man wyzer te maaken (mrt. 1794), viel
verkeerd bij een deel van de leden en bij de magistraat. Stolk werd om zijn denkbeelden niet
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alleen uit stad en schependom verbannen, maar ook uit geheel Gelderland, vervolgens zelfs uit
Holland en West-Friesland. Zie: Paasman 1974, 74-75 en 151.
Brandt Corstius 1950, 212, 215, 219-221 en Brandt Corstius 1955, 61-63, 89-92, 104.
Over Johannes Allart en zijn fonds: Broos 1979, Broos 1979/1980 en Broos 1981/1982.
Bij de afb. van het schip op zee (I, t.o. 65) wordt de naam van de Rotterdamse tekenaar Gerrit
Groenewegen vermeld. Zie: De la Fontaine Verwey 1934, 109.
De 2 dln. Sara Burgerhart kostten ƒ4.16.-; 8 dln. Willem Leevend ƒ19.4.-; Het Land ƒ3.-.-;
Feiths Het graf ƒ2.10.-; Martinets Huisboek ƒ3.12.-; de 5e dr. van Feiths Julia ƒ2.10.-; Rousseau's
Julie-vertaling (Julia) ƒ3.-.-. Het portret van E.M. Post kostte afzonderlijk ƒ1.-.-. (Prijzen
ontleend aan Broos 1979, Buijnsters 1979 en aan de besprekingen van genoemde werken in
Vaderlandsche letter-oefeningen.)
Reinhard oder Natur und Gottesverehrung. Aus dem holländischen übersetzt von Philipp
Rosenmüller. Mit einem Kupfer. Weissenfels und Leipzig, bey Friedrich Severin und Comp.
1799-1800. 3 Thle. Het enig bekende exemplaar dat zich in de British Library te London (4414
c 44) bevindt, is incompleet (dl. 3 ontbreekt).
Paasman 1974, 163. Over de bizarre omstandigheden waaronder Rosenmüller bekend raakte
met Posts roman zie men 2.5.2. Rosenmüller droeg de vertaling op aan de ‘Kreissteuereinnehmer
Weisse’, d.i. de dichter en schrijver van jeugdliteratuur, Christian Felix Weisse (1726-1804).
Spuistraat 134 Amsterdam. (Sign. IvN 52 B.)

1.2. Korte inhoud van het Reinhart-verhaal
Aangezien de Reinhart een even omvangrijk als onbekend werk is, zal ik alvorens
op de problematiek rond deze tekst in te gaan, een uitvoerige samenvatting van de
inhoud geven. Zoals meegedeeld, verscheen de roman in drie delen. Het verhaal is
verdeeld in zes boeken, twee boeken per deel. Het wordt ‘briefsgewijs’ verteld; alle
brieven zijn geschreven door Reinhart en gericht tot zijn vriend Karel. De boeken
zijn achtereenvolgens getiteld:
1. De zee (dl. 1, p. (1)-212. 43 brieven);
2. Guiana (dl. 1, p. (213)-344. 21 brieven);
3. L' heureuse Solitude, of de gelukkige eenzaamheid (dl. 2, p. (1)-210. 26 brieven);
4. Onvolmaakt genoegen (dl. 2, p. (211)-383. 31 brieven);
5. Het huislijk geluk (dl. 3, p. (1)-206. 37 brieven);
6. 't Veranderd al wat is (dl. 3, p. (207)-342. 33 brieven).
De inhoud per boek luidt aldus:

Boek 1: De zee
Na enige weken gewacht te hebben op gunstige wind vertrekt het schip ‘De Hoop’
uit Texel met bestemming Guiana.* Reinhart is op weg naar deze kolonie om aldaar
te proberen

*

De naam van het schip en de reisbestemming worden pas later genoemd, resp. in brief 35 en
41.
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Titelpagina Reinhart (UBA).
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voldoende geld te verdienen om zijn oude moeder die levensstandaard te verschaffen
die zij gewend was voordat Reinharts vader door een groot aantal tegenslagen en
rampen getroffen werd. Omdat zijn vader nadien overleden is en zijn enige zuster
Constantia ook, rust de plicht om zijn moeder te onderhouden alleen op Reinharts
schouders.
Het afscheid van Karel, die met zijn vrouw Charlotte en twee kinderen op het
Gelderse landgoed ‘Kommerrust’ woont, is Reinhart zeer zwaar gevallen, maar
dankzij correspondentie kan de vriendschap in stand gehouden worden. Reinhart zal
aan Karel zijn hart meedelen, aan boord heeft hij geen gevoelig mens kunnen
ontdekken. Behalve met schrijven brengt hij de tijd aan boord door met lezen,
mediteren, tekenen en musiceren. Zijn hond Cheri houdt hem gezelschap.
De reis leidt achtereenvolgens door het Kanaal (Dover), zuidwaarts langs Madeira,
de Canarische eilanden; vandaar wordt de Atlantische Oceaan overgestoken richting
Guiana. Reinhart beschrijft de zee onder wisselende omstandigheden: bij nacht en
dag, bij windstilte en brandende hitte, bij mist en bij storm. Ook aan het
onderwaterleven in de oceaan wijdt hij een lange, deels speculatieve beschouwing.
Altijd demonstreert de zee Gods grootheid, almacht en goedheid. Wanneer het schip
risico's loopt, zoals bij mist of zware storm, wordt Reinharts angst weggenomen door
zijn vertrouwen in de Voorzienigheid: buiten Gods wil kan er niemand iets
overkomen. Van het voortrollen van de golven tot de dood van een matroos doet op
zee Reinhart alles herinneren aan de vergankelijkheid van mens en schepping.
Reinhart leest met plezier in Robertsons boek over de ontdekking van Amerika**
over de moed van Columbus en anderen, maar ook over hun lage heerszucht, hebzucht
en hun wreedheden.
In de laatste fase van de reis beginnen de indrukwekkende zeegezichten door
gewenning hun bekoring te verliezen. Reinhart is dan ook blij dat na 11 weken de
Guianese kust in zicht komt. Hij logeert in Guiana aanvankelijk bij een gastvrije
planter. De op zee aan zijn moeder en aan Karel geschreven brieven worden met het
bericht van veilige aankomst gebundeld en met het eerste schip naar het vaderland
verzonden.

Boek 2: Guiana.
Reinhart vertrekt naar de plantage ‘Le Bienveillance’*** van zijn ‘beschermer’. Hier
kan hij voorlopig geld verdienen en ervaring opdoen met het plantageleven. Hij lijdt
enigszins onder het geestdodend administratief werk dat hij moet verrichten, maar
veel meer door het ontbreken van gevoelige, zedelijk- en godsdienstig-hoogstaande
medemensen. Nieuwe vriendschappen sluiten kan Reinhart dan ook niet. Het leven
van de planters is uitsluitend gericht op geld verdienen en op zinnelijke vermaken.
Reinhart hoopt door hun leefwijze niet in verleiding te worden gebracht en zoekt
steun bij Gellerts Zedekundige lessen.****
**
***
****

W. Robertson, The history of America (1777). Het werd door Petrus Loosjes in het Nederlands
vertaald: Geschiedenis van America. 4 dln. Amsterdam 1778.
De naam wordt pas in deel 2 (boek 3, br. 1) genoemd.
Chr. F. Gellert, Moralische Vorlesungen (1770); door J. Lublink de Jonge in het Nederlands
vertaald: Zedekundige lessen. 2 dln. Amsterdam 1773.
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Dadelijk na zijn aankomst in Guiana wordt Reinhart geconfronteerd met de
slavernij. Hij raakt diep onder de indruk van het onrecht, de vernederingen en de
mishandelingen waaronder de negerslaven te lijden hebben. De meesters zijn wreed,
de opzichters ongevoelig. Hij vraagt zich af hoe een dergelijke barbaarse handelwijze
bij christenen heeft kunnen ontstaan. Hij beseft overigens wel dat wanneer hij zijn
reisdoel wil bereiken, namelijk geld verdienen, hij ook zal moeten meedoen aan het
onrecht dat hij veroordeelt. Hij stelt zich voor in dat geval zijn slaven goed te
behandelen.
Zo nu en dan schrijft Reinhart over de exotische natuur waarvan hij geniet: op de
plantage, in
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de savannen, langs de rivieren. Hij wil overigens niet over de natuurlijke historie
van dit deel van Amerika schrijven, maar over de uitwerking die de natuur op zijn
hart heeft.
Hij is dolgelukkig met de brieven die uit het vaderland arriveren en dankbaar voor
de vriendschap die behalve Karel ook diens vrouw Charlotte hem toedraagt. Als hij
ooit een vrouw ten huwelijk zou vragen, zou die in verschillende opzichten op
Charlotte moeten lijken.
Eens per jaar, in de heetste tijd, breekt in de kolonie een periode van ziekte uit.
Vele planters sterven en Reinhart vraagt zich af of dit de bewoners niet dichter bij
God zal brengen, maar dat is niet het geval. Als hij er hen over onderhoudt, vinden
ze hem een dweper.
Reinhart wordt zelf ernstig ziek. Een jonge negerslaaf, Violet, verzorgt hem dag
en nacht totdat Reinhart hersteld is. Hij voelt sympathie voor deze neger en wil zijn
slavenjuk zoveel mogelijk verlichten. Ook wil hij hem God leren kennen. Hij leert
de taal van Violet en kan diens tragische levensverhaal opschrijven.
Violet leefde in zijn ouderlijk gezin onder welhaast idyllische omstandigheden
aan de oever van de Senegal-rivier in Afrika. Samen met zijn broertje werd hij door
een neger van een andere stam ontvoerd. Deze verkocht hem aan een slavenhaler.
Tijdens de zeereis werden ze slechter behandeld dan vee. Aan land werden de broers
gescheiden verkocht. Violet had vier jaar bij een andere meester gewerkt voordat hij
in Reinharts bezit kwam. Reinhart besluit dit levensverhaal met een felle aanklacht
jegens de christenen die door geweld en verwoesting hun medemensen ongelukkig
maken. Hij hoopt op betere tijden waarin menselijkheid en recht zullen heersen.
Op een reis naar de afgelegen plantage ‘La bonne Esperance’ ontmoet Reinhart
een nobel mens die een schoolvriend van zijn overleden vader blijkt te zijn: Edelhart.
Reinhart vertelt hem de oorzaak en het doel van zijn reis. Twee weken later biedt
Edelhart hem een verwaarloosd terrein en 12 negerslaven aan zodat Reinhart zijn
eigen plantage kan beginnen. Reinhart bezoekt het terrein aan de kust samen met
zijn weldoener. Vanwege de aangename ligging en de levenswijze die hij er denkt
te zullen hebben, noemt Reinhart zijn nieuwe bezit: ‘L'heureuse Solitude’.

Boek 3: L' Heureuse Solitude, of de gelukkige eenzaamheid.
Reinharts plantage grenst aan de voorzijde aan zee, aan de achterzijde aan een
savannengebied. Als hij er arriveert ziet alles er onvoltooid en verwaarloosd uit: de
vorige eigenaar was tijdens de aanleg overleden. De werkzaamheden om de plantage
in orde te brengen vergen langdurige, grote inspanning van Reinhart en zijn slaven.
Een systeem van sloten (‘trensen’) wordt aangelegd om te zorgen voor een juist
waterbeheer op de plantage waarvan de bodem moerassig is. Het belangrijkste gewas
dat hij gaat verbouwen is katoen, naderhand komen daar koffie, cacao en rijst bij.
Anders dan de meeste planters legt Reinhart ook een moes- en bloementuin aan.
Reinhart leeft als een kluizenaar, eenvoudig gehuisvest in een houten hut, met
eenvoudig huisraad, en hij is eenvoudig gekleed. Hij voelt zich verwant met Robinson
Crusoe, wiens lotgevallen Karel en hij in hun jeugd zo graag lazen en naspeelden.
Niet ver van zijn hut staan in een halve cirkel de negerhutten. Reinhart heeft de slaven
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grond toegewezen waar ze voor zichzelf voedsel en vruchten kunnen verbouwen.
De slaven zijn gelukkig met hun nieuwe meester.
Karel hoeft niet bang te zijn dat Reinhart qua opvattingen over slavernij ingekapseld
is. Het ontnemen van de vrijheid keurt hij af, maar hij gelooft dat zijn slaven een
beter leven in onvrijheid genieten, dan de vaderlandse dagloners en de kleine Duitse
en Poolse boeren in vrijheid.
Teneinde een woonhuis te kunnen bouwen, trekt Reinhart met enkele slaven het
oerwoud in. Na een moeilijke tocht bereikt hij een indianendorp waar volop geschikt
hout voorhanden is.
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Terwijl indianen en negers de bomen voor hem kappen en voor vervoer gereed maken,
vertoeft Reinhart in het dorp en in het oerwoud dat er rondom ligt. Bij gebrek aan
papier noteert hij zijn ervaringen en beschouwingen op vliezen van de cocospalm
en de oulmarij. Het hout wordt over de rivier naar ‘L'heureuse Solitude’ vervoerd.
Naast zijn werk neemt Reinhart dagelijks enige en zondags geruime tijd om zich
voor te bereiden op de eeuwigheid. Met de godsdienst is het in de kolonie slecht
gesteld. Reinhart bouwt zelf een soort kapel, zijn ‘Retraite’, waar hij zich temidden
van bijbelse voorstellingen en zedelijke en godsdienstige boeken kan terugtrekken
om zich aan zijn godsdienstoefening te wijden. Voor hem moet het geloof een bron
van vreugde zijn. Hij hoopt dat deze gewijde plaats een Bethel voor hem zal worden.

Boek 4: Onvolmaakt genoegen.
Reinhart schrijft uitvoerig over de wijze van verbouwen en oogsten van zijn
voornaamste gewassen en produkten. Het aantal negerslaven is gegroeid tot 40. Zij
zijn niet ontevreden, noch ongelukkig. De bedrijvigheid die er op zijn plantage heerst,
vergelijkt hij dikwijls met die op en rondom Karels landgoed ‘Kommerrust’. Ondanks
grote verschillen in omstandigheden ervaart hij het geluk van het landleven zoals de
boer uit Poots Akkerleven.
Het enige wat aan zijn geluk ontbreekt, is een lotsvriendin. Edelhart heeft hem
weliswaar een rijke en knappe plantersdochter voorgesteld, maar Reinhart vindt deze
eigenschappen niet belangrijk genoeg: zijn aanstaande vrouw moet de wensen van
zijn ziel kunnen vervullen. Toch moet hij zich een enkele maal wapenen tegen
wellustige gedachten bij het zien van een jonge negerin. Na enige tijd ziet hij een
ideaalbeeld van een vrouw in zijn droom; aan dat beeld blijft hij sindsdien denken.
Zijn gemoedsrust en werkzaamheden lijden eronder. Klopstock en Hölthy geven
hem troost, en zo nu en dan beseft hij dat hij ook in dit geval op de Voorzienigheid
moet vertrouwen.
De dood van een neger is een gevoelige financiële tegenslag. Ook is dit sterfgeval
aanleiding om over de hiernamaalsverwachtingen van de negers te schrijven. De
jaarlijkse ziekteperiode is voor Reinhart reden om een graf aan te leggen voor het
geval hijzelf zou sterven.
Bij een bezoek aan een rotseilandje voor de kust verdrinkt Reinharts hond Cheri.
Nu voelt hij zijn eenzaamheid steeds meer als een last. Voor gevoelige,
vriendschappelijke contacten zijn de negers te stomp; de collega-planters zijn te
lichtzinnig. Edelhart woont een paar uur gaans van hem af en bovendien voelt Reinhart
ondanks de voortreffelijke eigenschappen van Edelhart enkele bezwaren tegen een
echte vriendschapsrelatie: Reinhart ziet hem in de eerste plaats als zijn weldoener;
het verschil in leeftijd is te groot; Edelhart is niet gelovig.
Tijdens een tocht in het binnenland verdwalen Reinhart en zijn beide metgezellen.
Hij had zijn kompas vergeten. Ze brengen de nacht grotendeels in het oerwoud door,
niet zonder angst vanwege de griezelige geluiden en een hevig onweer. De volgende
morgen arriveren zij bij een afgelegen suikerplantage ‘La Recompence’. De eigenaar
Dubingthon, die van Engelse afkomst is, ontvangt hen gastvrij. Reinhart herkent hem
als een verwante ziel en herkent zijn dochter Nannie, die Richardson en Gessner
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leest, als het ideaalbeeld uit zijn droom. Zij kenmerkt zich door een grote natuurlijke
bevalligheid. Hij is op slag verliefd op haar en hoewel zij wat voorzichtiger is om
haar gevoelens te tonen, blijkt spoedig dat zij zijn liefde beantwoordt. Het is een
probleem of Reinhart en Nannie het haar oude vader, die al jarenlang weduwnaar is,
wel mogen aandoen om hem alleen achter te laten in zijn eenzame en geïsoleerde
woonplaats. Dubingthon laat Nannie vrij om haar keuze te volgen, omdat hij
vertrouwen heeft in Reinhart. Hij hoopt dat hun huwelijksgeluk niet te spoedig
verstoord moge worden; zijn eigen vrouw, Melide, was na korte tijd gestorven.
Reinhart is dankbaar jegens de Voorzienigheid, die hem liet verdwalen om zijn
lotsvriendin te vinden. Hij keert terug naar zijn plantage waar hij alles in gereedheid
brengt voor de ontvangst van zijn aanstaande. Hij maakt ondermeer een begin met
de aanleg van een
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Engelse tuin voor Nannie. Na enkele maanden waarin hij met Nannie correspondeert,
kan hij haar eindelijk ophalen.

Boek 5: Het huislijk geluk.
Na een eenvoudige huwelijksceremonie is Nannie Reinharts vrouw geworden. De
plantage draagt het adjectief ‘heureuse’ in de naam nu eindelijk met recht. Hun
huwelijksgeluk grenst aan het volmaakte. Nannie werkt mee in huis en tuin, wat de
achting voor haar bij de slaven doet toenemen. Ze verzorgt de ‘bloemhof’ of Engelse
tuin, en de talrijke huisdieren en vogels. Haar lievelingen zijn haar hond Diaan en
haar lam. Zij houdt toezicht op de bereiding van de maaltijden. Als er een negerkind
ziek is, verpleegt Nannie het dag en nacht. Violet doet zijn uiterste best het zijn
meesteres naar de zin te maken; de negerin Mibi heeft in het bijzonder de opdracht
om Nannie te assisteren.
Nannie en Reinhart leiden een bijna pastoraal leven te zamen. Ze wandelen dikwijls
en discussiëren over levensproblemen, zoals de betekenis van liefde en vriendschap,
het leven na de dood, en over de kosmos. Ze lezen elkaar essentiële teksten voor uit
hun lievelingsschrijvers en musiceren getweeën. Samen houden ze
godsdienstoefeningen in hun ‘Retraite’. Ze hopen samen te sterven, want het grootste
ongeluk zou zijn wanneer de een de ander zou moeten overleven. Het geluk dat ze
genieten maakt Reinhart wel eens angstig: is het niet tè groot voor de wereld van na
het paradijs; kan het wel blijven bestaan?
Edelhart vertrekt naar het vaderland. Reinhart bidt om een veilige overtocht en
hoopt dat Edelhart aan Reinharts moeder en aan Karel een ooggetuigeverslag zal
kunnen geven over het leven dat Nannie en hij op hun plantage leiden.
Een hevige aardbeving toont door zijn dreiging Gods almacht, maar door de geringe
schade tevens Zijn goedheid.
Reinhart wordt vader van een zoon, die hij naar zijn overleden vader, Willem
noemt. Ondanks het feit dat Karel zelf vader is en het wel en wee van het gezinsleven
voldoende kent, beschrijft Reinhart allerlei huiselijke taferelen waarbij moeder en
kind betrokken zijn. Nannie kwijt zich uitstekend van haar moederschap. Reinhart
weidt uit over de verzorging van Willem: hij gaat luchtig gekleed hetgeen veel
gezonder is dan de wijze waarop de baby's in het vaderland gezwachteld en geluierd
worden. Later wordt Willem gebaad (hetgeen in het vaderland ongebruikelijk is) en
mag hij op een kleed in de zon liggen. Hij krijgt alle kans om zijn lichaam te
ontwikkelen. Over de geestelijke ontwikkeling voeren Reinhart en Nannie zo nu en
dan gesprekken; Nannie leest bovendien boeken over de opvoeding. In ‘Retraite’
wordt Willem aan God gewijd, ten teken dat de ouders zich voornemen hem een
godsdienstige opvoeding te geven. Later wordt Reinhart ten tweede male vader, nu
van een dochter Louize, een meisje dat sprekend op haar moeder lijkt.
De opbrengsten van de plantage zijn aanvankelijk goed. Reinhart beschrijft de
rijstbouw en de rijstoogst en wijdt een beschouwing aan de koffie die hij verbouwt
en die door mensen in zijn vaderland gedronken zal worden. De katoenoogst mislukt
echter tweemaal: een keer door een schadelijke worm en een keer door het te vroeg
inzetten van de regentijd. Aangezien hij financieel sterk van dit produkt afhankelijk
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is, betekenen deze misoogsten een grote tegenslag, die Reinhart niet gelaten accepteert.
Hij ‘mort’: waarom heeft de Voorzienigheid al zijn zwoegen voor niets laten zijn?
Hij raakt tijdelijk in een geloofscrisis waaruit Nannie hem verlossen moet.
Af en toe bezoekt Reinhart de plantage van Edelhart om toe te zien op een geregelde
voortgang van de werkzaamheden aldaar. Bij een van deze bezoeken waarbij Nannie
en Willem hem vergezelden, neemt Reinhart deel aan de jacht. Nannie keurt dit
wrede bedrijf ten zeerste af. Reinhart vindt weliswaar dat het dier de mens tot voedsel
mag dienen, maar zal voortaan niet meer actief aan de jacht deelnemen.
Een nieuw aangekomen jongeman L..... blijkt een vroegere speelmakker van
Reinhart te
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zijn uit de tijd dat Reinharts ouderlijk gezin nog in R+++ woonde. Nadat Reinharts
ouders vanwege tegenslagen deze stad hadden moeten verlaten, waren Reinhart en
L..... elkaar uit het oog verloren. L..... vertelt van de talrijke veranderingen die in de
stad plaatsgevonden hebben: over fortuinwisselingen en de veranderingen in en om
Reinharts vroegere ouderlijk huis. Reinhart neemt zich voor L..... behulpzaam te zijn
in den vreemde.

Boek 6: 't Veranderd al wat is.
De correspondentie is drie jaar lang gestaakt vanwege de oorlog tussen het vaderland
en een andere koloniale mogendheid. Reinhart weet niet of zijn moeder nog gezond
en wel in leven zal zijn, noch hoe het met Karel en zijn gezin zal gaan. Toen de vijand
naderde zijn Nannie en de kinderen tijdelijk naar ‘La Recompence’, dat verder
landinwaarts ligt, uitgeweken, maar het was de vijand meer om goederen te doen
dan om mensenlevens en zij konden spoedig terugkeren. Reinharts katoenoogst werd
in beslag genomen. Reinhart haalt fel uit naar vorsten en staten die oorlog voeren;
z.g. roemruchte oorlogsdaden kunnen voor Gods rechterstoel wel eens geheel anders
beoordeeld worden!
De kinderen zijn inmiddels voorspoedig opgegroeid. Ze spelen met de
negerkindertjes en hebben hun eigen tuinje. Nannie is grotendeels voor hun opvoeding
verantwoordelijk; uit gesprekken met Reinhart blijken hun opvoedingsideeën en
-idealen. Niet alleen de vermogens voor het aardse leven, maar ook de vermogens
voor de eeuwigheid moeten ontwikkeld worden. Aan godsdienstige denkbeelden
brengen zij de kinderen overigens niet meer bij, dan deze op hun leeftijd kunnen
bevatten: voor hen nog lege begrippen worden vermeden.
Reinhart is opgelucht als er op een dag brieven uit het vaderland aankomen waaruit
blijkt dat iedereen gezond is. Hij maakt er voor zijn gezin en zijn slaven een feestdag
van. Ondanks het feit dat hij nu niet meer ongerust hoeft te zijn en alles heeft wat
zijn hart begeert, kan Reinhart zich niet los maken van een steeds sterker wordend
angstig voorgevoel. Het is of alles hem voortdurend herinnert aan de vergankelijkheid.
Hij meent zeker te weten dat Nannie door een zelfde voorgevoel gekweld wordt. Een
logeerpartij op ‘La Recompence’ brengt hen weer wat tot rust.
Dan wordt Reinhart ernstig ziek. Nannie verzorgt hem dag en nacht ten koste van
haar eigen gezondheid. Als hij herstelt, is zij uitgeput. Reinhart is dan ook bevreesd
dat Nannie alsnog door dezelfde ziekte aangetast zal worden.
Nadat Reinhart enige tijd volstrekt niet tot schrijven in staat is geweest, deelt hij
Karel in diepe wanhoop mee, dat Nannie overleden is en dat hij met haar wenst te
sterven. Het schrijven aan zijn vriend brengt enige verlichting en hij zegt te zullen
trachten haar ziekte en sterven mee te delen. Nannie had zware koorts en ijlde; toen
het einde naderde werd haar geest helder en kon zij met Reinhart praten over een
weerzien in het hiernamaals en over de kinderen. Hij beloofde haar de vader van zijn
kinderen te zullen blijven. Nannie ervoer de godsdienst als enige troost toen alles
haar ontzonk. Ze stierf in Reinharts armen, en werd begraven in het graf dat Reinhart
voor zich zelf had laten aanleggen.
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Het kost Reinhart veel moeite de kinderen de aandacht te geven die ze nodig heben
en hij bemerkt dat hij hen niet zo kan verzorgen en opvoeden zoals Nannie dat gekund
had. Het plantagewerk doet hij nu met tegenzin. Het liefst zou hij de gehele dag
treuren bij Nannies graf. Hier schrijft hij een aantal elegieën in proza en hervindt hij
korte tijd zijn zielsrust. Perioden van berusting en perioden van twijfel en
opstandigheid wisselen elkaar af, maar de laatste overheersen.
Aangezien Reinhart blijft kwijnen en de plantage zienderogen achteruitgaat, besluit
hij naar het vaderland terug te keren. Hier hoopt hij met steun van Karel en Charlotte
en in de nabijheid van zijn moeder het leven weer aan te kunnen, en de opvoeding
van zijn kinderen te kunnen volbrengen. Zijn vroegere speelmakker L..... zal de
leiding van de plantage op zich nemen.
Reinhart neemt afscheid van zijn schoonvader, en van zijn geliefde plekjes, zijn
‘Retraite’ en
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het graf van Nannie. De negerslaven zijn bedroefd om zijn vertrek en bedanken hem
huilend voor de goede behandeling die hij hen gaf. Een bootje brengt hem naar het
landgoed van een kennis, waar hij het schip afwacht waarmee hij terug zal reizen.
In zijn laatste brief vanuit Guiana deelt hij mee dat het schip ‘De Hoop’ gereed ligt
voor de reis. Reinhart vertrouwt erop dat indien hij onderweg door de geleden
ontberingen zou overlijden, Karel een vader voor zijn kinderen zal zijn en een zoon
voor zijn moeder.

1.3. Stand van het onderzoek
Hoewel de Reinhart een van de weinige werken uit de oudere Nederlandse literatuur
is dat in een Westindische kolonie speelt,11 hebben het exotische en het koloniale
aspect ervan in de literatuurgeschiedenis meer dan een eeuw lang geen of nauwelijks
aandacht gekregen. Contemporaine critici en de 19e-eeuwse literatuur-historici
vestigden voornamelijk de aandacht van de lezers op de godsdienstige opvattingen
van het werk, de zedelijke strekking en de uitdrukking van het gevoel, zonder daarbij
overigens erg concreet te worden. N.G. van Kampen noemt het werk in zijn Beknopte
geschiedenis der letteren en wetenschappen (dl. 2, 1822) tè beschouwelijk en vindt
dat de karaktertekening in Posts romans achterblijven bij die in het werk van Betje
Wolff en Aagje Deken.12 In zijn Verhandeling (1824) wijst Willem de Clercq op de
‘overdrijving van het gevoel’ die in Posts werk te vinden zou zijn, maar hij vergeeft
dit graag ‘aan eene vrouw, die de Natuur en haren Echtgenoot beminde’13 - blijkbaar
onbekend met het feit dat Elisabeth Maria Post haar man, dominee Justus Lodewijk
Overdorp, pas enige tijd na de publikatie van haar beide romans leerde kennen. De
samensteller van het Biographisch, anthologisch en critisch woordenboek der
Nederduitsche dichters (dl. 5, 1824), P.G. Witsen Geysbeek, merkt over de Reinhart
op dat dit werk in ‘een eenvoudigen en schoonen stijl’ geschreven is; hij treft er ‘vrij
wat gezonder begrippen aangaande God en den Godsdienst’ aan dan in het werk dat
ze schreef nadat ze met de predikant Overdorp getrouwd was en dientengevolge
kennis had van ‘stelselmatige godgeleerdheid’.14 Edele gevoelens en godsdienstige
denkbeelden karakteriseren de Reinhart volgens het Beknopt biographisch
handwoordenboek (dl. 2, 1857) van J.C. Kobus en W. de Rivecourt. De roman zou
de lezer verplaatsen naar de kolonie Suriname - een mededeling van de auteurs die
het begin is geworden van een hardnekkig misverstand.15 Op de gunstige zedelijke
strekking van het werk wijzen, eveneens zonder verdere uitwerking, L.G. Visscher
in zijn Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (1857) en L-F-T
in een bijdrage in De navorscher (1863).16
De latere 19e-eeuwers gingen vooral op het sentimentele van de roman in. J. van
Vloten spreekt in zijn Beknopte geschiedenis der Nederlandsche letteren (1871) over
‘den verderfelijken invloed der gevoelziekte van den tijd’17; Js. van Reyn schrijft in
Het leeskabinet (1871) dat het werk niet excessief sentimenteel is, maar wel te
langdradig. Ook hij vindt de karaktertekening achterblijven bij die van Wolff en
Deken; de langdradigheid in hun werk wordt door geslaagde karaktertekening
gecompenseerd.18 S. Hermina Croiset vindt de Reinhart sentimenteel en vervelend.
‘Niettegenstaande de Roodhuiden en de veelvuldig voorkomende “loeiende” tijgers,
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lijdt dit werk aan groote eentonigheid’, schrijft ze in Elsevier's geïllustreerd
maandschrift (1898).19 Het weinige nieuws over Guiana is niet voldoende om de
lezers te boeien. Ook zij vergelijkt de Reinhart met de romans van Wolff en Deken
en vraagt zich af: ‘Waar haalde Betje Post toch den treurigen moed vandaan drie
kloeke deelen brieven uit te geven, zóó saai en grauw van tint als die onafgebroken
reeks van Reinhart aan zijn vriend Karel, nadat Betje Wolff en Aagje Deken die
levendige en kostelijk-amusante epistels van Saartje en Daatje, van Abraham
Blankaard en Tante Martha in de wereld gestuurd hadden?’ Van enig begrip voor de
eigen aard van deze briefroman is geen sprake; wel heeft Croiset, zoals hiervoor
bleek, terloops gewezen op de exotische elementen van het werk: Guiana, de
‘Roodhuiden’ en de ‘“loeiende” tijgers’.
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Pas de literatuurhistorici uit de jaren rond de Eerste Wereldoorlog geven blijk van
meer positieve belangstelling voor de Reinhart; de kwalificaties die men aan het
werk geeft, worden nu ook beter toegelicht of uitgewerkt. In zijn Geschiedenis der
Nederlandsche letterkunde (dl. 6, 1910) noemt G. Kalff het werk als roman weliswaar
niet geslaagd, maar hij waardeert de beschrijving van de natuur, de natuurstaat en
de ‘inboorlingen’, en die van het gevoelsleven van de hoofdpersoon. Hij meent dat
het werk geschreven is onder invloed van de Robinson Crusoe van Defoe, de Rêveries
van Rousseau en - niet onmogelijk - de Etudes de la nature van Bernardin de St.
Pierre.20
P. Valkhoff wijst in zijn Nieuwe-taalgidsartikel ‘Rousseau in Holland’ (1913) met
nadruk op het exotische karakter van de roman en ziet eveneens overeenkomsten
met het werk van Bernardin de St. Pierre. Voor het eerst wordt de aandacht op de
negerslaven gevestigd: de neger in de Reinhart valt volgens Valkhoff niet te
vergelijken met de goede wilde zoals Diderot, Voltaire, Baculard d'Arnaud en
Marmontel die uitbeeldden. In de Reinhart is de neger verdierlijkt, tot slavernij
vervallen, en zelfs in het gunstigste geval van de neger op de plantage ‘L'heureuse
Solitude’ is deze nog als minderwaardig aan de blanke christen voorgesteld.21
H.W. Heuvel besteedt in de eerste afzonderlijke monografie over Elisabeth Maria
Post 1755-1812 (1913) nauwelijks aandacht aan de Reinhart. Volgens hem zijn de
brieven van de broer uit Suriname (sic!) de inspiratiebron waaruit de schrijfster putte.
Het werk geeft beschrijvingen van natuur en zieleleven, merkt Heuvel terecht op,
maar minder juist is de constatering dat Elisabeth Maria ‘schilderingen’ geeft van
‘het leven der Indianen, gelukkig in hun natuurstaat, maar rampzalig door de slavernij,
welker afschaffing zij reeds met warmte bepleit.’22 Niet de slavernij van de indianen
komt in de roman aan de orde, maar de negerslavernij, terwijl bovendien de
voorstelling als zou Post een warm pleidooi voor abolitie houden, onjuist is.
J. Koopmans gaat in een artikel in De beweging (1914) dieper in op de motieven
van de roman en wijst onder meer op de betekenis van de vriendschap tussen Reinhart
en Karel, de vergankelijkheid van het aardse, de rol van de Goddelijke Voorzienigheid
in Reinharts leven, de sociale opvattingen van de kolonist Reinhart, het idyllische
van de indiaanse samenleving, en de beleving van de tropische natuur. Hij is
enthousiast over de natuurbeschrijvingen en neemt de omvang van het werk graag
voor lief: ‘Zij, die [...] de hoofdstukken van dit langgerekte boek volgen, staan verrukt
over de natuurbeschrijvingen op de oceaan, en in de tropiese wereld. Ook die, welke
land- en volkenkundig bedoeld zijn, en hierom reeds van 't hoogste belang zijn en
ook steeds belangwekkend zullen blijven, zijn elegies omfloerst of idyllies geglansd.’23
Het sentimentele in het werk wordt opnieuw aan de orde gesteld door J. Prinsen
in zijn studie over ‘Het sentimenteele bij Feith, Wolff-Deken en Post’ in De gids
(1915). Hij vindt dit gunstig afsteken bij dat van menig tijdgenoot: het is bij Post
zuiver en beheerst; nooit vindt men in haar werk het uitzinnige, wanhopige, tobberige
en klagende van het werk van Rhijnvis Feith, ook niet na de dood van Reinharts
vrouw. ‘Ik ken geen Hollandsche auteur, waarin al het typisch sentimenteele zoo
mooi harmonisch vereenigd is’, aldus Prinsen.24 De natuurschildering verdient
waardering: door fantasie en inleving kon de schrijfster de ongeziene Zuidamerikaanse
landschappen met grote aanschouwelijkheid uitbeelden. Hij vraagt zich af of zij het
werk van Bernardin de St. Pierre gekend heeft, hetzij de Voyage à l'Ile de France
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(1773) of Paul et Virginie (1788). Bernardin was immers de eerste, aldus Prinsen,
die de tropische natuur gebruikt heeft als kader van een romantisch verhaal. Dat de
schrijfster zich ook geïnspireerd heeft op het verblijf van haar broer in de tropen, is
voor hem vanzelfsprekend (ook hij localiseert deze broer in Suriname). Naderhand
(1925) is Prinsen stelliger in zijn mening dat Post het werk van Bernadin de St. Pierre
gelezen zal hebben; ook de ‘geest van Rousseau’ meent hij in de Reinhart terug te
vinden. Hij merkt op dat de roman zo goed als geen handeling bevat en dat exotische
natuurbeschrijvingen de hoofdzaak zijn. Hij waardeert

A.N. Paasman, Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting

21
de Reinhart zeer positief: ‘Het boek is wat breed opgezet, maar voor Hollandsch
werk van dien tijd is het werkelijk voortreffelijk.’25
In de jaren tussen de beide wereldoorlogen werd met meer specialistische ogen naar
de roman gekeken. De Surinamekenner H.D. Benjamins onderzoekt of de Reinhart
al of niet in Suriname speelt en of H.H. Post daar gewoond heeft. In zijn artikel ‘Oude
verdichte verhalen over Guiana’ in De West-Indische gids (1925) deelt hij mee de
naam Post niet aangetroffen te hebben in lijsten van Surinaamse plantages, en op
grond van gegevens uit de roman concludeert hij dat de roman evenmin in Suriname
speelt; H.H. Post heeft waarschijnlijk alleen in Demerary gewoond, aldus Benjamins,
en dáár moet de roman spelen.26 De land- en volkenkundige gegevens in het werk,
waarover J. Koopmans in 1914 zo enthousiast was, vindt hij van weinig belang. De
landschapsbeschrijvingen berusten zijns inziens op fantasie; de beschrijvingen van
de indianen noemt hij voor de etnoloog waardeloos. Merkwaardig vindt hij de
beschrijving van het ritueel bij het begraven van een op Reinharts plantage overleden
neger, dat in Suriname in Benjamins tijd volgens zijn zeggen alleen nog bij de
‘heidensche Boschnegers’ voorkwam. Dat Reinhart brieven geschreven zou hebben
op plantaardige vliezen, betwijfelt Benjamins. Voor de kennis van Suriname en
Guiana acht hij de roman, die hij niet om door te komen vindt, van geen belang.
M. Langbroek onderzoekt in Liebe und Freundschaft bei Klopstock und im
niederländischen empfindsamen Roman (1933) deze beide motieven ook in de romans
van E.M. Post. In Het land staat de vriendschap centraal, in Reinhart de liefde, maar
ook deze liefde is op vriendschap gebaseerd. Posts opvattingen in dezen dragen in
hoge mate het stempel van die van F.G. Klopstock. De funktie van liefde en
vriendschap is dat de partners elkaar tijdens het onvolmaakte aardse leven helpen in
de voorbereiding op het volmaakte leven in het hiernamaals; het is ‘eine Schule der
Tugend und Religion, die Stärkere soll der Schwächern eine Stütze auf dem Wege
zum Himmel sein’, aldus Langbroek over de vriendschap, en hij herhaalt dat
naderhand voor liefde en huwelijk.27 De wederzijdse ondersteuning is vooral van
belang bij het dragen van de slagen van het lot; Nannie is daarbij sterker dan Reinhart,
die nogal eens twist met de Voorzieningheid. Langbroek besteedt aandacht aan het
geheel van zedelijke en godsdienstige ideeën in de roman: de opvoeding die ook als
voorbereiding op de eeuwigheid gezien moet worden; het geloof in de ‘beste aller
werelden’ te leven waarin met het kwaad het uiteindelijke heil van de mens beoogd
wordt; de verwachting van een ‘wederzien’ van vrienden en geliefden in het
hiernamaals. De verhaalfase waarin Reinhart in de wildernis een bestaan opbouwt,
vindt Langbroek het karakter van een robinsonade dragen; zijn samenleving met de
slaven wordt als ‘eine Rousseausche Patriarchade’ aangeduid. Uitdrukkelijk stelt
Langbroek dat het in deze roman niet om beschrijving van gebeurtenissen, maar om
ontleding van het innerlijk gaat: ‘nicht um epische Schilderung, sondern um
Seelenzergliederung, um Schilderung des Innenlebens.’28
In haar studie De idylle in de achttiende eeuw in het licht der aesthetische theorieën
(1934) onderzoekt Marie Madeleine Prinsen ook de idyllische aspecten van de
Reinhart. Het werk is niet alleen een naïef-sentimentele idylle. Reinhart leeft in de
kolonie eerst als de ‘kranige’ Robinson: hij bouwt een eenvoudige hut en maakt zelf
allerlei gebruiksvoorwerpen. Zijn latere leven is echter meer in de sfeer van de Idyllen
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van Salomon Gessner: het gezin leeft pastoraal, Nannie melkt eigenhandig de koeien
en een negerkind krijgt zelfs de ‘idyllische’ naam ‘Damon’, aldus M.M. Prinsen.29
Zij vraagt zich af- de invloeden- en parallellenjacht werden naarstig beoefend in
de school van haar vader - aan welke buitenlandse literatoren Elisabeth Maria allemaal
schatplichtig zou kunnen zijn. Heeft zij de Brieven van eenen Amerikaenschen
landman gekend, de vertaalde reisverhalen van Cook, Merciers Homme sauvage,
Bernardin de St. Pierres Etudes de la nature (waarvan Paul et Virginie deel uitmaakt)
of diens Voyage à l'Ile de France? Ze vergelijkt vervolgens de Reinhart met de
werken van Bernardin de St. Pierre en somt
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markante verschillen en overeenkomsten op. Ten aanzien van de Voyage concludeert
ze dat de overeenkomsten op toeval kunnen berusten, van Paul et Virginie neemt ze
aan dat Elisabeth Maria dat werk wel degelijk gekend moet hebben, mogelijk in de
eerste Nederlandse vertaling ervan uit 1790. Tot lof van Post kan echter gezegd
worden dat ze niet tot een afhankelijke vorm van navolging gekomen is.30 De
‘idyllische glans’ valt in de roman vooral op het huwelijk van Reinhart en Nannie
en veel minder op de natuurvolken. De indianengemeenschap wordt weliswaar om
vreedzaamheid, deugdzaamheid en tevreden eenvoud geprezen, de negerslaven op
‘L'heureuse Solitude’ zijn goedhartig en leven vergenoegd, maar veel verder gaan
de kwalificaties over natuurmensen niet. Ze worden daarentegen herhaaldelijk ook
‘stomp’, ‘ongevoelig’, ‘zielloos’ en ‘grof’ van smaak genoemd. In feite blijven het
ondanks alles minderwaardige mensen, aldus M.M. Prinsen. Zij meent dat zowel
Posts realisme als haar vroomheid hiervoor verantwoordelijk zijn. Reinhart zou heel
wat positiever tegenover indianen en negers gestaan hebben als ze christen waren
geweest. Zo komt het concept van de goede wilde in de Reinhart in hoge mate overeen
met dat van de meeste spectatoren uit haar tijd, die meer geloof hadden in de
beschaving dan in de primitieve natuurstaat.
Volgens Annie Romein-Verschoor is Elisabeth Maria Post als romanschrijfster
niet geslaagd. In haar Vrouwenspiegel (1935) noemt zij Post te weinig oorspronkelijk,
terwijl ze het vermogen tot vormgeven tekort vindt schieten. De motieven in het
werk typeert zij enigszins laatdunkend als: ‘gevoelvolle vriendschappen, grafheuvels,
maanlandschappen [bedoeld zijn landschappen in de maneschijn] en landelijke
landlieden, lofzangen op de natuur en de vrijheid, vloekreden tegen de slavernij
(Reinhart of Natuur en Godsdienst speelt ten dele in Suriname).’31
In de jaren vijftig werd het oeuvre van Elisabeth Maria Post diepgaand bestudeerd
in het kader van de Westeuropese literatuur- en cultuurhistorische ontwikkelingen
in de tweede helft van de 18e eeuw door J.C. Brandt Corstius. In zijn Nieuwe-taalgids
artikelen ‘Betje Wolff is het niet alleen’ (1950) en ‘Verschijnselen in onze literatuur
aan het einde van de 18e eeuw, in verband met veranderende opvattingen omtrent
geloof en natuur’ (1951) behandelt hij voornamelijk resp. de sociale opvattingen
over slavernij in de Reinhart, en die over natuur en godsdienst. Aangezien de inhoud
van deze artikelen geïntegreerd is in zijn studie Idylle en realiteit. Het werk van
Elisabeth Maria Post in verband met de ontwikkeling van de Europese literatuur in
de tweede helft van de achttiende eeuw (1955), zal ik me tot dit laatste werk bepalen.
In de van grote belezenheid getuigende ideeënstudie van Brandt Corstius staat de
spanning tussen de idylle en de werkelijkheid in het oeuvre van Post centraal. Post
vertegenwoordigt met haar werk een eindfase van de idyllische literatuur; zij kent
die (Gessner, Florian), schrijft die ook zelf, maar kent tevens de realiteit die in haar
werk ook beschreven wordt. De idylle is voor Post een probleem geworden: in haar
werk verdwijnen pastorale natuurdecors en pastorale types en deze maken plaats
voor werkelijke natuur en werkelijke mensen van het land. De literaire idylle krijgt
belangstelling voor de 18e-eeuwse maatschappelijke werkelijkheid. Post gebruikt
de idylle dan ook om idealen te propageren. Het gaat haar daarbij om het leven zoals
het zou moeten zijn, in de hoop dat de ethische tendenties van de idylle zouden
meewerken tot verbetering van het leven van de dagloners, vissers en herders. Brandt

A.N. Paasman, Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting

Corstius karakteriseert de Reinhart als de idylle van de sentimentele Robinson Crusoe;
deze strijdt om de verwezenlijking van de waarden die in de idylle gegeven worden.32
Reinhart en Nannie trachten met hun kinderen en hun slaven een idyllisch bestaan
te leiden: ze vormen een aartsvaderlijke, bijna paradijslijke samenleving, in een als
pastoraal ervaren exotische natuur. De idylle heeft hier volgens Brandt Corstius de
functie de harde realiteit van het slavenbestaan te hervormen. Reinhart onderneemt
in Guiana een poging om het beter te doen dan andere planters en is aldus in zekere
zin een voorloper van Raoul in Helmans Stille
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plantage. De idylle doet hem niet alleen peinzen en dromen, maar zet aan tot creatieve
activiteiten op sociaal gebied. Hij komt volgens Brandt Corstius ten slotte tot de
erkenning van het recht van opstand voor de slaven.33 De vergelijking met het lot
van de vrije dagloner in Europa is voor hem geen rechtvaardiging van de slavernij
zoals in het werk van de dichter Paul François Roos, voor Reinhart is het niet meer
dan een schrale troost als hij als slavenhouder van de nood een deugd tracht te maken.
Binnen deze idylle hoort het huwelijk uit liefde thuis. Man en vrouw zijn hierin
gelijken. De kinderen worden op natuurlijke wijze opgevoed, in vrijheid van lichaam
en geest.
Brandt Corstius sluit zich op verscheidene punten aan bij de studies van Valkhoff,
Kalff, Koopmans, J. Prinsen, Langbroek en M.M. Prinsen. Zo is ook hij ervan
overtuigd dat Paul et Virginie de auteur bij het schrijven van de Reinhart voor de
geest moet hebben gestaan. Ook de verwantschap met de robinsonade onderschrijft
hij. Het sentimentele ontaardt in het werk van Post niet; God wordt in zijn werken,
de natuur, geprezen. Liefde zonder vriendschap wordt verworpen; de vriendschap
dient evenals natuurbeleving en eenzaamheid om de mens te helpen voorbereiden
op het leven in het hiernamaals. Hij deelt de visie over de rol van kwaad en lijden in
de ‘beste aller werelden’. Hij onderschrijft de geconstateerde afkeer van conventies
aan meisjes en vrouwen opgelegd. Van de vele overige zaken die Brandt Corstius
aan de orde stelt, noem ik tenslotte de speculaties over het bestaan van wezens op
andere hemellichamen en over het maken van interstellaire reizen na de dood. Er is
slechts weinig aandacht voor de formele aspecten van de briefroman.
Een interessante, maar vrijwel onbekend gebleven studie over de Reinhart schreef
J. Voorhoeve, eveneens in het begin van de vijftiger jaren, in de vorm van een
doctoraal-scriptie.34 Het lag in de bedoeling om deze scriptie, De Reinhart van El.
M. Post. Het conflict van een Europeaan in een slavenkolonie (1952), omgewerkt
tot artikel, te publiceren, maar vanwege de aankondiging van Brandt Corstius' Idylle
en realiteit werd destijds van publikatie afgezien. Pas in 1977 vond een beperkte
verspreiding van de oorspronkelijke scriptie plaats in Suriname.35
Er is slechts zeer ten dele sprake van overlapping bij Voorhoeve en Brandt Corstius;
eerder moet men zeggen dat Voorhoeve met name twee motieven verder en beter
uitwerkt dan Brandt Corstius dat deed, namelijk het motief van de slavernij en dat
van de goede wilde. Deze motieven botsen a.h.w. in de roman van Post, aldus
Voorhoeve, omdat Reinhart als gevoelige, verlichte Europeaan met hooggestemde
denkbeelden over de natuurvolken naar een kolonie gaat, waar een groot deel van
die ‘primitieven’ onder de slechtst denkbare omstandigheden slavenarbeid moet
verrichten. Voorhoeve schetst daarbij de 18e-eeuwse opvattingen over de
veronderstelde geluksstaat van de goede wilde. Reisbeschrijvingen van missionarissen,
land- en volkenkundige beschrijvingen, filosofische en literaire werken leidden in
de 17e en 18e eeuw tot een idealisering van de primitieve natuurmens: deze kon als
voorbeeld dienen voor de geciviliseerde Europeaan. De natuurlijke moraal van de
natuurmens, die ondermeer zou blijken uit het ontbreken van hebzucht, het hebben
van gemeenschappelijk bezit, en uit een vrijer sexueel gedrag, moest de zogenaamde
beschaafde mens tot bezinning brengen: een natuurlijker leven zou ook hem
gelukkiger kunnen maken. Overigens vond deze denkwijze ook bestrijding door
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mensen die aan de reële beschaving de voorkeur gaven boven een droombeeld. Het
proto-type van de goede wilde was de indiaan, in mindere mate werden ook mensen
van andere natuurvolken als zodanig voorgesteld. Behalve om zijn zeden wordt de
indiaan meestal ook om zijn uiterlijk geprezen. De neger deelt als natuurmens
nauwelijks in de verering. Slechts bij uitzondering wordt hij als mooi en edel
beschreven, zoals in de roman Oroonoko: or the royal slave (1688) van Aphra Behn,
maar meestal gebeurt dit eerder ondanks dan dankzij negroïde kenmerken. De
reisbeschrijvingen van Bosman, Snelgrave en Labat (slavenhalers of slavenhouders)
gaven een uitgesproken ongunstig beeld van de uit Afrika afkomstige natuurmens.
Volgens Voorhoeve zijn kwalificaties als lui,
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Reinhart bij de ‘goede wilden’: een indianendorp in het oerwoud (dl. 2).
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bedrieglijk, trots, wraakzuchtig en wellustig, normaal; soms worden als positieve
eigenschappen de aanleg voor muziek en dans genoemd.36
Ook in de Reinhart valt volgens hem het beeld van de negerslaaf nogal ongunstig
uit. Reinhart vindt het uiterlijk van de negers lelijk en hun gedrag ervaart hij dikwijls
als zedeloos en grof. Hij kan met hen geen echte vriendschap sluiten, zelfs niet met
de edele Violet. Het levensverhaal van Violet draagt overigens wel de kenmerken
van de legende van de goede wilde: in zijn Afrikaans geboorteland heerst rijkdom
(maar geen zucht tot weelde); dankzij de vruchtbare grond hoefde er geen zware
arbeid verricht te worden; liefde en geluk waren er ‘heel gewoon’. Ook de
indianengemeenschap die Reinhart bezoekt vertoont trekken van de
goede-wilde-idylle. Hier heersen vrede en vergenoegdheid, en deugden zoals
huwelijkstrouw. Toch wil Reinhart zijn ‘Europeschen zin’ niet ruilen voor hun geluk;
hun woestheid en grove smaak wekken zijn afkeer. Wel merkt hij op dat deze volkeren
waarlijk groot, edel en moedig zouden zijn geweest indien het licht van het Evangelie
tot hen doorgedrongen zou zijn. Zijn houding ten opzichte van de natuurmens is dus
ambivalent, concludeert Voorhoeve.
Reinharts meegebrachte verlichte Europese waarden komen in de kolonie in het
geding en in het gedrang. Hij probeert deze waarden (‘broederschap’ met het
geschapene, bewondering voor de goede wilde en het ideaal van de vrijheid) trouw
te blijven en raakt in de volstrekt niet-idealistische koloniale samenleving in een
isolement. De brieven van Karel en van Reinharts moeder, en de Europese lectuur
versterken zijn aanvankelijke weigering tot aanpassing: hij is tegen slavenhandel en
slavernij en neemt er op duidelijke wijze stelling tegen. Aan het eind van deel 1 is
zijn veroordeling het scherpst. Voorhoeve wijst erop dat Brandt Corstius in zijn
artikel ‘Betje Wolff was het niet alleen’ (1950) onvoldoende oog heeft voor het hoe
en waarom van de verandering in Reinharts houding in deel 2 en 3 van de roman.37
Voorhoeve verklaart die in de eerste plaats uit economische noodzaak: Reinhart moet
verdienen voor zijn eigen levensonderhoud en voor de financiële ondersteuning van
zijn moeder. In de tweede plaats doen de voorbeelden van goede kolonisten, van zijn
weldoener Edelhart en naderhand van zijn schoonvader Dubingthon, hem a.h.w.
inzien dat slavernij onder goede meesters - hoewel in principe onjuist - in de praktijk
aanvaardbaar is. Hij begeert en verafschuwt tegelijkertijd de ‘status’ van planter. Dit
brengt hem wel in een gewetensconflict, waardoor hij een tragische figuur wordt.
Deze tragiek is volgens Voorhoeve door de schrijfster niet gewild, zij is te veel een
aanhanger van de Verlichting om de slavernij te verdedigen. Hij veronderstelt dat
de realiteit van het plantersbestaan van H.H. Post voor een en ander verantwoordelijk
is: ‘Het is waarschijnlijk dat zij in deze wijziging van denkbeelden de brieven van
haar broer vrij getrouw heeft gevolgd en wellicht haar broer heeft willen verdedigen
door de omzwaai minder abrupt te maken en de scherpe kanten wat af te vijlen’.38
De roman heeft daarom documentaire waarde. Reinhart bedient zich ter verdediging
van zijn gedrag onder meer van een niet zuivere vergelijking tussen slaven en vrije
dagloners - die dan ook niet in het nadeel van de slaven uitvalt - door de slaaf van
een goede, patriarchale meester te vergelijken met Europese dagloners en boeren die
onder de slechtst denkbare omstandigheden leven. Volgens Voorhoeve verliest
Reinhart zijn integriteit, wat zijns inziens symptomatisch is voor idealistische
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Europeanen die in de kolonie onder de druk der omstandigheden hun idealen omtrent
vrijheid en recht ontrouw worden en het verzet tegen de slavernij opgeven.39
Voorhoeve volhardt in het misverstand dat de Reinhart in Suriname zou spelen.
Ten onrechte spreekt hij over dit werk als de ‘eerste en bijna enige roman over
Suriname’.40 Zich baserend op de sociaal-historische studie Samenleving in een
grensgebied (1949) van R. van Lier, schetst hij de koloniale samenleving aldaar,
tegen de achtergrond waarvan de Reinhart begrepen zou moeten worden.
Enkele malen schenkt Voorhoeve terloops aandacht aan de Reinhart als
roman-in-brieven.41 Hij vindt het werk in dit opzicht weinig geslaagd: het briefkarakter
van de afzonderlijke brieven ontbreekt grotendeels (de brief is er geen afgeronde
eenheid met een aanhef en
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afsluiting); de brieven zijn te lang; de correspondentie is eenzijdig (alleen de brieven
van Reinhart aan Karel worden weergegeven). Hierdoor lijkt de Reinhart eerder op
een reis- en levensverslag in dagboekvorm. Omdat dit echter geen gebruikelijk genre
zou zijn en de briefroman wel, zou Elisabeth Maria vanwege haar beperkte talenten
het bekende genre uitgekozen hebben, meent Voorhoeve. De rol van Karel in de
correspondentie vindt hij onderontwikkeld: hij mag alleen begrijpend aanhoren.
Nergens toont Reinhart echte belangstelling voor het leven van zijn vriend. Voorhoeve
vraagt zich af of dit een tekort van de schrijfster is, of een normaal kenmerk van de
briefwisseling tussen hartsvrienden uit haar tijd: egoïstisch langs elkaar heen spreken
of klagen. De intensiteit van de correspondentie hangt volgens Voorhoeve af van de
mate van ‘steun’ die Reinhart nodig heeft. Tijdens de zeereis en in de eerste maanden
na aankomst in de kolonie schrijft Reinhart dikwijls ongeveer 1 brief in anderhalve
dag. Hoewel er weinig tijdsaanduidingen zijn, is het duidelijk dat de frequentie lager
wordt als Reinhart zelf een plantage heeft, maar vooral na de kennismaking met
Nannie. Het huwelijk met Nannie maakt de steun van Karel in hoge mate overbodig,
aldus Voorhoeve.
E. Th. Waaldijk bespreekt de Reinhart als een geschrift dat aan de publieke
meningsvorming over slavernij kan hebben bijgedragen, in zijn dissertatie: Die Rolle
der niederländischen Publizistik bei der Meinungsbildung hinsichtlich der Aufhebung
der Sklaverei in den west-indischen Kolonien (1959). Volgens hem is het ‘der erste
Kolonialroman in der holländischen Literatur’.42 Van haar broer H.H. Post moet
Elisabeth Maria diepgaande kennis van de verhoudingen in de kolonie Guiana hebben
gehad. Aan de hand van enkele citaten wil Waaldijk laten zien dat slavernij volgens
de Reinhart strijdig met het natuurrecht is, en dat de schrijfster een appèl op de
christenen doet door de vraag te stellen hoe belijders van het Evangelie zulke
barbaarse handelingen als mensen in slavernij brengen en houden, kunnen verrichten.
Volgens Waaldijk deden het menselijk gevoel en de godsdienstige overtuiging deze
schrijfster de slavernij verafschuwen - wat past in de naar zijn opvatting bijzondere
rol van het christendom ter zake van de emancipatie.
W. Gobbers onderzoekt in hoeverre Nederlandse schrijvers, onder wie Elisabeth
Maria Post, door het werk van Rousseau beïnvloed zijn. Blijkens zijn Jean-Jacques
Rousseau in Holland (1963) schat hij de invloed op het werk van Post niet erg groot.
Wel acht hij die duidelijk aanwezig in de verheerlijking van het plattelandsleven en
de kritiek op de stadssamenleving (voornamelijk in Het land) en in de verheerlijking
van de natuurmens (in Reinhart). De negers die in de Afrikaanse wildernissen hun
eenvoudig geluk smaakten, worden in Amerika als slaven mishandeld. Dit contrast
inspireert Reinhart om te protesteren tegen de onwaardige slavernij. Op zijn eigen,
idyllische plantage hebben de negers echter volop vrijheid en vinden ze voldoening
in de arbeid. De eigenlijke wilden in de roman zijn de indianen, die Reinhart eerst
negatief aanduidt als ‘ruwe wezens’ en ‘speelballen’ van ‘vernederende driften’,
maar die hij op zijn tocht in het oerwoud om hun deugden weet te waarderen. De
vrije, met weinig bezit tevreden indiaan vormt een schrille tegenstelling met de in
weelde ‘verdartelden Europeër’ die steeds meer bezit nastreeft. Gobbers noemt dit
een ‘met duidelijke sympathie geborsteld portret’ van de natuurmens, maar later
zwakt hij deze uitspraak af door ook te wijzen op Reinharts kritische opmerkingen
ten aanzien van de heidense indianen.43
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Ook in de beschouwingen over de opvoeding van de kinderen van Nannie en
Reinhart bespeurt Gobbers enige invloed van de ideeën van Rousseau. Als model
voor de Reinhart ziet hij evenwel geen werk van deze Fransman, maar eerder een
van de werken van een andere Franse schrijver, namelijk Bernardin de St. Pierre,
ook al blijkt bij Post nergens bekendheid met dit oeuvre. Als sterke kanten van Posts
schrijverschap beschouwt Gobbers haar beheerste sentimentaliteit, die zijn oorsprong
vindt in authentieke levenservaringen, en haar rijke verbeeldingskracht, waardoor
ze de ongeziene exotische natuur aanschouwelijk kan maken, en haar ongewoon
sterk ontwikkeld natuurgevoel, dat tevens de basis is voor haar godsdienstigheid.
Gobbers noemt het nieuwe van de Reinhart dat dit werk in het verre Guiana speelt
en
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dat deze koloniale roman ‘ons natuurbeeld’ aanzienlijk verruimd heeft door de
beschrijving van ‘de kleurige pracht van het Surinaamse [sic] landschap’.44
Mijn Post-boekje, Elisabeth Maria Post (1755-1812) (1974; 19772), is in de eerste
plaats bedoeld om een verantwoorde bio-bibliografische basis aan te brengen voor
verdere studies en eventuele edities van haar werk - wenselijk en zinvol voor een
oeuvre waaraan zo'n hoge mate van representativiteit voor de literatuur van de
gevoelige Verlichting wordt toegekend. Door systematisch bibliografisch onderzoek
kwam, wat de Reinhart betreft, de Duitse vertaling aan het licht. Dankzij
archiefonderzoek, vooral in de koloniale archieven van het ARA, kon voor het eerst
iets over het leven van H.H. Post in Guiana meegedeeld worden, o.a. gegevens over
zijn plantages in Demerary (tot het begin van de jaren '90). Toch bleef het beeld van
de koloniale broer zeer incompleet, door het ontbreken van verdere documentatie in
Nederland en het gebrek aan medewerking van Guyanese instellingen. Een
intrigerende brochure Ter gedachtenis, die Elisabeth Maria uitgegeven zou hebben
bij de dood van haar broer, werd ondanks veler inspanning niet teruggevonden.45
Daarnaast heb ik de Reinhart meer of minder uitvoerig aan de orde gesteld in
enkele artikelen. In ‘“'t Is toch maar om de weg te gaan”’ (1972) worden de sociale
opvattingen in het werk van Post besproken: het werk blijkt wel sociaal-gevoelig,
met name ook in de opvattingen over slavernij, maar niet sociaal-emancipatorisch,
doordat uiteindelijk de menselijke verantwoordelijkheid aan de Goddelijke
ondergeschikt gesteld wordt.46 In ‘“Hoop is doch de ziel van t leven”’ (1975) worden
twee brieven van Elisabeth Maria aan haar vriendin Charlotte van der Capellen
afgedrukt en becommentarieerd. Post schrijft in de eerste brief (± 1790) ook over
haar werk aan de Reinhart, met name over de onmogelijkheid voor de hoofdpersoon
om in de kolonie echte vriendschap te sluiten, zowel met de neger Violet, als met de
ongodsdienstige weldoener Edelhart, over de sentimentele relatie tussen Reinhart en
zijn hond, en over de mate waarin Elisabeth Maria zich heeft willen identificeren
met Reinhart.47
Een eerste verslag van nieuwe onderzoeksresultaten als gevolg van mijn reis naar
Guyana, vindt men in ‘Reinhart, of literatuur en werkelijkheid’ (1979). De
inspanningen die H.H. Post zich getroostte ter verbetering van het lot van de
negerslaven worden geschetst en enkele punten van overeenkomst en verschillen
tussen deze historische planter en zijn fictionele collega worden aangewezen.48 De
inhoud van dit artikel preludeert op die van deze dissertatie.
In het artikel ‘Wat bezielde de literaire kolonisten?’ (1982), waarin ik het beeld
van de Westindische kolonist in de literatuur van ± 1670 tot 1830 probeer te
reconstrueren, heb ik ten aanzien van de Reinhart willen aantonen dat deze roman
het eerste Nederlandse literaire werk is waarin de (Westindische) koloniale
problematiek met zekere diepgang aan de orde wordt gesteld, waarin de persoon van
de kolonist meer genuanceerd uitgewerkt wordt en waarin slavenhandel en slavernij,
althans tijdelijk, een principiële benadering krijgen. Ook wordt voor het eerst een
uitvoerige en realistische beschrijving van natuur en landschap gegeven, en worden
bijzonderheden over de leefwijze van indianen, negers en blanken medegedeeld. Ik
bestrijd de mening van Voorhoeve dat Reinhart als slavenmeester zijn integriteit zou
verliezen. Ten slotte stel ik de vraag naar de receptie van teksten als Reinhart en de
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functie ervan in het denken over koloniale problematiek, in het bijzonder over
slavernij.49
Het moge na dit historisch overzicht van ‘Reinhart-filologie’ duidelijk zijn dat over
een aantal van de tot nu toe onderzochte aspecten van deze roman duidelijkheid en
een grote mate van overeenstemming bestaat, namelijk over:
1. het sentimentele karakter van het werk dat zuiverder, beheerster en authentieker
is dan van het werk van sommige gevoelige tijdgenoten;
2. de plaats van het werk in de traditie van de idylle-literatuur, die gekenmerkt
wordt door
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3.

4.

5.
6.
7.

een tendens tot realiteit, met bijzondere aandacht voor de sociale realiteit;
de invloed die het werk moet hebben ondergaan van vele literaire ‘voorbeelden’:
idyllisch-pastorale werken van Gessner en Florian, de Robinson Crusoe van
Defoe, de exotische werken van Bernardin de St. Pierre, in het bijzonder van
zijn Paul et Virginie;
de deugdenbevorderende functie van liefde en vriendschap die in de roman van
het grootste belang is als wederzijdse steun in het proces van voorbereiding op
het leven in het hiernamaals;
de artistieke kwaliteit van de beschrijving van de (door de auteur zelf nooit
waargenomen) exotische natuur50;
de functie van de natuurbeschouwing, namelijk het opwekken van zedelijke en
godsdienstige gevoelens;
de ambivalente houding tegenover de natuurmens, die enerzijds bewonderend
is vanwege de natuurlijke en deugdzame leefwijze, anderzijds afwijzend vanwege
de geringe mate van fijngevoeligheid en het ontbreken van het christelijk geloof.

Weinig duidelijkheid is er over de Reinhart als briefroman; meestal vindt men de
vormgeving niet erg geslaagd, maar ook niemand heeft een onderzoek van enige
diepgang gedaan naar de wijze waarop de geschiedenis van Reinhart gepresenteerd
wordt en de betekenis daarvan voor de interpretatie van het werk en voor het effect
op de lezer. Er wordt zowel in negatieve zin over de brieven gesproken, die tot
langdradigheid en eentonigheid zou leiden, als in meer positieve zin, waarbij gesteld
wordt dat de briefvorm de schildering van het innerlijk leven van de hoofdpersoon
mogelijk maakt. Er is hier in ieder geval sprake van een grote lacune in het
Reinhart-onderzoek.
Over Reinharts optreden als slavenmeester en zijn houding tegenover slavenhandel
en slavernij bestaat geen eenstemmigheid. Vragen of hij al of niet zijn integriteit
verliest, en of hij al of niet sociaal-emancipatorisch bezig is, zullen pas beantwoord
kunnen worden in het kader van 1o. Reinharts totale levensbeschouwing, en 2o. van
de opvattingen pro en contra slavenhandel en slavernij in de 18e eeuw.
Het in bijna alle studies aangeroerde probleem van de verhouding van de literaire
Reinhart tot de historische H.H. Post, is om meer dan één reden intrigerend. In de
eerste plaats uiteraard voor de wordingsgeschiedenis van de roman. De ervaringen
van de broer worden als belangrijkste inspiratiebron genoemd. Volgens Voorhoeve
is het haar broers ontwikkeling als planter-slavenmeester die Elisabeth Maria onbewust - in de roman verwerkt heeft. In de tweede plaats lijkt het optreden van
H.H. Post in Guiana interessant voor de koloniale geschiedenis, in het bijzonder voor
de sociale facetten daarvan. Een nader onderzoek naar het leven van H.H. Post en
naar zijn activiteiten in de koloniale samenleving van Guiana is in dit verband
gewenst.

Eindnoten:
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11 Voor de oude koloniale literatuur die geheel of gedeeltelijk op West-Indië betrekking heeft, zie
men hfdst. 3. Verder, voorzover het Guyana en Suriname betreft, Lichtveld/Voorhoeve 1958
en Paasman 1982.
12 Van Kampen 1821-1826, II, 493.
13 De Clercq 1824, 304.
14 Witsen Geysbeek 1821-1827, V, 29, 38.
15 Kobus en De Rivecourt 1854-1861, II, 565-566.
16 Visscher 1857, III, 113-114 en L-F-T 1863, 165-166.
17 Van Vloten 1871, 407.
18 Van Reyn 1871, 208, 210.
19 Croiset 1898, 43-44.
20 Kalff 1906-1912, VI, 136-137, 142.
21 Valkhoff 1913, 301-302. Valkhoff wijst niet op het voorkomen van indianen in Posts roman.
22 Heuvel 1913, 27-28. Hij heeft zich mogelijk gebaseerd op Kalff 1906-1912, VI, 142. Hier staat
de nogal vage vermelding dat in de Reinhart de natuurstaat verheerlijkt wordt ‘in verband met
een pleidooi voor de afschaffing der slavernij’.
23 Koopmans 1914, 208.
24 Prinsen 1915, 512-554; citaat op 533.
25 Prinsen 1925, 497-498.
26 Benjamins 1925/1926, 17-24.
27 Langbroek 1933, citaat op 154; zie ook 160, 163.
28 Langbroek 1933, 158.
29 Prinsen 1934, 314.
30 Prinsen 1934, 315.
31 Romein-Verschoor 1935, 15.
32 Brandt Corstius 1955, 90.
33 Brandt Corstius 1955, 91. De formulering ‘ten slotte’ is overigens onjuist (zie 3.1).
34 Begeleider van de scriptie was prof. dr. N. Donkersloot. Mijn verwijzingen zijn naar Voorhoeve
1972.
35 Gestencilde uitgave Instituut voor de Opleiding van Leraren te Paramaribo (bezorgd door E.
Essed-Fruin en F. Martinus).
36 Voorhoeve 1972, 31-56.
37 Voorhoeve 1972, 15.
38 Voorhoeve 1972, 102.
39 Voorhoeve 1972, 107.
40 Voorhoeve 1972, 10.
41 Voorhoeve 1972, 7-9, 71, 82-84.
42 Waaldijk 1959, 74.
43 Gobbers 1963, 196-197, 199-200.
44 Gobbers 1963, 156.
45 Paasman 1974, 49.
46 Paasman 1971/1972, 549-551.
47 Paasman 1974/1975, 618, 622-623.
48 Paasman 1979, 49-57.
49 Paasman 1982, 52-54, 56.
50 Mijn reis naar Guyana, in het bijzonder mijn bezoek aan La Resouvenir en het achterland,
hebben mij ervan overtuigd dat de natuur- en landschapsbeschrijving in de Reinhart in hoge
mate overeenstemmen met de werkelijkheid. Ik wijs dan ook de opvatting van H.D. Benjamins
dat Posts tropische landschappen op louter fantasie berusten zonder meer van de hand (Benjamins
1925/1926, 19).

1.4. Probleemstelling en verantwoording
Alleen al door het lezen van de parafrase van de Reinhart, kan men constateren dat
de roman talrijke boeiende items biedt voor literatuur-historisch onderzoek. Blijkens
het hiervoorgaande Forschungsbericht is slechts een deel hiervan tot nu toe behandeld
en dat zelfs niet eens altijd adequaat of bevredigend. Mijn voortzetting van de
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Reinhart-studie moet dan ook een sterke beperking inhouden van de vele
mogelijkheden en wenselijkheden tot nader onderzoek. Ik zal daarom mijn keuze
verantwoorden en op de gronden van mijn selectie nader ingaan.
In mijn visie heeft literatuur een maatschappelijke functie die zowel van esthetische
als ethische aard is. De auteur heeft in principe de intentie door middel van het literaire
werk te communiceren met zijn of haar lezers, en dus een ‘boodschap’ over te dragen
die zowel door de inhoud van het werk (de thematiek) als door de presentatie ervan
(de literaire vormgeving)
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geconstitueerd wordt. Naarmate inhoud en vormgeving meer op elkaar afgestemd
zijn, zal de mogelijkheid dat de communicatie slaagt, toenemen. In hoeverre deze
werkelijk slaagt, hangt ten slotte van de lezers als ontvangers van de boodschap af.
De receptie wordt bepaald door de interferentie van de levensbeschouwelijke en
literaire waarden en normen van de te lezen tekst enerzijds en die van de lezers
anderzijds. De mate waarin die waardensystemen elkaar bevestigen, aanvullen,
bestrijden of ontkennen, bepaalt de uitwerking van de boodschap: het esthetisch en
ethisch oordeel over het werk en de gevolgen die dat heeft voor het verder esthetisch
en ethisch beleven en handelen van de lezers - waarbij dus de maatschappelijke
functie van het literaire werk gerealiseerd wordt, al of niet in overeenstemming met
de intentie van de auteur.
In het geval van de Reinhart zullen daarom de intentie van de auteur, de in de tekst
besloten boodschap en de ontvangst door de lezers nader onderzocht moeten worden,
om enig inzicht te krijgen in de functie van deze roman (hfdst. 2). Om de aard van
de boodschap te bepalen zal het werk geanalyseerd en geïnterpreteerd moeten worden
op zijn ideële inhoud en de vormgeving ervan - wat tot een z.g. werkingsinterpretatie
leidt. De receptie van het werk door de contemporaine lezers zal afgeleid moeten
worden uit concrete lezersreacties, of, bij het geheel of gedeeltelijk ontbreken daarvan,
geconstrueerd moeten worden (een z.g. hypothetische receptie) door de vergelijking
van de werkingsinterpretatie en de gereconstrueerde literaire en levensbeschouwelijke
waarden en verwachtingen van de lezers.
Aangezien een reconstructie van alle 18e-eeuwse waarden die in het geval van de
Reinhart relevant zouden zijn een zeer omvangrijke taak zou inhouden, kies ik
welbewust voor één terrein van onderzoek waarop teksten in hun maatschappelijke
context bestudeerd kunnen worden, namelijk dat van de slavenhandel en de slavernij
(hfdst. 3). De stand van wetenschap in het Reinhart-onderzoek geeft daartoe
aanleiding, het onderwerp geniet behalve belangstelling van derden (met name ook
in Guyana en Suriname) ook mijn persoonlijke interesse: het gaat over in onze ogen
volstrekt onrechtvaardige machtsverhoudingen tussen mensen waarvan de gevolgen
nog heden ten dage waarneembaar zijn. De receptie- en de functievraag zullen dan
ook toegespitst worden op de receptie van de ideeën over slavernij en op de functie
van de roman in het denken over koloniale problematiek.
Niet los te maken van deze aspecten van onderzoek, de intentie van de auteur, de
interpretatie van de tekst en de receptie c.q. functie ervan, staat, zoals gezegd, het
onderzoek naar het leven van H.H. Post en zijn activiteiten in de kolonie Guiana
(hfdst. 4). Dit verband zal duidelijk zijn voor de auteursbedoelingen en de
wordingsgeschiedenis van de te interpreteren tekst; wat betreft de receptie en de
functie van de roman zal ten slotte ook worden nagegaan in hoeverre de Reinhart
een rol gespeeld heeft in het koloniale ‘bedrijf’ van H.H. Post. Op haar beurt biedt
de geschiedenis van deze historische planter uit Guiana een welkom repoussoir voor
zijn ‘literaire collega’.
Aangezien de drie deelonderzoeken (1o. presentatie en thematiek van de Reinhart
als briefroman; 2o. het motief slavernij in zijn literaire en socio-culturele context; 3o.
het leven van H.H. Post in Guiana) in hoge mate als op zich zelf staande onderdelen
gelezen kunnen worden, zal ik tenslotte in een nabeschouwing (hfdst. 5) trachten ‘de
eindjes aan elkaar te knopen’, ondermeer door literatuur en werkelijkheid - Reinhart
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en H.H. Post - te vergelijken en door de plaats van de roman te bepalen in de
Nederlandse literatuur over negerslavernij ten tijde van de Verlichting.
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2. De Reinhart als briefroman: presentatie en
thematiek van een epistolaire communicatie
In dit hoofdstuk wil ik de Reinhart introduceren als een verhaal met een bepaalde
vormgeving en een bepaalde thematiek. Ik zal dit doen in het kader van de
communicatie van de auteur, E.M. Post, met haar lezers in de negentiger jaren van
de 18e eeuw, en zoveel mogelijk vanuit het lezersstandpunt trachten te achterhalen
hoe deze literaire communicatie in zijn werk gaat: hoe en wat er gecommuniceerd
wordt.
Ik maak daarbij onderscheid tussen de communicatie op het niveau auteur - lezer,
en de in dienst daarvan staande, ingebedde epistolaire communicatie op het niveau
van de personages Reinhart - Karel. Achtereenvolgens zal ik behandelen: de intentie
van de auteur, het Reinhart-verhaal, en de mogelijke receptie door de lezers. De
nadruk zal komen te liggen op vormgeving en thematiek van het Reinhart-verhaal.
Aan de hand van de beginbrieven zal ik op basis van de zich vormende vorm een
aantal onderzoekspunten formuleren die ik vervolgens voor de gehele roman zal
uitwerken, zowel op basis van de zich vormende als van de gevormde vorm.
Aangezien de gegevens over de daadwerkelijke receptie vrijwel ontbreken, zou
een hypothetische receptie op grond van een veelomvattende reconstructie van
lezersnormen en -verwachtingen tot stand gebracht moeten worden. Dit zou het kader
van mijn onderzoek echter verre te buiten gaan. Ik wil daarom volstaan met een
beknopt beeld te schetsen van de mogelijke ontvangst en werking. Alleen op één
punt, het motief van de slavernij, zal ik trachten tot een reconstructie te komen van
de lezersverwachtingen tegen het eind van de eeuw (in hoofdstuk 3).
De terminologie die ik gebruik is in bijna alle gevallen de ingeburgerde
terminologie zoals die te vinden is in de inleidende en samenvattende overzichten
van E. Lämmert (1955), M. Bal (1978), R. Segers (1980) en J. van Luxemburg/M.
Bal/W.G. Westeijn (1981).1

Eindnoten:
1 Dikwijls zal ik in dit hfdst. verwijzen naar P.J. Buijnsters ‘Inleiding’ tot de recente editie van
de Sara Burgerhart (Buijnsters 1980) en naar de boeiende, collegiale polemiek van W. van den
Berg met Buijnsters die in het Documentatieblad Werkgroep 18e-eeuw op deze editie volgde
(resp. Van den Berg 1981 en Buijnsters 1982). In tekst en noten van beide
18e-eeuwkenners-bij-uitstek kan men over de besproken onderwerpen veel literatuurverwijzingen
vinden - die ik niet in alle gevallen zal herhalen. Bij de afsluiting van mijn kopij verscheen de
bundel Historische letterkunde. Facetten van vakbeoefening met o.a. een bijdrage van Buijnsters
waarin hij a.h.w. de balans opmaakt van de stand van het Sara-Burgerhartonderzoek (Buijnsters
1984b).
Na voltooiïng van mijn onderzoek naar de Reinhart als briefroman kwam ik op het spoor van
de studie van Janet G. Altman: Epistolarity. Approaches to a form (Columbus 1982). Ik heb
van dit interessante werk dat ondermeer een ‘onderzoeksmodel’ voorstelt, geen gebruik meer
kunnen maken. De door mij gevolgde werkwijze is weliswaar verschillend van, maar m.i. niet
strijdig met die van Altman.
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2.1. De auteursintentie
De Reinhart, of natuur en godsdienst verscheen zonder de naam van de auteur op de
titelpagina. Wel is er een titelvignet waarop een schrijvende vrouw afgebeeld is,
gezeten in de natuur (onder een boom bij een waterpoel, met schapen aan haar voeten,
grazende koeien op verdere afstand en bomen en heuvels aan de horizon), ongetwijfeld
de auteur voorstellend in de landelijke omgeving van Arnhem. Het onderschrift ervan
luidt: ‘Bij deez' stille landtooneelen groeit gevoel en denkkracht aan’. Het benadrukt
hoe belangrijk voor de auteur een landelijke ‘epische situatie’ is, die gevoel en
verbeelding stimuleert.
De titel bevat natuurlijk al een bepaalde ‘lezerssturing’2: Reinhart is een
programmatische naam3 die past bij een zedelijk hoogstaande figuur; de explicatieve
ondertitel uit de traditie van Pamela, or virtue rewarded (1740), Candide, ou
l'optimisme (1759), Rhapsodiën of het leeven van Altamont (1775) etc., suggereert
dat ‘natuur en godsdient’ in het werk gethematiseerd zullen worden - of althans een
belangrijke rol zullen spelen in Reinharts geschiedenis. De lezer anno 1791, bekend
met de vrouwelijke romanheld Burgerhart, kan vergelijkenderwijs in de naam Reinhart
een signaal gezien hebben dat niet zozeer sociaal-psychologische als wel
ethisch-psychologische kwaliteiten de hoofdpersoon zullen kenmerken.
Na het titelblad volgen in het voorwerk een opdracht ‘Aan mijnen broeder, H.H.
Post’ (I, *R-*2V) en een voorwoord tot de lezer (I, *3R-*4V). Het voorwoord is
ondertekend met de volledige naam van de auteur en gelocaliseerd en gedateerd
‘Arnhem, den 1 julij 1791’.4 De auteur is er veel aan gelegen om zowel in de opdracht
aan de speciale lezer, namelijk haar broer, als in het voorwoord aan de lezer in het
algemeen, duidelijk te maken dat er weliswaar
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overeenkomsten zijn tussen Reinhart en Hermanus Hillebertus Post, maar dat deze
laatste niet aan Reinhart gelijkgesteld mag worden. In de opdracht stelt zij dat het
boek alleen ‘toevallig’ het bestaan aan Hermanus dankt. Het is niet zijn lot, noch
zijn persoon of verblijf dat getekend wordt. Haar ‘genie’ zou zich echter waarschijnlijk
nooit zo ver van het vaderland verwijderd hebben, als niet de ‘zusterliefde’ haar hart
en verbeelding (vergelijk het onderschrift bij het titelvignet) zo dikwijls had doen
vertoeven in het werelddeel waar zich haar geliefde broer bevindt. Daarom en uit
dankbaarheid voor de door Hermanus betoonde broederliefde, draagt ze ‘deeze
zielsreize’ aan hem op.5
Toch zijn er vergelijkbare momenten in het leven van Hermanus en Reinhart, zelfs
in die mate, dat de auteur haar broer als de aangewezen beoordelaar van haar werk
ziet:
Gij, mijn broeder! weet wat het zegt vaderland en vrienden vaarwel te
zeggen; op den ruimen oceaan te zwerven; met storm en baaren te
worstelen; in een vreemd Land het geluk te zoeken, dat U in uw vaderland
ontvlugtte; aldaar eene Echtvriendin naar uw hart te vinden; en ook aldaar
uwe verafgescheidene vrienden niet te vergeeten: gij kent de kracht van
den Godsdienst, in de aandoenlijkste gevallen des levens, bij ervaring, en
kunt des best beoordeelen of ik mijnen Reinhart natuurlijk doe spreeken;
of mijne verbeelding levendig genoeg was, om zig zoo te verplaatsen, dat
zij mijn hart gelukkig deedt werken. (I, *V-*2R)
De auteur hoopt dat de werkelijkheid in ieder geval op enkele punten zal verschillen
van de verbeelding: zij wenst dat haar broer tot in hoge ouderdom ‘het zoet des
huwelijks’ zal genieten, iets wat Reinhart, haar ‘ongelukkige held’, maar zeer kort
genoot, en dat hij op gelukkiger wijze dan Reinhart in de armen van zijn moeder en
zijn vrienden zal terugkeren. Via de speciale lezer H.H. Post heeft de auteur aldus
de lezer in het algemeen reeds de nodige ‘lezerssturing’ gegeven over het verloop
van de Reinhart; aan de orde zullen komen: het ontbreken van geluk in het vaderland,
het afscheid, de zeereis met storm, het zoeken van geluk in een onbekend land, het
vinden van een echtgenote, het onderhouden van banden met ver verwijderde
vrienden, het kortstondige huwelijksgeluk, de ongelukkige terugkeer naar moeder
en vrienden. De godsdienst zal voorts in Reinharts leven een belangrijke rol spelen,
in het bijzonder bij de ‘aandoenlijkste’ gebeurtenissen.
Het voorbericht aan de lezer in het algemeen, dat deels het karakter van een captatio
benevolentiae draagt, gaat opnieuw in op de verhouding van verbeelding en
werkelijkheid. Sommige lezers die Voor eenzaamen gelezen hebben of langs andere
weg weten dat de auteur ‘eenen uitlandigen Broeder’ heeft, zouden misschien ook
dit werkje als ‘een famille-geval’ beschouwen. De schrijfster bestrijdt dit laatste.
Netzomin als ze met Emilia in Het land zich zelf bedoelde uit te beelden, bedoelt ze
met Reinhart haar broer te schetsen. Er is wel een zekere relatie: zowel in Het land
als in de Reinhart heeft de auteur volgens haar zeggen, enige voorvallen die haar
broer en haar zelf overkomen zijn, aan de ‘verdichte wezens’ laten ervaren - ‘welk
schrijver doet dit niet?’.6
De captatio benevolentiae is in het bijzonder gericht tot wat de schrijfster noemt:
‘de meestbevooroordeelde mijner godsdienstige Lezers’. Aan deze groep zou de
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Reinhart mogelijk kunnen mishagen omdat het werk er ‘zoo romanächtig’ uitziet.
De auteur duidt haar werk dan ook niet als zodanig aan en geeft daarvoor de volgende
overwegingen:
Maar welk een wezen is Reinhart dan? is het een Historie of een Roman?
het eerste zeker niet, dan in zoo verre als het eenige waare natuurlijke
tafereelen afmaalt die willekeurig geplaatst zijn - en een Roman, daar voor
durf ik het U ook niet leveren, daar het de voornaame vereischten van een
Roman mist; en, in plaats van eene vindingrijke aaneenschakeling van
raadselachtige gebeurtenissen, die in eene wonderlijke ontknooping
eindigen, niet dan een eenvoudig, natuurlijk afloopend geval vertoont, dat
niets raars heeft, dan misschien den smaak van den persoon die hier
voorkomt. (I, *3V)
Het lijkt me duidelijk dat de schrijfster onder een historie een ware, d.w.z. een in de
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werkelijkheid plaatsgevonden hebbende geschiedenis verstaat, en onder roman een
bepaald soort fictionele geschiedenis, namelijk die waarin een bonte reeks gezochte,
mysterieuze gebeurtenissen tot een wonderbaarlijke ontknoping leidt.7
De Reinhart behoort volgens de auteur noch tot de ene noch tot de andere categorie.
Het werk is echter wel fictie, een schepping van de verbeelding, maar fictie die zich
meestal door ‘de waarheid’ laat leiden - wat mijns inziens blijkens de context als
‘waarschijnlijkheid’ opgevat moet worden.8 Het werk heeft een eenvoudig plot met
een natuurlijke ontknoping. Het bevat niets buitengewoons, behalve misschien de
‘smaak’ (neigingen, voorkeuren) van de hoofdpersoon. De personen zijn ‘verdicht’,
maar niet zodanig ‘groot’ of ‘engelachtig’ dat ze alleen in de verbeelding kunnen
bestaan: ze zullen, hoe zelden dan ook, hier en daar in de werkelijkheid voorkomen
‘onder edele menschen’ (I, *4R).
Ook in het voorbericht geeft de auteur de reële lezer een aantal ‘leesaanwijzingen’
die bepaalde verwachtingen wekken. De geschiedenis van de hoofdpersoon wordt
als volgt omschreven:
Noemt het, zoo gij wilt, het onaanmerkelijk leven van eenen braaven
jongeling, die, meer door zijne stille deugd, door zijn edelwerkend gevoel,
in de dagelijksche omstandigheden des levens, dan door het vreemde zijner
lotgevallen interesseert. (I, *4R)
De lezer kan hieruit afleiden dat Reinhart als personage geen ‘romanheld oude stijl’
zal zijn, die het van niet-alledaagse belevenissen (avonturen en galanterieën) moest
hebben, maar een ingetogen deugdheld van wie hij vooral de innerlijke belevingen
zal leren kennen.
De auteur deelt ook mee welk effect ze d.m.v. Reinharts levensgeschiedenis bij
haar lezers beoogt te bereiken. Ze relateert daarbij enkele lezerscategorieën aan
bepaalde aspecten van de Reinhart. Door de ‘eenvoudige tafereelen van zijn
[Reinharts] hart, en van de Natuur in een ander werelddeel’ hoopt zij sommigen van
haar lezers ‘eene aangenaame uitspanning na moejelijke bezigheden’ te verschaffen;
‘vaneengescheidene boezemvrienden’ hoopt ze ‘troostende gedachten’ te verschaffen;
aan alle jongelingen een voorbeeld van ‘jongelingsdeugd en waare grootmoedige
gevoeligheid’; aan alle lezers ten slotte een sprekend bewijs
dat alleen de Godsdienst des Euangeliums, aan 't geluk het waare zoet; in
de rampen, waarmede het pad des menschlijken levens, bezaaid is, den
eenigen genoegzaamen troost, en in de meestdreigende gevaaren de zachtste
rust kan instorten [...]. (I, *4R)
De schrijfster beoogt dus wel het nuttige aan het aangename te paren, maar het nuttige
overheerst. Met name deugd en godsdienst krijgen veel nadruk. Daarom zegt de
schrijfster te hopen dat de bevooroordeelde godsdienstige lezers dit werk, ondanks
het romanachtige uiterlijk, hun ‘stille goedkeuring’ zullen geven - evenals, uiteraard,
de overige lezers.
De auteursintentie kan aldus op grond van voornamelijk het voorbericht als volgt
samengevat worden: de auteur wil d.m.v. een fictioneel werk de lezer die ontspanning
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zoekt vermaak bieden door de uitbeelding van gevoelens en natuurtaferelen; de
jongelingen onder de lezers een voorbeeld geven van deugd en grootmoedig gevoel;
de gescheiden vrienden troost; alle lezers wil ze laten zien dat alleen de christelijke
godsdienst de mens in voor- en tegenspoed tot voldoende steun en troost kan strekken.
In het werk zullen geen onwaarschijnlijke gebeurtenissen plaatsvinden, maar
waarschijnlijke, eenvoudige, natuurlijke levensgevallen van Reinhart, waarbij de
nadruk zal vallen op zijn deugd en edel gevoel in het alledaagse leven.
Bevat het voorbericht vooral aanduidingen van de ideële inhoud van het werk, in
de opdracht aan H.H. Post verklapt de schrijfster kennelijk een aantal elementen uit
de feitelijke inhoud, zodat de lezer reeds de nodige lezersinformatie en -sturing heeft
ontvangen, die een verdere concretisering van de titel ‘Reinhart, of natuur en
godsdienst’ inhouden.
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Om zich in te dekken tegen tè biografisch interpreterende lezers enerzijds noemt de
schrijfster het werk geen historie, terwille van de tegen de roman bevooroordeelde
lezers anderzijds noemt ze het geen roman.
Dit laatste was overigens niet ongebruikelijk: anno 1791 was nog steeds niet door
iedereen de roman geaccepteerd als een moreel en artistiek volwaardig genre.
Sommige auteurs plaatsten zelfs nadrukkelijk de mededeling ‘geen roman’ op de
titelpagina.9 Aangezien de Reinhart in genologisch opzicht niet wezenlijk verschilt
van andere 18e-eeuwse romans en in de literatuurgeschiedschrijving dan ook als
vanzelfsprekend als roman of briefroman te boek staat, zal ik niet schromen het werk
ook als zodanig aan te duiden.

Eindnoten:
2 Vernederlandsing van ‘Leserlenkung’, ontleend aan Link 1973, 543. Link spreekt over de zich
in de tekst manifesterende ‘Strategie der Leserlenkung’.
Zie over de relatie van titel en tekst: Volkmann 1967; Schoolmeesters 1977; Hoek 1981.
3 Dikwijls aangeduid met de Engelse term ‘speaking name’. Zie hierover: Watt 1949; Brom 1953;
Watt 1966, 19-21; Stewart 1969, 273-280 (over ‘dots, dashes and asteriks’); Buijnsters 1980,
51-53; Van den Berg 1981, 187-188; Jajec 1981 (met verdere lit.). Een studie over de
Nederlandse ‘literaire-naamgeving’ ontbreekt nog.
4 In de 2e dr. van 1798-1802 staat de eerste voornaam gespeld als Elizabeth (exempl. UB Leiden
709 F 10-12 en de overige mij bekende exemplaren). In sommige exemplaren van de 1e dr.
staat: ‘den Julij’ (sic); ook in het exempl. Leiden van de 2e dr. en in andere mij bekende
exemplaren van deze druk, ontbreekt de dagaanduiding. Zie over de functie van romanvoorredes:
Ehrenzeller 1955; Ansorge 1969.
5 Post 1791-1792, I, * verso.
6 Post 1791-1792, I, * 3 recto en verso.
7 Anders dan bijv. in The history of Clarissa Harlowe (1747-1748) of de Historie van mejuffrouw
Sara Burgerhart (1782) waar ‘historie’ in de titel hooguit de suggestie wil wekken van een
waar gebeurd verhaal; Wolff en Deken spreken in hun voorrede aan de ‘Nederlandsche Juffers’
verder over hun ‘Roman’ (Wolff/Deken 1980, I, 108-111). Het lijkt me van belang het individueel
gebruik van deze termen, bijv. als literair spel (bij Wolff en Deken) of als tactiek om bepaalde
lezers niet af te schrikken (Post), niet uit het oog te verliezen en geen strenge chronologische
of systematische onderscheidingen te construeren. Hanteert Post ‘historie’ in 1791 (nog) als
waar gebeurd, Wolff en Deken hanteren de aanduiding in 1782 m.i. als als het ware waar
gebeurd; historie en roman zijn in dat geval niet strijdig. In het voorbericht van John Gabriël
Stedmans Reize naar Surinamen vindt men het zelfde gebruik als bij Post: ‘Over het geheel
misschien mag ik eenige toegeeflykheid verwagten, wanneer de Lezer in 't oog houd dat hy
geen Roman leest, door loutere verbeelding zaamgeflanst, maar eene wezentlyke Geschiedenis,
door geene wonderbaare voorvallen opgepronkt’ (Stedman 1799-1800, I, x).
Zie over historie en roman: Sötemann 1972, 146; May 1963, 139-161; Mylne 1970, 20-31;
Buijnsters 1980, 27; Van den Berg 1981, 163.
8 Krauss 1964 en Jauss 1964 citeren een aantal toepasselijke 18e-eeuwse uitspraken over
waarschijnlijkheid en roman. Krauss van Mauvillon: ‘Un bon roman présente toujours les choses
comme elles y sont réellement, ou du moins comment elles devraient y être’ (p. 62). En Jauss
van Huet: ‘les Romans sont des fictions de choses qui ont pû estre, et qui n'ont point été’ (p.
157). Wanneer Post haar werk niet als een waar gebeurde historie oormerkt, moet ‘waarheid’
bij haar waarschijnlijkheid inhouden: een verhaal over dingen die zouden hebben kunnen bestaan
- die de schijn van werkelijkheid hebben. Ze vermijdt de term ‘roman’ echter juist vanwege de
traditionele interpretatie van ‘onwaarschijnlijk verhaal’. Zie ook aant. 7.
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9 Het is niet zonder meer duidelijk of dat gebeurt als serieuze lezersbeïnvloeding of als spel. Bijv.
Johann Friedel 1788: Eleonore, geen roman, eene waare geschiedenis, in brieven (Buisman
1960, nr. 516); Gerrit Paape 1789: De vlugtende wijsgeer in Holland. (Geen roman) (Buisman
1960, nr. 2487). Ook andere speelse varianten worden gehanteerd in twee anonieme werken:
De bekeerde weduwe, waarschijnelijk geen roman (1801) en De Jacobijnsche vrouwen-club,
iets meer dan een roman (1793), resp. Buisman 1960, nr. 2453 en 2402.

2.2. De expositie
Het eerste boek, getiteld ‘De zee’, begint met een als nummer ‘I.’ aangeduid
tekstsegment in proza, dat zich na enkele regels als brief doet kennen: er is een
adressaat ‘U’ en er wordt over ‘dezen haastig geschreeven brief’ gesproken. Er is
sprake van een interne ik-verteller, de briefschrijver, die ook focalisator is.* Deze
adressant maakt zich aan het eind van de brief bekend als Reinhart, de adressaat
wordt door hem enkele regels voor het einde met ‘lieve Karel’ en met ‘vriend van
mijn hart’ aangesproken.** De epistolaire kenmerken van expliciete dagtekening,
aanhef en ondertekening ontbreken, maar de betrokkenheid op een adressaat bevestigt
het briefkarakter.
Er is geen editoriale ondersteuning van het briefkarakter van dit prozastuk: de
brief wordt niet voorafgegaan door een aanduiding als ‘Reinhart aan Karel’, zoals
gebruikelijk in de romans van Betje Wolff en Aagje Deken, in Het Land van E.M.
Post, en in de Ferdinand en Constantia van Rhijnvis Feith. In de tekst voorafgaande
aan het eerste boek is geen sprake van een manuscriptfictie, bijvoorbeeld van een
gevonden of aangelegde verzameling van ‘echte’ brieven waarvan de auteur
pretendeert slechts de editeur of de vertaler-editeur te zijn12 (zoals bijv. in de Lettres
Portugaises, de Esploratore Turco, de Lettres Persanes, de Pamela, or virtue
rewarded, De Hollandsche Pamela, de Julie, ou la nouvelle Héloîse, De gevallen
van Mundus en de Liaisons dangereuses), of van een editeursfictie, d.w.z. een
gethematiseerde editeur binnen de fictie (zoals bijv. in de Clarissa Harlowe, Die
Leiden des jungen Werthers en de Sara Burgerhart). Ook de titelpagina, de opdracht
en het voorbericht bevatten geen signalen dat Reinharts geschiedenis ‘briefsgewijs’
verteld zal worden - anders dan in het geval van Posts eerste roman waarvan de
volledige titel luidt: Het land, in brieven. In de volgende genummerde tekstsegmenten
wordt deze communicatiesituatie gecontinueerd: de adressant Reinhart richt zich in
brieven tot de adressaat Karel. Pas in het tweede boek wordt er melding gemaakt
van brieven van Karel aan Reinhart (I, 283), maar deze zijn niet weergegeven.
Reinhart refereert er slechts aan. Ook is er nog sprake van andere
epistolaire-communicatiepartners, maar ook de brieven van en aan hen zijn niet
weergegeven - op een enkel door Reinhart in zìjn brieven geciteerd briefje of fragment
na.
*

**

De termen ‘verteller’ en ‘focalisator’ worden hier gehanteerd zoals Mieke Bal (1978) die
voorstelt te gebruiken.10 De verteller is de instantie die de geschiedenis (talig) rapporteert.
Hij kan daarbij zijn eigen visie of die van een ander weergeven. De focalisator is de instantie
van waaruit de elementen van een geschiedenis worden gezien. Hij bepaalt dus de visie of
het perspectief. Schematisch samen te vatten als: de verteller zegt, wat focalisator ziet dat
een acteur (personage) doet.
De termen ‘adressant’ en ‘adressaat’ worden gebruikt zoals door W. van den Berg (1975).
De adressant is de briefschrijver (de afzender), de adressaat is de briefontvanger (de
geadresseerde).11
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In een verhaal dat gesuggereerd wordt te bestaan uit de brieven van meer dan één
correspondent, krijgt de reële lezer multiperspectivische informatie, die hij
vergelijkend en combinerend in een meer of minder coherent beeld zal moeten
omzetten.13 De lezer van de Sara
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Burgerhart leert de gelijknamige hoofdpersoon (behalve uit de auteursinformatie in
het voorwoord) kennen uit haar eigen brieven aan Abraham Blankaart (br. 3), aan
Anna Willis (br. 4 en 5) en aan Aletta Brunier (br. 8); verder uit de aan Saartje gerichte
brieven die reageren op voorvallen of op eerdere brieven, zoals die van Blankaart
(br. 1) en Aletta Brunier (br. 2); ten slotte uit brieven van derden aan derden: Cornelia
Slimpslamp aan Zusanna Hofland en omgekeerd (br. 6 en 7). Na nog geen 5% van
de tekst heeft de lezer zich aldus in grote lijnen een beeld kunnen vormen van Saartjes
karakter en verleden. Dit zal vervolgens steeds gedetailleerder worden en er zullen
uiteindelijk telkens meer van de door het multiperspectief opgeroepen vraagtekens,
bijvoorbeeld over Sara's ware aard, verdwijnen.
In het geval van de Reinhart waarin slechts één ‘correspondentierichting’ wordt
weergegeven van de correspondentie met één partner, wordt de lezer uitsluitend door
Reinhart zelf geïnformeerd. Aangezien zijn brieven aan een hartsvriend gericht zijn,
zal er voor Reinhart weinig noodzaak zijn om hem zijn voorgeschiedenis mee te
delen noch om zichzelf te karakteriseren: Karel zal van een en ander voldoende op
de hoogte zijn, hij is een intimus. De reële lezer heeft als outsider deze informatie
natuurlijk wel nodig en zal die in het geval van de Reinhart toch via de brieven aan
Karel moeten ontvangen. De informatiekloof tussen brief- en romanadressaat zal op
enigerlei wijze overbrugd moeten worden.14
Aan de hand van de eerste tien brieven (in het bijzonder van de eerste brief waarvan
hier de volledige tekst volgt) zal ik de formele en inhoudelijke kenmerken van het
begin van deze briefroman beschrijven, die als uitgangspunt kunnen dienen voor een
onderzoek naar de vormgeving en thematiek van de gehele roman. In het bijzonder
zal ik ingaan op het ‘overbruggingsproces’ ten behoeve van de reële lezer: het
informeren over de voorgeschiedenis, de autokarakterisering van de adressant en de
heterokarakterisering van de adressaat.

2.2.1. Brief 1
[1] Een stevige Oostenwind, die zedert gisteren blijft aanhou[2] den, doet onzen kapitein besluiten, om zee te kiezen.
[3] Alles is op ons schip in eene rustelooze beweeging. Met
[4] de zoo aanstonds vertrekkende boot kan ik alleenlijk eene
[5] korte, ach! eene laatste groet aan u medegeven. Als gij
[6] dezen haastig geschreeven brief leest, ben ik misschien
[7] reeds veele mijlen van een strand verwijderd, waar mijn leven
[8] begon, dat mijn eerste kindergeschrei hoorde, en dat ik met
[9] jongelingstraanen verliet: dan heeft de naam van Vaderland
[10] reeds eenen hartbreekenden klank voor mij; en ach dit
[11] had hij reeds eenige dagen: de twee weeken die wij in Texel
[12] doorbragten, waren mij zeer treurig; hoe veel duizendmalen
[13] vloog mijn ziel nog naar mijne achtergelatene vrienden terug,
[14] en toch vermogt ik niet tot hen wedertekeeren; het vader[15] land was mij als een vreemd gewest; ik mogt niet eenmaal
[16] op dien dierbaaren grond meer overnachten: mijne oogen
[17] staarden zig dikwerf moede op de verwarde verschieten
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[18] die duin en bosch op eenen verren afstand opleverden;
[19] angstig zocht ik het plekjen daar mijne moederstad op ver[20] rees: maar de lieve torenspits was, door de afgelegenheid,
[21] voor mij onzichtbaar. Weeker geworden door 't gevoel der
[22] scheiding, scheen mijn hart al zijne zaligheid in dat plek[23] jen gronds besloten te zien, dat ik gereed stond te ver[24] laten; en toch liever wilde ik dit, dan langer door een
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[25] hoopeloos gezicht gepijnigd te worden. Menigwerf zag ik uit
[26] naar de wolken, of de wind niet van streek veranderde; toen
[27] hij eindelijk naar het oosten draaide, klopte mijn hart van ge[28] mengde aandoeningen; en nu - nu verlaat ik mijn vaderland ge[29] heel, om op eenen anderen hoek des aardbodems een verblijf,
[30] meer voor mijn lot berekend, te zoeken. O mogten de rampen,
[31] die hier mijne ouders zoo gevoelig troffen niet met mij
[32] reizen! bid dit van den Hemel voor mij af, lieve Karel!
[33] en dan vaarwel! Het geraas en getier van het scheepsvolk
[34] neemt toe; het anker is reeds geligt; men is bezig met
[35] de zeilen optehaalen; ik kan niets meer dan u nog eenmaal
[36] teder groeten, misschien is het voor eeuwig. Goeden nacht
[37] onvergelijkelijke vriend, vriend van mijn hart! troost mijne
[38] moeder, geef haar dezen brief. Kusch uwe Charlotte vaarwel
[39] voor mij, en - al hoordet gij ook nimmer weêr van mij,
[40] vergeet den jongen reiziger, vergeet uwen Reinhart nooit.
De eerste brief doet Reinhart meteen al kennen als een gevoelige jongeling. Hij
bezigt een sterk emotioneel gekleurd taalgebruik (verg.: ach, -traanen,
hartbreekenden, treurig, dierbaaren, angstig, lieve, weeker, zaligheid, hoopeloos,
gepijnigd, aandoeningen, gevoelig). Hart en ziel worden genoemd als zetel van het
gevoel, soms als pars pro toto voor Reinhart zelf (r. 22). Reinhart duidt de activiteiten
van het scheepsvolk niet neutraal aan als ‘drukte’ of ‘geroep’ maar als geraas en
getier (r. 33). Zijn stemming kan hiervan de oorzaak zijn, maar ook zijn
‘fijnbesnaardheid’. Reinhart is doordrongen van de ongewisheid van de toekomst,
zoals blijkt uit misschien (r. 6, 36), mogten (r. 30) en al hoordet gij ook nimmer weêr
van mij (r. 39). Het kost hem moeite om de banden te slaken met vaderland, familie
en vrienden. De vriendschapsrelatie krijgt vooral veel aandacht. Reinhart spreekt
over de achtergelatene vrienden (r. 13), lieve Karel (r. 33), onvergelijkelijke vriend!
vriend van mijn hart! (r. 37), troost mijne moeder (r. 37-38), Kusch uwe Charlotte
vaarwel voor mij (r. 38-39), en tenslotte, vergeet uwen Reinhart nooit (r. 40). Reinharts
godsdienstig gevoel blijkt alleen terloops in het verzoek aan Karel om voor zijn
toekomst te bidden: bid dit van den Hemel voor mij af (r. 32).
Verder verneemt de lezer behalve de naam van de adressant en de adressaat, de
naam Charlotte (r. 38), die in een nauwe relatie staat tot Karel (uwe). Daarnaast wordt
er een vierde figuur genoemd, Reinharts moeder (r. 38). Reinharts vaderland wordt
per implicatie een oord genoemd dat minder voor zijn lot berekend is, hij gaat daarom
op zoek naar een verblijf, meer voor mijn lot berekend (r. 29-30).
Over het nabije verleden van Reinhart wordt meegedeeld dat hij reeds twee weken
op Texel is in afwachting van een gunstige wind. Over het verdere verleden dat zijn
ouders door rampen getroffen zijn (r. 30-31).
Naar aanleiding van de eerste brief valt het volgende op te merken:
1. Deze brief geeft informatie die voor de lezer binnen de fictie, Karel, voldoende
zal zijn, ten dele zelfs overbodig, maar voor de reële lezer niet. Deze zal een
informatieachterstand ervaren en met een aantal vragen blijven zitten: waarom
Reinhart zijn vaderland verlaat (i.v.m. ‘het lot’), wat voor rampen zijn ouders
zijn overkomen, waarom Reinhart alleen zijn moeder laat groeten en niet zijn
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vader of eventuele broers en zusters, welke relatie Charlotte heeft tot Karel (en
tot Reinhart), en, tenslotte, waarheen Reinhart op weg gaat.
2. De zelfkarakterisering van Reinhart, waaraan de schrijfstijl in hoge mate
bijdraagt, wijst in de richting van een gevoelig jongmens, sterk gebonden aan
vaderland, familie en vrienden, onzeker over de toekomst en hopend op steun
van de ‘Hemel’, dus gelovig. De hererokarakterisering van Karel is nog erg
impliciet; de hartsvriend van zo'n gevoelige jongeling zal karakterologisch
waarschijnlijk niet al te veel van hem verschillen. De wijze waarop Karel wordt
aangesproken en datgene wat Reinhart aan hem vraagt (o.a. zijn
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moeder te troosten, voor hem te bidden), versterken dit vermoeden.
3. De brief bevat enkele retroversies over Reinharts voorgeschiedenis, maar voor
een deel vallen de gebeurtenissen en het beschrijven ervan vrijwel samen; de
vertelafstand is aan het begin en aan het eind (waar over het in gereedheid
brengen van het schip voor het vertrek gesproken wordt) zeer kort. De brief
wordt beëindigd terwijl de zeilen gehesen worden en het anker reeds gelicht is:
vlak voor de allerlaatste verzendmogelijkheid.
4. De brief is vooral rapporterend en, in mindere mate, exposerend van aard. Onder
een rapporterende brief versta ik een brief die voornamelijk bericht over
gebeuren (belevenissen en belevingen) en situaties uit het heden van de adressant
of uit zijn nabije verleden (voorzover dat valt binnen de periode waarin
gecorrespondeerd wordt); onder een exposerende brief versta ik een brief die
voornamelijk een uiteenzetting geeft van gebeuren en situaties uit de
voorgeschiedenis (die valt vóór de periode waarin gecorrespondeerd wordt).
Daarnaast zal ik nog een reflecterende brief onderscheiden: die voornamelijk
een weergave is van door gebeuren en situaties opgeroepen beschouwingen van
de adressant.

2.2.2. Brief 2-10
De zelfkarakterisering als ‘homme sensible’ wordt in de tweede brief bevestigd en
versterkt. Terwijl Reinhart schrijft, bevindt het schip zich op volle zee. Hij brengt
nu met ‘een treurig ledig hart’ de vorige dag, die van het vertrek, in herinnering en
beschrijft de gevoelens en gedachten die het verlaten van het vaderland bij hem
opwekte; terwijl de tranen hem uit zijn ogen vloeiden, bracht hij zijn gewaarwordingen
in een (eigen) gedicht onder woorden. Niet alleen het afscheid is dus verantwoordelijk
voor zijn emotioneel taalgebruik, maar ook zijn gevoelig, dichterlijk karakter.
In een verdere retroversie brengt hij het tedere afscheid van Karel en Charlotte in
herinnering, waarbij de gevoelens van toen opnieuw geactualiseerd worden. De
relatie tussen Reinhart en Karel wordt nader aangeduid als die van de ‘heiligste
vriendschap’ (I, 6).
Reinhart gelooft niet dat het van hem zelf afhangt hoe lang hij zijn vriend niet
meer zal zien, maar van de Goddelijke Voorzienigheid - die hij, merkwaardig genoeg,
in de brief aan Karel aldus aanspreekt:
En voor hoe lang? voor hoe veele jaaren? wijze, allesbestuurende
Voorzienigheid! die het pad des worms op zijn blad, en de lotgevallen der
menschen in den kleinen cirkel van hun iedel leven aftekent, voor hoe lang
zal ik, van mijnen vriend gescheiden, eenzaam buiten mijn vaderland
omzwerven? - doch neen, eenzaam zwerven zal ik niet; als gij mij leidt,
ben ik veiliger dan in de armen van den besten vriend. (I, 6)
Hij geeft aldus blijk van een groot vertrouwen in de Voorzienigheid die het leven
van zowel de geringste schepsels als van de mens bestuurt. Door middel van ‘iedel’
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geeft hij te kennen, dat hij het mensenleven van voorbijgaande aard en zonder absolute
betekenis acht.
Hoewel Reinhart zich op een drukbevolkt schip bevindt, voelt hij zich geïsoleerd
en eenzaam; Karel weet wel waarom en behoeft eigenlijk geen explicatie, maar
kennelijk om de reële lezer te informeren wordt een variant van de
‘as-you-know-formule’15 gehanteerd:
Eenzaamheid op een wélbevolkt schip! dit moge raadzelagtig voorkomen
aan een’ vreemdeling van mijn hart, mijn Karel verstaat mij; hij weet dat
ik overal waar ik mijn hart niet kan mededeelen, waar ik geen vriend om
mij heen heb, eenzaam ben. (I, 7)
Hij ontbeert een ‘zusterlijke ziel’; hij heeft ‘geen werkende betrekking’ meer met
zijn dierbaarste vrienden; zijn eenzaamheid ‘gelijkt dus in alles naar die des doods’.
Aldus wordt de reële lezer ingelicht over een bestaansvoorwaarde van Reinhart:
vriendschappelijke communicatie van het innerlijk leven.
De derde brief is weer een dag later geschreven en haakt in op de tweede. De
mismoedigheid
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van de vorige dag is verdwenen door te bidden tot God die de gehele schepping in
stand houdt en bestuurt. Evenals in de tweede brief belijdt Reinhart zijn vertrouwen
in de Voorzienigheid.
Het is ook de Voorzienigheid die volgens Reinhart de ‘goederen des geluks’ met
wijsheid onder de mensen verdeelt. Alleen is het hoe en waarom ervan voor de mens
niet duidelijk; daarom lijkt die verdeling dikwijls ongelijk en misplaatst. Sommige
mensen stijgen in bezit en aanzien, anderen verliezen die. Tot die laatste groep
behoorden Reinharts ouders.
Een belangrijk stuk voorgeschiedenis dat Karel en Charlotte, die thans blijkt Karels
echtgenote te zijn, natuurlijk al bekend is, wordt vervolgens verteld ten behoeve van
de reële lezer. Reinhart hanteert ook nu weer de ‘zoals-gij-weet-formule’:
Gij weet het lot van mijn geslacht, mijn vriend! gij weet hoe agtereen
volgende ongelukken den stand van mijn ouderlijk huis veranderden,
waarom zou ik door noodloose herhaaling van dezelve de wonden oprijten?
(1, 10)
Desondanks gaat Reinhart door met ‘noodlooze herhaaling’, zowel in deze
exposerende brief als in latere brieven. Hij deelt mee dat zijn vader door tegenslagen
werd achtervolgd en er aan bezweek. Ook Reinharts zusje Constance overleed. Zijn
moeder lijdt onder verdriet, armoede en minachting. Om haar te steunen gaat hij in
den vreemde zijn geluk beproeven; in het vaderland lukte het hem niet zijn fortuin
te verbeteren. Zonder deze plicht voor zijn moeder te zorgen, zou hij het vaderland
niet verlaten hebben. Hij zou zich in de nabijheid van vrienden rijk genoeg gevoeld
hebben.
Reinhart geeft vervolgens een stukje zelfkarkterisering dat zonder meer voor de
reële lezer bestemd lijkt; hij gaat daarbij - veel zeggend - over van de eerste op de
derde persoon:
Wat de zalige te vredenheid betreft, zou ik die minder bij schaarser
inkomsten, en bij een eenvoudiger levenswijs in mijn vaderland gevonden
hebben? hoe veel aanleg is 'er in mijn karakter tot vergenoegdheid in het
kleine; hoe ligt valt het een stillen jongeling, die wijsgeerig over aanzien,
geboorte, en veele voordeelen des rijkdoms denkt, die het onvoldoende
van dezelven, ook door vorige ondervinding kent, die zijn geluk in zijn
hart, en zijn grootheid in de deugd zoekt, hoe ligt valt het zulk eenen arm
te zijn! Hoe luttel hindernis brengt een ligtbereid maal, en een nederige
rok, aan de verkrijging dier verhevener goederen der ziel aan, welke tot
het waar geluk voorbereiden; die ons hier reeds eene wezenlijke waarde
in het oog onzer medemenschen geven, en zelfs dierbaar in dat der engelen
maaken! (I, 13-14)
Hij introduceert zijn moeder als iemand van gegoede komaf die door de tegenspoeden
zich niet meer kan bewegen in betere kringen, en nu door die kringen om haar armoede
geminacht wordt. Zij lijdt daaronder. Reinhart wil trachten haar een oude dag te
bezorgen overeenkomstig haar oorspronkelijke stand. Karel had haar eens een
‘gulhartige aanbieding’ gedaan, maar die sloeg zij af. Reinhart wil nu haar tranen

A.N. Paasman, Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting

van verdriet door vreugdetranen vervangen. Hij spreekt haar, in deze brief aan Karel,
bewogen aan, en vraagt zich af of hij haar ‘aan deze zijde des grafs’ nog zal weerzien.
Door aandoeningen overmand moet hij eindigen: ‘Vaarwel, Karel! ik kan niet meer
schrijven’ (I, 17).
De vierde brief, eveneens sterk exposerend van aard, sluit aan bij het slot van de
vorige. Reinhart deelt mee hoe hij een tijdlang droefgeestig zijn lot overpeinsd had,
maar dankzij de ‘reden’ heeft hij zich hersteld. Hij wordt zich nu duidelijk bewust
dat hij zijn communicatief isolement door middel van een briefwisseling kan
doorbreken; ‘ja ik zal u veel schrijven, alles schrijven wat in mijn hart omgaat’,
belooft hij Karel, ‘zo zal mijn gevoel zig uitstorten, en lucht krijgen’ (I, 17-18). Zijn
eenzaamheid wordt nu minder akelig, hij kan zich met Karel blijven bezighouden:
uwe vraagen beantwoorden; uwe gedachten voorkomen; alle mijne kleine
of onaanmerkelijke lotgevallen, zelfs de wendingen mijner ziele, aan u
mededeelen; mij voorstellen dat dit bericht ééns in uwe handen komen,
ééns uw hart treffen zal, dit zal mij nog veele waare genoegens der
vriendschap doen kennen, die het weêrstree-
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vig lot mij scheen te misgunnen [...]. (I, 18)
Hij stelt zich daarbij dus de leessituatie van Karel voor ogen en wil daarop inspelen
en op Karels gedachten anticiperen. Het wezen dat de ‘schrijfkunst’ uitvond, verdient
volgens hem eeuwige dankbaarheid van alle gevoelige zielen. Hij vraagt zich af hoe
in de prehistorie van elkaar gescheiden vrienden en geliefden hun relatie moesten
onderhouden. Als Reinhart niet meer met Karel per brief zou kunnen bespreken wat
hij eens met hem mondeling besprak (aan zijn ‘deelnemenden boezem’), dan zou
zijn geluk voor altijd voorbij zijn - hun scheiding ‘die des doods’ (I, 20).
In een retroversie gaat Reinhart in op zijn afscheid van Karel en Charlotte. Reinhart
is ook met Charlotte bevriend. De reële lezer wordt daarbij verder over hen
geïnformeerd: zij hebben een kind en wonen op een landgoed, ‘Kommerrust’, dat
beschreven wordt als een terrein met bossen (pijnbomen, eiken, kastanjes), een vijver
met treurwilgen en een ‘zooden-bank’. Klimop, symbool van de vriendschap, slingert
er zich om een hoge den, het kastanjebos is aan de vriendschap geheiligd. In deze
symbolenrijke omgeving16 vond het afscheid plaats. Een treurig lied van een nachtegaal
ontlokte de tranen aan ieders ogen. Het hoeft geen betoog dat ook Karel en Charlotte
als gevoelige zielen gekwalificeerd worden. Reinhart en Karel zongen het ‘roerend
afscheidslied van Miller’*, dat hij nu in zijn brief voor Charlotte vertaald heeft en
met tranen ‘besproeid’. Daarna zwoeren ze elkaar, met God en de engelen als getuigen,
‘eene eeuwige vriendschap’, d.w.z. een vriendschap die niet ophoudt bij de dood en
die zelfs gericht is op het leven na de dood.
Na een slapeloze nacht vertrok Reinhart voor een paar dagen naar zijn moeder om
van haar afscheid te nemen. De woning riep herinneringen op aan zijn jeugd. Hij
bezocht de sterfkamer van zijn vader en herhaalde de belofte aan de stervende gedaan
om voor zijn moeder te zorgen. De relatie tot zijn moeder wordt verder uitgediept:
zij gaf haar zoon dikwijls wijze lessen en moederlijke raad, hij was zeer openhartig
jegens haar. Het spreken kostte hem moeite; zijn moeder gaf hem een brief mee
‘waarin zij geschreeven had, al wat zij nu niet zeggen kon, en tog zeggen wilde’ (I,
29). Reinhart heeft deze brief nog niet durven lezen, maar weet dat hij ‘haar edel
godvruchtig hart’ daarin terugvinden zal.
Evenals in de herinnering aan het afscheid van Karel wordt de briefschrijvende
Reinhart opnieuw door de toen beleefde emoties overmand, ze worden geactualiseerd
en Reinhart schrijft ‘maar ach! hier moet ik ophouden, of ik word overstelpt van
droefheid’ (I, 29-30) - hij stelt overigens het beëindigen van zijn brief nog een aantal
zinnen uit.
Reinhart overweegt ten slotte dat als hij uit boerenouders geboren was, hij nu voor
zijn moeder de vaderlijke grond had kunnen beploegen en niet als ‘een balling van
't geluk’ (I, 30) zijn fortuin in den vreemde had hoeven zoeken. Doch deze gedachte
is zinloos en hij besluit met: ‘ik blijf de ongelukkige Reinhart!’ (I, 30).
De uitvoerige retroversie van het afscheid van zijn moeder is voor Karel en via
hem voor de reële lezer bestemd, dit afscheid viel na dat van Karel en was hem dus
onbekend; de retroversie van het afscheid van Karel zelf is weliswaar het ophalen
van een gemeenschappelijke herinnering, maar heeft vooral de functie om de reële
lezer te informeren.
*

‘Abschiedslied’ (1773) door Johann Martin Miller.17
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Er wordt daarbij geen gebruik gemaakt van ‘zoals-gij-weet-formules’. Reinhart
legt de volle nadruk op de beleving ervan en minder op de feitelijke beschrijving:
de feiten zijn Karel bekend, de beleving door Reinhart heeft hij voornamelijk
non-verbaal ervaren en kan dus nog verbaal gecommuniceerd worden.
Reinhart vraagt zich in de vijfde brief af of hij ooit zal wennen aan het onrustige
scheepsleven: ‘men woelt, men vloekt, men raast’ (I, 31); hij mist de zalige stilte
van Karels eenzaam eikenbos. Gelukkig is hij niet zeeziek. Hij hoopt dat zijn gemoed
allengs tot bedaren zal
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komen, zodat hij van het reizen, in het bijzonder van de aanblik van de grootse natuur,
zal kunnen genieten en Gods almacht zal kunnen opmerken.
Hij houdt zich zelf voor dat vergenoegdheid in het lot betamelijk is voor een
christen omdat die gelooft ‘dat geen blind toeval, maar eene wijze goedheid, ja een
vader dit, bestuurt’ (I, 32).
Met Gods hulp hoopt hij hiervan zo doordrongen te raken dat hij daardoor zielsrust
en tevredenheid voor het hart zal vinden. Reinhart zal zich op deze vaderlijke leiding
verlaten wanneer hij zijn rede en geloof zal voelen bezwijken.
De zesde brief geeft een verandering te zien. Er wordt niet meer naar de vorige
brief terugverwezen, noch zijn herinneringen aanleiding tot schrijven, maar de directe
aanleiding is wat Reinhart waarneemt: ‘Wij zijn thans in 't Canaal, dat Engeland van
Vrankrijk scheidt’ (I, 33), aldus begint hij de brief. Hij heeft kort tevoren Calais
kunnen zien en nu vertoont Dover zich. Deze observatie is aanleiding tot een korte
beschouwing over de verschillen en de vijandschap tussen de Franse en Engelse
natie. Verschillen en verscheidenheid maken de natuur juist zo aantrekkelijk, maar
leiden ook vaak tot verstoringen van de harmonie der schepping. De vredige ligging
van huizen en hutten in en om de stad Dover roept onrustwekkende gevoelens op:
hoe graag zou hij vergenoegd leven in een landelijke omgeving bij zijn moeder en
zijn vriend. Hij raakt echter verzoend met zijn lot door de waarneming van een oud
en bemost kasteel. Bij zo'n eeuwenoud bouwwerk voelt hij pas goed de ‘broosheid
van den sterveling’ (I, 36). De vorstelijke stichter ervan, zijn nazaten, het volk
waarover hij heerste, allen zijn reeds tot stof vergaan en geheel of nagenoeg geheel
vergeten. Het besef dat de mens weliswaar vergankelijk is, maar bestemd is voor de
eeuwigheid schenkt Reinhart troost en tevredenheid:
O hoe kort is eens menschen leven op aarde! slechts een stofjen op 't groote
vak des tijds; de wind stuift het weg, en 't is niets meer! - en wat is dit
geheele tijdvak, wat alle de eeuwen der wereldduuring bij de eeuwigheid,
voor welke menschen bestemd zijn? O Karel! hoe onaanmerkelijk wordt
bij deeze gedachte mijn ongeluk! - hoe eng de grenzen van mijn lijden! hoe ruim de uitzichten van mijne hoop! en hoe mildlijk vloeien de bronnen
van mijnen troost! ook den gelukkigsten mensch benijde ik dan niet meer.
(I, 36)
De brief is nu vooral rapporterend en reflecterend van aard geworden.
De zevende brief wordt geschreven wanneer het schip zich op de Atlantische
Oceaan bevindt. Reinhart ziet één golvend wateroppervlak zover het oog reikt en
ervaart de almacht van de Schepper: een diep ontzag maakt zich van hem meester,
alsof hij voor de troon Gods stond en hij aanbidt de Geest die over de wateren zweefde
en, volgens Reinhart, nog steeds zweeft. Hij voelt dat de mens oneindiger is dan dit
zeetoneel: de mens is voor de eeuwigheid bestemd. Het aardse leven is een
wisselvallige zee, het eeuwige leven bestendig als de hemel zelf. Wanneer zee en
aarde eens tot hun oorspronkelijke woestheid terugkeren om vervolgens ‘in
vernieuwde jeugd en schoonheid te herrijzen’, verwacht Reinhart al eeuwenlang een
bewoner van het hemelse rijk te zijn.
Reinhart deelt Karel ten slotte mee dat hij er nog moeite mee heeft zijn
gewaarwordingen adequaat schriftelijk mee te delen:
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het is wartaal; 't is flaauw, al wat uit mijne pen vloeit; het zegt u niets van
't geen ik gevoel[...]. (I, 38-39)
Liever wil hij zwijgen om zich over te geven aan verwondering en aanbidding.
De achtste brief sluit hierop aan: langer zwijgen ‘met een volle ziel’ kan hij niet,
hij moet meedelen wat hij waarneemt en ervaart. De grootheid en majesteit van de
golvende zee, doen hem aan Gods ‘heirleger’ denken, het gebrul van de baren ervaart
hij als een lied tot de God die hier zijn scepter zwaait. Reinhart verwoordt ook nu
zijn gewaarwordingen in een gedicht. Het opkomen en verdwijnen van de golven
vergelijkt hij met het komen en gaan van de mens, die wegzinkt ‘in den grondeloozen
kolk der eeuwigheid’ waar hem of duurzaam geluk of
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eindeloze ellende te wachten staat. Door middel van aansprekingen betrekt hij Karel
bij zijn reflecties: ‘dan, mijn vriend! dan word ik ernstig, en gevoel de bestemming
des menschen’ (I, 43).
Ook Reinharts jeugd en het kindergeluk rolden als de golven voorbij; overal in
het ‘ondermaansche’ heerst de vergankelijkheid. Reinhart zoekt in gedachten de
troost van de bestendige wereld, waar ‘tedere banden’ niet meer gescheurd zullen
worden, en put moed uit het denkbeeld dat al het wisselvallige en al het lijden alleen
voor de tijdelijke wereld bestemd is. De negende brief bevat opnieuw een uitvoerige
retroversie waardoor de reële lezer Reinharts hond Cheri kan leren kennen. Cheri
verschaft zijn baas veel genoegen nu deze onder de schepelingen geen vrienden kan
maken, maar is hem bovenal lief omdat hij hem doet herinneren aan Karel en
‘Kommerrust’. Dan volgt de retroversie waarin verteld wordt hoe Cheri daar was
komen aanlopen en in Reinhart zijn nieuwe meester gevonden had. Hij had bij zijn
afscheid de hond bij zijn moeder willen achterlaten, maar Cheri was hem stilletjes
gevolgd. Nu, aan boord, vermaakt Reinhart zich met Cheri wanneer hij moe is van
het lezen, denken, tekenen of van andere bezigheden. Als Karel zich in de situatie
van een eenzame reiziger verplaatst, zal hij begrijpen waarom Reinhart hem zo lang
bezig houdt over een hond, aldus anticipeert Reinhart op Karels eventuele reacties
van onbegrip.
In de tiende brief komt Reinhart terug op het gemis aan boord van een verwante
ziel. Hoewel hij dikwijls vrijwillig de eenzaamheid zocht, merkt hij nu hoe sterk de
‘trek tot gezelligheid’ (I, 49) ook hem ingeschapen is. De contacten met de
schepelingen zijn wat minder koel geworden, Reinhart onderkent ook in het nors of
ruw zeemansuiterlijk ‘verbindende trekken van broederlijkheid’ (I, 49). Wanneer hij
over het lot van de ruwe, meestal ‘stompen bootsgezel’ nadenkt, komt een
medelijdende traan in zijn ogen op. Hoe hard en onzeker is het zeemansbestaan.
Velen zijn onnadenkend, onder invloed, of door armoede en tegen hun zin in dit
beroep terechtgekomen. Reinhart voelt medelijden met hen. Daar staat tegenover dat
door de gunstige besturing van God de mensen verschillende neigingen hebben en
dat er ook mensen zijn die moed genoeg hebben om naar zee te gaan; wat heeft de
mensheid veel aan hen te danken. De zee is tenslotte uitermate geschikt om edele,
godsdienstige en grootmoedige mensen te vormen. Het uiterlijk van sommige
zeelieden verraadt zulke verborgen grootheid.
Toch klaagt hij tot Karel dat hij niet één ziel gevonden heeft die de taal van zijn
ziel verstaat, die zou begrijpen wat hij bedoelde als hij zou zeggen: ‘Ik ben gescheiden
van eenen boezemvriend’ (I, 52).

2.2.3. Observaties n.a.v. de eerste tien brieven
2.2.3.1. De communicatie
Deze brieven maken het begin uit van correspondentie tussen Reinhart en zijn
hartsvriend Karel. De eerste brief wordt geschreven en verzonden op het moment
van het vertrek uit Texel; over de verzending van de volgende, op zee geschreven
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brieven wordt (nog) niets meegedeeld. Het briefkarakter wordt niet geëvoceerd door
formele epistolaire kenmerken, maar door de grote betrokkenheid van het geschrevene
op een adressaat, die bij voortduring door de adressant aangesproken wordt en van
de ervaring deelgenoot gemaakt wordt door hem a.h.w. te laten meebeleven. Nu
mondelinge communicatie niet langer mogelijk is, ontdekt Reinhart de
communicatieve waarde van de brief. Vriendschap kan aldus voortgezet worden
wanneer de vrienden ruimtelijk gescheiden zijn. Reinhart stelt zich de situatie voor
waarin Karel zijn brieven ontvangt en leest; op die wijze kan hij op Karels mogelijke
reacties anticiperen. Het valt hem soms zwaar zijn gewaarwordingen adequaat te
verwoorden. Opmerkelijk is dat Reinhart zich in brieven aan Karel zo nu en dan ook
tot een ander richt: de Voorzienigheid (br. 2) en Reinharts moeder (br. 3).
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Van brieven van Karel aan Reinhart, laat staan van antwoordbrieven, is (nog) geen
sprake. Alles wat de reële lezer over Reinhart en zijn wereld uit deze brieven aan de
weet komt, wordt door Reinhart zelf verteld en ook door zijn ogen gezien. De
schrijvende Reinhart focaliseert voornamelijk de belevende Reinhart en verder Karel
en Charlotte, en Reinharts moeder. De informatie is dus eenzijdig subjectief.

2.2.3.2. De informatie over de voorgeschiedenis
De eerste vier brieven bevatten voornamelijk retroversies over Reinharts
voorgeschiedenis en verklaren waarom hij het vaderland verlaat. De eerste brief roept
voor de reële lezer een aantal vragen dienaangaande op, die vervolgens grotendeels
beantwoord worden. De vraag waarnaartoe Reinhart op weg zou zijn, blijft (nog)
onbeantwoord. Van de brieven 5-10, waarin de beschrijvingen van de waarneming
in het heden overheersen, bevat brief 9 nog een uitvoerige retroversie over de wijze
waarop Reinhart de meester van de hond Cheri geworden is.
Het merendeel van de informatie in deze retroversies zal de lezer binnen de fictie,
Karel, al lang bekend zijn en dient kennelijk om de buitenfictionele lezer te
informeren. Zo nu en dan wordt een variant van de ‘zoals-gij-weet-formule’ gebruikt,
om de onwaarschijnlijkheid van dit procédé wat af te zwakken. De retroversies zijn
over het algemeen geïntegreerd in het heden. Het afscheid van het vaderland is
aanleiding om over het voorbije afscheid van Karel en Charlotte te schrijven. Het
zich bezinnen op de rol van de Voorzienigheid in zijn leven geeft Reinhart aanleiding
tot een bespiegeling over de wijze waarop de Voorzienigheid geluk en ongeluk
verdeelt, wat aanleiding is tot een terugblik op de tegenslagen van Reinharts ouders.
Reinharts isolement op het schip is aanleiding om over de vriendschappelijke
communicatie van gedachten en gevoelens te schrijven. Enzovoort.

2.2.3.3. Tijdsaspecten
In de niet-retrospectieve briefgedeelten van de brieven 1-4 en 9 en vooral in de
brieven 5,6,7, 8 en 10 worden contemporaine waarnemingen beschreven van
gebeurtenissen en van de natuur. De vertelafstand is meestal zeer kort: de
gebeurtenissen zijn nog maar amper voltooid of zijn nog aan de gang (verg. het
reisvaardig maken van het schip), de beschreven natuur is kort te voren waargenomen
of is nog zichtbaar terwijl Reinhart schrijft (verg. de beschrijving van Dover en
omgeving; de zeegezichten). De door de waarnemingen opgewekte gedachten en
gevoelens worden direct beschreven.
De emoties die Reinhart had tijdens het beleven van de in de retroversies vertelde
gebeurtenissen, worden tijdens het schrijven opnieuw geactualiseerd - de
gebeurtenissen zijn kennelijk nog niet (geheel) verwerkt - en maken het hem soms
zelfs moeilijk om zijn brief voort te zetten.
Van vooruitwijzingen is nauwelijks sprake. Natuurlijk vraagt Reinhart zich zo nu
en dan iets over zijn onbekende toekomst af: hoe lang hij van zijn vriend gescheiden
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zal blijven (br. 2), of hij zijn moeder aan deze zijde van het graf nog zal weerzien
(br. 3). Voorzover hier van anticipaties gesproken kan worden, lijken ze
‘zukunftungewiss’ te zijn.

2.2.3.4. De brieftypering
Na een aantal brieven van vooral exposerende en rapporterende aard (br. 1-4), volgen
brieven van rapporterende en reflecterende aard (5, 6, 7, 8, 10), waarbij de reflectie
zowel op Reinharts innerlijk als op de wereld rondom hem betrekking kan hebben.
Vooral waarnemingen van de natuur zijn aanleiding tot reflecties. Soms overtreffen
ze de beschrijving van de waarneming in omvang. Zo leidt de waarneming van het
eeuwenoude kasteel bij Dover tot
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een beschouwing over de vergankelijkheid van het aardse leven en de bestemming
van de mens voor de onsterflijkheid. Deze reflecties roepen een beeld op van Reinhart
als een beschouwelijk, godsdienstig mens en geven inzicht in zijn levensopvattingen.

2.2.3.5. De karakterisering
Het beeld van Reinhart als iemand die gevoelig, dichterlijk en beschouwelijk,
eenvoudig en natuurlijk, deugdzaam en godsdienstig is, komt via diens
zelfkarakterisering geleidelijk tot stand; dikwijls worden zijn karakterelementen
terloops of impliciet vermeld. Pedanterie, een risico elke zelftypering eigen,18 wordt
daardoor voorkomen - met uitzondering misschien van de karakterisering in de derde
brief, waar Reinhart zichzelf behalve als sober en wijsgerig ook beschrijft als een
jongeling die ‘zijn grootheid in de deugd zoekt’ (I, 13-14). De lezer kan behalve op
Reinharts woorden ook afgaan op diens daden, die echter door hem zelf verwoord
worden; vooralsnog wordt zijn deugd hoofdzakelijk geïllustreerd door zijn
kinderliefde: de pogingen om, eerst in het vaderland en daarna in den vreemde, het
materiële herstel en de daarmee samenhangende sociale rehabilitatie van zijn moeder
te bewerkstelligen.
De lezer kan opmerken dat Reinharts gemoedsstemming nogal eens aan
schommelingen onderhevig is: twijfel aan zijn lot en vertrouwen in de Voorzienigheid
wisselen elkaar af. Zowel door de retroversieve informatie als door de wijze waarop
Reinhart hen terloops aanduidt of soms aanspreekt, krijgen de personages Karel,
Charlotte en Reinharts moeder langzaam gestalte. Uiteraard geldt dit vooral voor de
correspondentiepartner en boezemvriend Karel die een verwante ziel blijkt te zijn:
ook hij is gevoelig en deugdzaam, zoals zijn genereuze aanbod aan Reinharts moeder
(ongetwijfeld voor financiële of andere materiële hulp) bevestigt.

2.2.3.6. De thematiek
De reflecties in deze tien brieven zijn bij herhaling, en naar het zich laat aanzien niet
zonder samenhang, gewijd aan de volgende zaken: de hoge waardering van
vriendschap die op de eeuwigheid gericht is, de noodzaak tot communicatie van
innerlijk leven, het belang van de deugd(en), het besef van vergankelijkheid van het
aardse leven en het geloof in een eeuwig leven, het vertrouwen in een alom werkzame
Voorzienigheid, en de bewondering voor de natuur, waarbij natuurbeschouwing en
natuurbeleving leiden tot verering van God.
Onderzocht zal moeten worden of en in hoeverre hiermee elementen van de
thematiek geïntroduceerd zijn.

2.2.3.7. De observaties als uitgangspunt
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Na een analyse van ongeveer 5% van de verhaaltekst op grond van de zich vormende
vorm, is aldus een voorlopig beeld ontstaan van de presentatie en de thematiek van
de roman, dat als uitgangspunt kan dienen voor een analyse van de gehele roman.
Omdat het lezersstandpunt centraal staat, zal eerst de presentatie en vervolgens de
thematiek aan de orde komen.

Eindnoten:
10 Bal 1978, 104-117 en 122-147. Zie ook Bal 1977, 19-58 (‘Narration et focalisation’).
11 Van den Berg 1975, 14.
12 Ik maak onderscheid tussen de manuscriptfictie en de editeursfictie. In het eerste geval heeft
er dikwijls onduidelijkheid bestaan over de identiteit van de auteur (verg. de Lettres Portugaises)
of heeft de auteur op z'n minst bij wijze van spel enige verwarring willen zaaien bij zijn lezers.
Over de editeursfictie: Stewart 1969, 60-101; Neuhaus 1971, 71-74; Van den Berg 1981,
175-177.
13 Neuhaus 1971, in het bijz. 32-74 (‘Der Briefroman’) en 160-166.
14 Van den Berg 1981, 175-176. Zie ook Black 1933, 297; Miller 1968, 150-151, 173-174 en
Würzbach 1964, 138. Het probleem voor de briefromanauteur bestaat erin, alle noodzakelijke
voorkennis voor de reële lezer, vooral in de eerste brieven te verwerken, liefst zo ongedwongen
en natuurlijk mogelijk. Van den Berg formuleert het aanvangsprobleem aldus: ‘hoe vertel ik
het mijn concrete lezer zonder mijn adressaat te vervelen’ (p. 175).
15 Ik heb deze term ontleend aan de Engelstalige literatuur over de briefroman; er is overigens
veel voor te zeggen om een Nederlands equivalent te gebruiken; Van den Berg 1981, 176 spreekt
over de ‘zoals-je-weet’-methode, maar gezien de gebruikelijke aanspreekvormen van 18e-eeuwse
vrienden en vriendinnen prefereer ik ‘zoals-gij-weet’.
16 Zie over verscheidene symbolen in het werk van E.M. Post en van haar tijdgenoten: Brandt
Corstius 1960.
17 Johann Martin Miller (1750-1814), studeerde theologie in Göttingen; werd een van de oprichters
van de Hainbund. Schreef lyriek en enkele sentimentele romans waarvan vooral Siegwart. Eine
Klostergeschichte (1776) bekend werd. Het ‘Abschiedslied’ (1773) was opgenomen in zijn
Gedichte van 1783.
18 Black 1933, 297, wees daar reeds op.

2.3. De presentatie
De Reinhart wordt verteld in brieven. Dit briefsgewijs vertellen vestigt heel
nadrukkelijk de aandacht op de epistolaire vorm en roept vragen op over deze
presentatie en de functie ervan. Hoe wordt de correspondentie gemotiveerd, hoe gaat
deze concreet in zijn werk, wat is de functie van de brief en de epistolariteit binnen
het verhaal, hoe wordt bij deze vertelstructuur de reële lezer geïnformeerd, wat kan
het effect van deze presentatie op de lezer zijn?
Met als uitgangspunt de observaties naar aanleiding van de eerste tien brieven, zal
in de
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volgende paragrafen aandacht besteed worden aan de schrijfmotivatie en de
communicatieve situatie, de formele epistolaire vertelstructuur (vertellen en
focaliseren, karakterisering, tijdsaspecten en kompositie), de inhoudelijke typering
van de brief (als middel tot communicatie, introspectie en reflectie), de epistolariteit
en haar functie, en, ten slotte, aan de opheffing van de informatie-achterstand van
de reële lezer, en de relatie tussen fictionele en reële lezer.

2.3.1. De schrijfmotivatie en de communicatieve situatie
Voorwaarde voor een epistolaire communicatie is uiteraard een ‘barrière’ tussen de
briefpartners, meestal een ruimtelijke, soms een sociale of een psychische.19 Het
gescheiden zijn, zoals in het geval van Reinhart, van ziels- en bloedverwanten
tengevolge van een reis is een gebruikelijke en voor de lezers waarschijnlijke
communicatieve situatie in briefromans. Het begin van de reis betekent het begin
van de correspondentie.
Voor gescheiden zielsvrienden is de vriendschap de belangrijkste schrijfmotivatie.
Karel is als vriend geïnteresseerd in Reinharts leven, niet alleen in zijn lotgevallen
maar vooral ook in zijn gevoels- en gedachtenleven, en heeft Reinhart gevraagd
tijdens zijn afwezigheid te corresponderen. Reinhart memoreert dit als volgt:
het is de historie van mijn onbekend, en onaanmerkelijk leven, van mijn
hart, die gij mij verzocht hebt, en die belangrijk voor u is, om de
vriendschap die ons verbindt [...].(I, 269)
Daarom schrijft Reinhart hem, niet slechts zolang hij alleen is, maar ook tijdens zijn
levensperiode met Nannie. Omgekeerd heeft Reinhart ook Karel verzocht om te
corresponderen: uit vriendschappelijke belangstelling èn om als ‘vrijwillige balling’
morele steun te ontvangen van het thuisfront. Reinhart legt er de nadruk op - en de
geschiedenis bevestigt dit uiteindelijk - dat hij zowel zonder vriendschappelijke
communicatie van gevoelens en gedachten, als zonder vriendschappelijke steun zich
in zijn isolement niet lang zal kunnen handhaven. Zijn brieven zijn dan ook vooral
bedoeld om zijn communicatief isolement te doorbreken.
Tijdens de zeereis en de eerste periode na aankomst in Guiana is dit isolement
bijzonder groot. Zowel onder de zeelieden als onder de kolonisten treft hij geen
verwante ziel met wie hij intieme gevoelens en gedachten kan uitwisselen. Over
schokkende ervaringen zoals het noodweer op zee, of de eerste confrontatie met
slavernij en het zedeloze gedrag van de kolonisten, kan hij alleen in brieven aan zijn
vriend zijn hart luchten - veel minder aan zijn moeder om haar niet nodeloos ongerust
te maken. De brieven aan Karel schrijft hij echter in de wetenschap dat ze vooralsnog
niet verzonden kunnen worden en dat er niet spoedig een reactie op kan komen. Van
een gesprek d.m.v. brieven kan dan ook gedurende lange tijd geen sprake zijn. De
brieven die vanuit Guiana geschreven worden, hebben ongeveer drie maanden nodig
om het vaderland te bereiken; voordat Reinhart antwoord ontvangen kan, is er
minstens een half jaar verstreken - wel te verstaan voor een eerste gespreksronde.
Een gedachtenwisseling in tweede termijn kost opnieuw een half jaar. Er is dus een
dermate grote discontinuïteit dat er geen sprake kan zijn van een echt briefgesprek.
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Vriendschappelijke steun in moeilijke situaties en adviezen voor zaken waarmee
Reinhart in het begin te maken krijgt, komen per definitie te laat. Hooguit kan Reinhart
zich voorstellen hoe Karel in bepaalde gevallen reageren zal.
Als hij als employé op een plantage werkt, ontvangt hij de eerste brieven uit het
vaderland, waarvan hij meedeelt dat ze hem ‘troost’ schenken (boek 2, br. 11). Deze
brieven zijn nog geschreven terwijl de briefschrijvers onbekend waren met het verloop
van de zeereis en met zijn eerste koloniale ervaringen. Ook nu er een briefwisseling
tot stand gekomen lijkt te zijn, is er eigenlijk alleen sprake van elkaar kruisende
brieven. Reinhart blijft dus verstoken van directe en adequate reacties en adviezen
en moet bij voortduring alleen zijn weg vinden.
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Tijdens zijn ernstige ziekte, korte tijd later, is het enige contact dat Reinhart heeft
dat met zijn eerste en toen nog enige negerslaaf Violet.
Pas wanneer hij een eigen plantage heeft, is er een verblijf van een half jaar voorbij
en kan er van antwoordbrieven en dus van een gedachtenwisseling in eerste termijn
sprake zijn (eind boek 2 begin boek 3). Dit zal het geval zijn bij de ontvangen brieven
die Reinhart in boek 3, br. 14 vermeldt. Dan blijkt ook waartoe de discontinuïteit
kan leiden. Reinhart bedankt Karel voor diens edelmoedig aanbod tot hulp, maar
Reinhart bezit reeds een plantage dankzij weldoener Edelhart - iets wat de reële lezer
wel weet, maar de fictionele lezer Karel nog niet kon weten.
De contacten met Violet en met Edelhart leiden wel tot vriendschappen, maar niet
tot echte zielsvriendschappen: Reinhart vindt de eerste te ‘stomp’, de laatste te oud,
te ongodsdienstig en bovendien beschouwt hij hem vooral als zijn weldoener. Edelhart
kan hem wel steun en adviezen geven bij de opbouw van de plantage. De behoefte
aan communicatie met een verwante ziel blijft dus. Wanneer zijn hond Cheri sterft
voelt hij zich eenzamer dan ooit. Dan ontmoet hij, geleid door de Voorzienigheid,
Nannie en haar vader. Zijn communicatieve nood is nu grotendeels opgeheven: met
deze verwante ziel kan hij direct gedachten en gevoelens uitwisselen, d.w.z. in elkaars
onmiddellijke fysieke nabijheid. Voor de reële lezer wordt dit ondermeer zichtbaar
gemaakt door de dialogen die na de kennismaking met Nannie in de brieven worden
weergegeven (de eerste tussen Reinhart en Nannies vader, de andere tussen Reinhart
en Nannie zelf). Tot aan het huwelijk schrijft hij minder vaak en minder uitvoerig
aan Karel. Reinhart ervaart de levensperiode met Nannie als een die niet ‘leeg’ is het is de enige periode die als zodanig gekarakteriseerd wordt. Zijn isolement is
voorbij: Reinhart en Nannie delen elkaar hun intieme gedachten en gevoelens mede
(III, 10, 11) en, aldus Reinhart, ‘wij zijn dan geheel oor, geheel hart voor elkander’
(III, 51).
Reinharts brieven dienen nu om de familie- en vriendschapsbanden te onderhouden
en om zijn moeder en zijn vrienden deelgenoot te maken van zijn liefdesgeluk en
huwelijksleven. Op de rol van de trouwe negerslaaf Violet als communicatiepartner
van Reinhart wordt nu nauwelijks meer nadruk gelegd, evenmin op die van Edelhart:
deze vertrekt na enige tijd naar het vaderland.
Na Nannies dood is de communicatieve leegte terug, in een minstens vergelijkbare
mate als aan het begin van het verhaal. Op brieven van Reinhart aan Karel, over
Nannies dood en de consequenties ervan, komt in de rest van het verhaal geen
antwoord meer (vanwege de lange circuittijd20 van de brieven). Reinhart is opnieuw
volstrekt geïsoleerd. Edelhart is afwezig; Dubingthon kan geen troost verstrekken,
want hij is zelf dodelijk bedroefd en Reinhart heeft medelijden met hem. Ontredderd
verzucht hij:
ach! hadde ik iemand rondom mij die mijnen zinkenden moed opbeurde,
en, door den troost van den godsdienst, olij in de wonden mijner ziele
goot; hoe zoude ik hem zegenen; dit deed mijne Nannie, en met haar stierf
mijn raad, mijn troost, mijn vreugd, mijn alles, en niemand deelt in mijn
lot. (III, 286)
Er wordt na Nannies dood niet meer geschreven over het ontvangen van brieven uit
het vaderland. Aangezien het nog ongeveer 9 maanden duurt voordat Reinhart de
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kolonie verlaat, zullen er zeker brieven gearriveerd zijn, maar kennelijk bevatten
deze nog geen reacties op Nannies overlijden. Daarom hebben ze geen troostende
functie in de situatie waarin Reinhart verkeert. Dit ontbreken van epistolaire troost
bespoedigt het besluit om naar het vaderland terug te keren.
De laatste brief van Reinhart wordt geschreven vlak voor het vetrek van het schip
dat Reinhart en zijn kinderen naar Nederland zal brengen. Deze brief reist dus met
hem mee en heeft dan ook niet de bedoeling om zijn terugkomst aan te kondigen
(dat deden de vorige brieven die met een ander schip vertrokken zijn), maar om Karel
te verzoeken om in het geval Reinhart onderweg zou bezwijken, een zoon voor diens
moeder en een vader voor diens kinderen te willen zijn.
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Aldus valt in de Reinhart een ontwikkeling waar te nemen van een communicatief
isolement naar een opheffing ervan: de periode met Nannie waarin mondelinge (met
Nannie) en schriftelijke (met Karel) communicatie-op-niveau plaats vindt. Vervolgens
een abrupte terugkeer naar het isolement. De begin- en eindsituatie geven brieven te
zien die bijna een dagboekachtige functie lijken te hebben: er is immers geen adequate,
actuele respons te verwachten. Karel is daarbij een ‘stomme’ confident. In de
eindsituatie wordt dit ontbreken van respons een agens van het verhaalgebeuren.

2.3.2. Vertellen en focaliseren
Van alle epistolaire relaties waarvan in de fictie sprake is - Reinhart correspondeert
ook met zijn moeder, met Edelhart en, gedurende korte tijd voor zijn huwelijk met
Nannie - wordt alleen de correspondentie met Karel weergegeven, en dan nog
eenzijdig: ‘la suite à une voix’ zoals Jean Rousset deze epistolaire vertelvorm
typeerde.21 Slechts een enkele maal citeert Reinhart in zijn brieven een briefje of
brieffragmenten van anderen.
Er is in deze monologische briefroman sprake van een personage-gebonden
(interne) verteller die als briefschrijver vooral zich zelf focaliseert. Verteller,
focalisator en personage hebben in het grootste deel van het verhaal dezelfde identiteit.
De selectie van wat er verteld wordt en de wijze waarop er verteld wordt, komen op
rekening van de verteller Reinhart; de selectie in de waarneming en de wijze waarop
waargenomen wordt, komen op rekening van de focalisator Reinhart. Eén en ander
bepalen wat de lezer (binnen en buiten de fictie) respectievelijk te horen en te zien
krijgt van wat het personage Reinhart en de andere personages doen. Eenzijdigheid
en subjectiviteit kenmerken aldus de presentatie van Reinhart en zijn wereld.
Zo nu en dan krijgen secondaire vertellers het woord: in de directe redes, in de
brief van Edelhart, in de brieffragmenten van Karel en van Nannie, in de dialogen
met Dubingthon en Nannie. In deze gevallen, in het geval van Violets levensverhaal
en in de herinneringen van schoolmakker L....., is er tevens sprake van een secondaire
focalisator, zodat er een beperkte, want gesubordineerde vorm van multiperspectief
tot stand komt. Deze lijkt de reële lezer in staat te stellen om Reinharts subjectieve
informatie over zichzelf, zijn ouders, zijn vriendschap met Karel en zijn liefdesrelatie
met Nannie, tot op zekere hoogte te verifiëren of te falsifiëren. Hoe Karel over
Reinhart denkt, vooral hoe hij over de vrienschaps-relatie met Reinhart denkt, blijkt
uit enkele passages uit een brief van Karel aan Reinhart, die deze citeert in, nota
bene, de antwoordbrief aan Karel:
Uw verlies is mij onherstelbaar - welke edele menschen mij mogen
omringen, mijnen Reinhart, die een ziel bezat, welke zoo op mijn ziel
werkte, dien vind ik nergens weêr: en ware hij 'er ook al, wat zegt dit dan
nog bij onze vriendschap, die, door eene veeljaarige ervaring, door de
ligtzinnigste tijdperken des levens heen, beproefd, en tot die edele vastheid,
die onbreekbaare sterkte gekomen is, dat zij den dood en de eeuwigheid
verduuren zal. (I, 285)
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De reële lezer krijgt langs deze weg het signaal dat ook volgens Karel Reinhart tot
de edele mensen c.q. zielen behoort, dat de vriendschap wederzijds is en dat hij
Reinhart trouw zal blijven tot in de eeuwigheid.
In de voor Karel gecopieerde brief van Edelhart aan Reinhart (boek 2, br. 20),
waarin Edelhart hem een plantage aanbiedt, wordt Reinhart als een edele en
verdienstelijke jongeman getypeerd. Een soortgelijk imago blijkt uit het voor Karel
geciteerde fragment uit Nannies brief: bovendien is daarin duidelijk dat hun liefde
wederzijds is en op de onsterflijkheid gericht (boek 4, br. 29). Het beeld van Reinhart
als een deugdzaam kolonist, bijna een paradox, wordt bevestigd door Nannies vader
in de dialoog met Reinhart.
Tenslotte kunnen ook elementen uit Reinharts voorgeschiedenis geverifieerd
worden, met name de integriteit van zijn rampspoedige vader. Reinharts vroegere
schoolmakker en
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stadgenoot L..... getuigt voor hem, wat Reinhart aan Karel aldus meedeelt:
dikwijls, zeide hij mij, werd 'er van mijnen vader, van zijne lotgevallen,
en verdiensten gesproken; zijn edelmoedig karakter wordt nog herdacht
in de stad daar hij wèl deed, en zijne ongelukken worden dikwijls tot een
bewijs bijgebragt, dat de voorspoed niet altijd de loon der deugd op deeze
waereld is: o Karel! denk eens hoe mij dit bericht treffen moest! ‘O! daar,’
dus riep ik uit, en de traanen van genoegen rolden langs mijne wangen,
‘o! daar dank ik God voor! zijne onschuld wordt dan recht gedaan; nu,
dan is alles goed; want zijn lijden is, sedert lang, zalig beloond bij God’.
(III, 201)
Uit een en ander blijkt dat Reinharts visie op belangrijke zaken uit de fictionele
werkelijkheid door andere, zij het gesubordineerde visies bevestigd wordt. De
subjectiviteit van zijn informatie wordt daardoor in wezen niet minder; Reinhart
ondersteunt op deze wijze zijn eigen interpretaties - wat niettemin bij de lezer een
schijn van objectiviteit te weeg kan brengen.
Reinhart is geen statische focalisator, zijn ‘kijk op de dingen’ is aan voortdurende
veranderingen, vooral schommelingen, onderhevig. Dit betekent dat de lezer niet
eenduidig subjectief wordt geïnformeerd. Hij wordt deelgenoot van Reinharts
afwisseling van zekerheid en twijfel, van optimisme en pessimisme. Deze afwisseling
van een optimistische en een pessimistische kijk op het leven wordt door Reinhart in een optimistische bui! - als volgt verwoord:
Het leven is tog zoo ellendig niet, als wij ons in eene droevige luim dikwijls
wijs maaken: men kan al zeer veel missen, en nog veel blijven behouden:
hij, die godsdienst bezit, en de Natuur genieten mag, hoe veel heeft die!
niets kan ons heil dan stooren: hoe dikwijls beschouwen wij met het
ijsselijk vergrootglas der zwaarmoedigheid, alle de rampen en ellenden
die op de wereld woonen; noemen haar een dal der traanen, een dorre
woestijn, een huilende wildernis, en weenen onze oogen rood, om dat wij
daar ook al met een zwaar pak moeten doorkruipen, en hoe veele van die
ellenden zouden de helft van haare akeligheid verliezen, wanneer wij die
met een vrolijker oog bezagen! doch, helaas! de ondervinding leert mij al
te dikwijls dat zulks niet in onze magt is: en geen wonder; wanneer ons
oog door traanen verdonkerd is, hoe kan men dan recht zien? en traanen,
ja zeker, met deezen moet een gevoelig hart al zeer dikwijls zijn' weg
besproejen; duizenden van ongelukken en verdrietlijkheden ontmoeten
ons dikwijls; ons hart wordt somtijds verscheurd door gemis of lijden; die
dit ontkennen wilde, moest zonder nadenken en gevoel weezen; maar dit
is ook waar, geheel ellendig is men maar zeer zelden: veeltijds is 'er zeker
iet dat ons allergrievendst verlies verzoet, het lijden verzacht, dat
allengskens de plaats van 't verloorene vervult, en de smerten doet
vergeeten: elke leefijd, zoo wel als elke omstandigheid, heeft zijn eigen
lijden, en ook zijne eigene genoegens: in beiden weegt, wèl beschouwd,
het goede doorgaans het kwaade over, en schoon wij oneindig veel
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vruchtloos begeeren, genieten wij ook nog genoeg, om het leven, zoo als
wij het slijten moeten, lief te hebben. (I, 321-322)
De binnensubjectieve verschuivingen in focalise hebben geen consequenties voor
zijn kijk op de personages, maar vooal, zoals uit het gegeven citaat ook blijkt, voor
zijn visie op het bestaan. In zijn karakteriseringen is Reinhart consistent.

2.3.3. De auto- en heterokarakterisering
Reinharts zelfkarakterisering en de heterokarakterisering van Karel worden in principe
tot het eind van het verhaal voortgezet. In iedere volgende brief karakteriseert de
adressant behalve zichzelf ook de adressaat opnieuw. De karakterisering van een
adressaat door de wijze waarop hij aangesproken wordt, zal beter in het oog springen
in het geval er van meer
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dan één adressaat sprake is, in het bijzonder wanneer een adressant dezelfde
gebeurtenis of ervaring aan meer dan één adressaat zou meedelen (waarvan de brieven
van Mme. De Merteuil en van De Valmont in de Liaisons dangereuses schitterende
voorbeelden te zien geven).22 In de Reinhart is daarvan geen sprake. Het beeld van
Karel ontstaat behalve uit de wijze waarop Reinhart hem aanspreekt, mede uit de
voorvallen uit de voorgeschiedenis die Reinhart in herinnering brengt. Het is een
tamelijk statisch beeld; Karel is van het begin tot het eind een goed vriend, een goed
echtgenoot en een goed landheer: gevoelig, deugdzaam, godsdienstig en charitatief
(verschillende malen wordt hij een ‘weldoener’ genoemd). Veranderingen treden er
nauwelijks op.
Het beeld van Reinhart is voor de lezer geen statisch gegeven, het kan in de loop
van het verhaal empirisch opgebouwd worden doordat deze hoofdpersoon een heel
scala aan veranderende situaties doormaakt: Reinhart als vriend, zoon, reiziger,
werknemer, planter-slavenmeester, vrijer, echtgenoot, vader en weduwnaar. De
eigenschappen die uit de zelfkarakterisering in de eerste brieven naar voren komen,
worden niet alleen uitgebreid en genuanceerd, ze worden ook situationeel getoetst.
Eigenschappen die vooral na de expositie aan het licht treden zijn: 1. zijn artistieke
en technische aanleg: behalve dat hij dicht, tekent en musiceert, ontwerpt hij en bouwt
hij zijn woning, maakt hij zijn eigen meubels en gebruiksvoorwerpen, en legt hij
naar eigen ontwerp een Engelse tuin aan; 2. zijn pioniersgeest, werklust en
doorzettingsvermogen: hij gaat de slaven voor in de arbeid, ook onder de moeilijkste
omstandigheden; hij noemt zichzelf (zij het niet zonder schroom) een vlijtige,
tenminste moedige en ondernemende jongeling (II, 52); 3. zijn sociale bewogenheid:
hij is verontwaardigd over de gebruikelijke mishandeling van de negerslaven, zelfs
verklaart hij zich aanvankelijk tegenstander van slavenhandel en slavernij; hij
behandelt zijn eigen slaven goed.
Zijn in de expositie geïntroduceerde fijnbesnaardheid, deugdzaamheid en
godsdienstigheid, worden naderhand bevestigd in de contacten met de zijns inziens
ruwe, onverschillige zeelieden, de hedonistische kolonisten en de ‘stompe’
negerslaven. Hij is evenwel geen ‘dweper’, zoals de kolonisten hem al spoedig
noemen, hij toont allerlei verlichte opvattingen, bijv. over de zondagsheiliging en
over zintuiglijke genietingen.23 Zijn levenswijs in Guiana bevestigt ook de
aanvankelijk geponeerde eenvoud, soberheid en natuurlijkheid; hij leeft volgens zijn
grondregel: ‘De Natuur is met weinig te vreden: de behoeften der weelde zijn
onverzadelijk!’ (II, 179). Zijn beschouwelijkheid wordt doorlopend gedemonstreerd,
vooral in de talrijke reflecties naar aanleiding van natuurwaarnemingen. Zijn literaire
aanleg en gevoeligheid blijken behalve uit de gedichten en proza-elegieën die hij
schrijft, vooral ook uit de wijze waarop hij leeft met literatuur. Zijn
wankelmoedigheid, ten slotte, manifesteert zich bijna iedere keer dat zijn voortdurend
beleden vertrouwen in de Goddelijke Voorzienigheid op de proef gesteld wordt, in
het bijzonder na de dood van Nannie.
Reinhart karakteriseert aldus zichzelf en ondersteunt zijn zelfportret door te
vertellen hoe Karel, Edelhart, Dubingthon en Nannie over hem zouden denken. De
lezer hoort het dus ‘ook nog eens van een ander’ - wel te verstaan via Reinharts
woorden. Dubingthon betrekt ook Reinharts uiterlijk in zijn karakterisering. In de
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fysiognomische traditie wordt het uiterlijk als een manifestatie van het innerlijk
gezien.24 Nannies vader spreekt Reinhart als volgt aan:
van het eerste oogenblik dat ik u zag, was uw gelaat mij niet vreemd; het
droeg, in mijne oogen, den stempel van stille, op den grond der
tegenspoeden gegroeide, deugden, die mij geheel innamen; zulk een
mensch heb ik op deeze Colonie nog niet ontmoet; hoe gunstig achtte ik
het toeval dat u tot mij voerde! een jonge vriend der deugd is den ouden
eenzaamen man zoo welkom. (II, 329-330)
De typering van Reinharts moeder en Charlotte vindt hoofdzakelijk in de eerste
brieven plaats, terwijl meer of minder terloopse aanvullingen daarop nog tot in het
vijfde boek doorgaan. Ook hun uiterlijk wordt beschreven, evenals dat van Karel en
van Reinharts vader, aan de hand van de portretten die in Reinharts ‘schrijfcel’ zijn
opgehangen (boek 3, br. 23).
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Vooral Nannie wordt ‘van buiten naar binnen’ gekarakteriseerd wanneer Reinhart
zijn eerste ontmoeting met haar memoreert:
haare kleeding was zoo eenvoudig als rein en bevallig; een netgevormd
deshabillé, dat om haar dun midden paste, en met een lichtblaauw lintjen
onder haaren netgevormden boezem was vastgemaakt, was al haar opschik;
haare lengte was middenbaar, en haare gedaante betoverend; zoo veel
waare schoonheid, zoo veel natuurlijke bevalligheid, zoo veel edele
grootheid en openhartige gulheid, zoo veel reine deugd, en vatbaarheid
voor waare liefde, in haar geheele voorkomen spreekende, had ik nog in
geene vrouw vereenigd gezien [...]. (II, 321)
Vlak voor die ontmoeting had Reinhart al een veelbelovend teken over haar
waargenomen: op haar stoel lag het boek over de christelijke deugdheldin Clarissa
Harlowe opengeslagen. In de 18e-eeuwse literaire traditie typeert de lectuur de lezer,
hetzij in diens permanente hetzij in diens temporele gemoedsgesteldheid; hij of zij
wordt zelf een ‘open boek’. Een mysterieuzer voorteken kreeg Reinhart al vele weken
eerder, namelijk een voorspellende droom. Daarin was hem een jonge vrouw
verschenen op wie hij op slag verliefd werd: ‘haar gelaat drukte die ziel uit, die ik
juist in eene vrouw beminnen zou’ (II, 263). In Nannie nu meent hij stellig zijn
droomgeliefde te herkennen.
Nannie wordt niet alleen door Reinhart gekarakteriseerd, maar ook door haar vader
in zijn (gedialogiseerd weergegeven) gesprek met Reinhart. Bovendien karakteriseert
zij zich zelf in gedialogiseerde gesprekken en in haar brieven, waarvan de lezer
slechts een fragment onder ogen krijgt dat Reinhart voor Karel gecopieerd heeft.
Dat de dialoog, die kan dienen tot verlevendiging van de overheersende verteltrant
en tot actualisering van het verleden, ook een karakteriserende functie kan hebben
was reeds door de brieftheoricus Chr. F. Gellert verwoord in zijn verhandeling Von
dem guten Geschmacke in Briefen (1751); volgens hem is hiervan sprake ‘wenn man
die Personen zuweilen selbst reden lässt, und uns dadurch mit ihren Charakter bekannt
macht’.25 Reinhart zinspeelt op deze functie wanneer hij een dialoog met Nannie over
de sterrenhemel en de grenzen van de menselijke kennis aldus inleidt:
op dat gij 't gevoel van mijne Nannie voor het verhevene ook eenigzins
kennen zoudt, zal ik u eenige stukken van ons nachtgesprek mededeelen.
(III, 84-85)
Voor Reinhart is, evenals voor Danceney in de Liaisons dangereuses (1782), ook de
brief een ‘portrait de l'âme’.26 Het fragment dat hij uit een van Nannies brieven voor
Karel copieert, dient ter karakterisering: ‘zij schrijft als een engel - ik moet u eenige
trekken uit een' haarer brieven doen kennen’ (II, 373). Haar brieven stralen volgens
hem ‘edele denkkracht, en vrouwelijke zachtheid’ (II, 380) uit. Nadat hij enige tijd
met haar gecorrespondeerd heeft, merkt hij op:
hoe veel nader ken ik nu alle de fijne trekken van haar charakter, uit haare
brieven, dan toen ik haar verliet! (II, 382)
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Nannie krijgt door de elkaar bevestigende karakteriseringstechnieken gestalte als
een dusdanig gevoelig en redelijk, natuurlijk, deugdzaam en godsdienstig personage,
ze wordt zo dikwijls als een ‘engel’ voorgesteld die Reinhart moet bijstaan en
bijsturen, dat ze de functie lijkt te hebben van een ‘normfiguur’, d.w.z. een personage
dat in hoge mate de bedoelingen en idealen van de auteur representeert.27 Met name
de door haar verwoorde betekenis van de godsdienst in voor- en tegenspoeden, komt
overeen met de ideeën dienaangaande van de auteur.28
Wanneer Reinhart zijn eerste negerslaaf, Violet, introduceert, heeft deze zich zelf
al bewezen als een trouw, eerlijk en toegewijd mens, namelijk tijdens de ernstige
ziekte van Reinhart waarbij Violet hem als enige bijgestaan en verzorgd heeft. De
retroversie waarin Violets ontvoering uit Afrika en de gruwelijke overtocht naar
Amerika verteld worden, lijkt weinig aan die typering toe te voegen: eerder dient
Violets voorgeschiedenis de thematisering van de slavernij. Na zijn bekering houdt
Violet zich nauwgezet aan de christelijke moraal. Ondanks
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het feit dat Reinhart zijn hoedanigheden prijst, acht hij hem niet fijnbesnaard genoeg
om een zielsvriendschap met hem te onderhouden.
Edelhart, de planter van ‘La bonne Esperance’ (nomina omina), wordt door Reinhart
ook ‘van buiten naar binnen’ beschreven; hij heeft een ‘interessante phisiognomie’
(I, 337) die menslievendheid, goedheid en hulpvaardigheid uitstraalt: ‘een mensch,
wiens geheele houding en gelaat zoo veel betekenden, had ik op deeze geheele kust
niet gevonden’ (I, 337). Doordat Reinhart citaten uit gesprekken en een briefje van
hem weergeeft, komt Edelhart ook zelf kort aan het woord. Hij doet zijn naam eer
aan, zij het dat hij tot Reinharts grote teleurstelling niet godsdienstig blijkt te zijn en
in een blind noodlot gelooft in plaats van in de Goddelijke Voorzienigheid.
Dubingthon is de tweede kolonist die door Reinhart beschreven wordt, naar uiterlijk
en innerlijk, als menslievend en deugdzaam. Hij is wel gelovig en zijn godsdienstige
opvattingen blijken aan die van Reinhart verwant. Behalve door de beschrijving die
Reinhart van hem geeft, wordt Dubingthon mede getypeerd door middel van een
gedialogiseerd gesprek.
Gegeven de vertel- en focalisatiestructuur van de roman is het duidelijk dat Reinhart
iedereen, in de eerste plaats zich zelf, direct karakteriseert of typeert; hij laat daarbij
altijd wel d.m.v. een ‘tweede stem’, hetzij van de gekarakteriseerde zelf hetzij van
een ander, in fragmentarisch of integraal weergegeven gesprekken en brieven, zijn
interpretaties ondersteunen. Van de gehanteerde karakteriseringstechnieken springen
de fysiognomische, de epistolaire en de dialogische vooral in het oog.

2.3.4. Tijdsaspecten
2.3.4.1. Vertelafstand: ‘schrijversheden’ en ‘verteld verleden’
In een briefroman kan men, evenals in andere ik-romans, een vertellend (hier
schrijvend) en een belevend ‘ik’ onderscheiden: het schrijvend ik in het heden vertelt
over het belevend ik uit het verleden. Deze terminologie kan tot verwarring aanleiding
geven omdat ook het schrijvend ik beleeft (in het heden) - en omdat soms zelfs het
belevend ik schrijft (in het verleden). Het object van het ‘beleven’ moet bovendien
gedifferentieerd worden naar belevenissen (het gebeuren, ‘äussere Handlung’), en
belevingen (het gevoelen, ‘innere Handlung’). Meestal overheersen de belevenissen
in het verleden en de belevingen in het heden, maar er zijn combinaties in allerlei
gradaties mogelijk.
Duidelijker lijkt het me om, in navolging van Natascha Würzbach, Die Struktur
des Briefromans (1964), onderscheid te maken tussen een ik in het ‘schrijversheden’
en een ik in het ‘verteld verleden’.29 Onder schrijversheden versta ik dan de
belevenissen en belevingen van de briefschrijver tijdens het schrijven; onder het
verteld verleden de belevenissen en belevingen uit het verleden waarover geschreven
wordt. Schrijversheden en verteld verleden beïnvloeden elkaar wederzijds: de
belevingen van het heden kunnen de weergave van het verleden kleuren, omgekeerd
kunnen belevingen van het verleden tijdens het schrijven geactualiseerd en opnieuw
beleefd worden.
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Het ligt voor de hand dat bij een kleine vertelafstand de beleving van het verleden
meer invloed op de beleving van het heden heeft dan bij een grote vertelafstand. In
het laatste geval zal het eerder andersom zijn: de beleving van het heden zal de
weergave van het verleden beïnvloeden. Er is meestal een groot verschil
waarneembaar tussen de briefroman en dagboekroman enerzijds, en de memoireroman
of autobiografische roman anderzijds: de vertelafstand is in het tweede geval
gewoonlijk aanmerkelijk groter dan in het eerste geval. Het vertellend ik kan zijn te
vertellen levensloop overzien, kent de afloop van de gebeurtenissen en kan daardoor
selectief schrijven met ‘zukunftgewisse Vorausdeutungen’: een teleologische
vertelwijze. De brief- of dagboekschrijver daarentegen vertelt meestal over
gebeurtenissen en gevoelens van zeer korte tijd terug, die nog niet afgerond en
verwerkt zijn en waarvan de
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afloop nauwelijks te voorspellen valt. Al schrijvende is hij zeer sterk betrokken bij
wat hij schrijft: zijn actuele gemoedsstemmingen worden beïnvloed door datgene
waarover hij schrijft en beïnvloeden evenzeer de wijze waarop hij schrijft. In
tegenstelling tot de memoireschrijver kan hij slechts ‘zukunftungewisse Vorgefühle’
geven. Hij is a.h.w. een chroniqueur die schrijft terwijl de gebeurtenissen aan de
gang zijn en geen historicus die van een ‘veilige’ afstand voorbije gebeurtenissen
beschrijft.30
Toch is binnen de briefroman een grote vertelafstand mogelijk, zoals in het geval
van Marivaux' La vie de Marianne (1731-1741), en van de anonieme Nederlandse
Gevallen van Mundus (1761), beide a.h.w. memoire-romans-in-brieven: de belevingen
van het verteld verleden worden nog maar in beperkte mate geactualiseerd door de
ik van het schrijversheden.31 De belevenissen van het verteld verleden overheersen.
Het tegengestelde geldt voor Guilleragues Lettres Portugaises (1669) waar de
vertelafstand zeer kort is en het nabije verteld verleden emotioneel nog niet verwerkt
is. Dit leidt tot sterke actualisering door de ik in het schrijversheden waarbij de
belevenissen vaag blijven en ondergeschikt zijn aan de belevingen.32
In de Reinhart is het schrijversheden vrijwel permanent waarneembaar: de ik-vorm
in combinatie met het aanspreken van Karel, met het presens, het morele oordeel en
de emotionele betrokkenheid van Reinhart, manifesteren zich in alle brieven van
deze roman.33 Vele beschouwelijke passages die op zichzelf indifferent zouden zijn
omdat ze Reinharts levensopvattingen uitdrukken die zowel in het schrijversheden
als in het verteld verleden gelden, worden door het aanspreken van Karel dikwijls
ook in de sfeer van het schrijversheden getrokken. Natuurlijk zijn er ook vele
tekstgedeelten van rapporterend-retrospectieve aard waarin het verteld verleden
overheerst: het verslag van de storm op zee, de reis naar het binnenland, het verslag
van de tocht waarop de ontmoeting met Nannie plaatsvond, de mededeling van de
voorbije oorlog e.a. Toch zijn ook deze tekstgedeelten doorweven met emotionele
of beschouwende uitingen van de ik in het schrijversheden, die het verteld verleden
actualiseren, dus dichterbij brengen. De Reinhart nu, is een briefroman waarin 1o.
het schrijversheden overheersend is, en 2o. de beide niveaus van schrijversheden en
verteld verleden dikwijls met elkaar versmolten zijn. Omdat op beide niveaus
bovendien de ‘innere Handlung’ zeer sterk aanwezig is en de ‘äussere Handlung’
zwak, mogen we dit werk typeren als een bijzondere handelingsarme, maar
gevoelsrijke roman, waarin het in de eerste plaats gaat om Reinharts emoties en
reflecties. Het beperkte gebeuren geeft a.h.w. onbeperkte gelegenheid hiertoe.34
Sommige 18e-eeuwers noemen dit type romans, waarin de ‘voorvallen aan de
gewaarwordingen ondergeschikt zijn’: sentimenteel.35
Er is reeds dikwijls op gewezen dat de relatieve ‘Belanglosigkeit der äusseren
Ereignisse’ een van de belangrijkste karakteristica van de briefroman is.36 Volgens
Mme de Staël veronderstelt de briefroman ‘moins d'événements, même combinés,
que d'observations sur ce qui se passe dans le coeur’.37 Samuel Johnson kwam naar
aanleiding van Richardsons romans tot de volgende observatie:
Why, Sir, if you were tot read Richardson for the story your patience would
be so much fretted that you would hang yourself; but you must read him
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for the sentiment and consider the story as only giving occasion to the
sentiment.38
In het midden latend of zijn negatieve waardering van de ‘story’ Richardson voldoende
recht doet, kan men stellen dat het tweede deel van zijn observatie een belangrijke
aanwijzing is voor het effect van dit type briefroman op de lezer.
Ook in het geval van de Reinhart gaat het niet in de eerste plaats om de ‘story’
(de belevenissen op reis en de avonturen in Guiana), maar om de gevoelens en
reflecties die hierdoor opgewekt worden: vooral gevoelens van vriendschap en liefde,
religieuze gevoelens, natuurbeleving, gevoelens van medeleven jegens de slaven, en
emotioneel gekleurde beschouwingen over één en ander - die in 2.4 en 3.1 aan de
orde zullen komen.
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2.3.4.2. Simultaan vertellen: writing-to-the-moment
Wanneer belevenissen en/of belevingen vrijwel onmiddellijk worden beschreven (in
het ‘schrijversheden’), of wanneer belevenissen en/of belevingen uit het ‘verteld
verleden’ door het beschrijven in sterke mate geactualiseerd worden en a.h.w. opnieuw
ervaren, of als belevenissen en/of belevingen uit het ‘verteld verleden’ weergegeven
worden alsof ze in het heden plaatsvinden, spreekt men in navolging van Richardson
wel van ‘writing to the moment’.39 Via deze techniek wordt de lezer gesuggereerd
het ‘nu-moment’ van de romanpersonages mee te beleven; ‘while the Heart is agitated
by Hopes and Fears, on Events undecided’.40
Het effect op de lezer van een to-the-moment geschreven brief (verhaal) wordt
door Richardson vergelijkenderwijs (met een retrospectief geschreven ik-verhaal)
als volgt verwoord:
Much more lively and affecting [...] must be the Style of those who write
in the height of a present distress; the mind tortured by the pangs of
uncertainty (the Events then hidden in the womb of Fate); than the dry,
narrative, unanimated Style of a person relating difficulties and dangers
surmounted, can be; the relater perfectly at ease; and if himself unmoved
by his own Story, not likely greatly to affect the Reader.41
Natuurlijk is dit nogal extreem gesteld, want ook een retrospectief verteld ik-verhaal
kan spannend verteld worden - zelfs met langere of kortere passages to the moment
-, wanneer de verteller zich weinig blootgeeft over de afloop en de gebeurtenissen
zolang mogelijk in de ‘womb of Fate’ verborgen houdt en weinig ‘zukunftgewisse
Vorausdeutungen’ maakt. Dit neemt niet weg dat de verteller van zo'n retrospectief
verhaal de afloop kent en dat dit voor de briefverteller normaliter niet geldt. Men
stelle zich de Pamela voor als retrospectief verteld: de geschiedenis van gravin B.
die op haar dienstbodenperiode terugblikt, die wel spannend was maar waarover ze
vertelt in de zekerheid dat alles goed zou aflopen. Het verslag van haar ‘hoop en
angst’ zou mogelijk gedecimeerd worden.
Richardson realiseert zich de omstreden consequentie van het procédé voor de
lezer, namelijk de grotere omvang:
The Nature of Familiar Letters, written, as it were, to the Moment [...],
must plead an Excuse for the Bulk of a Collection of this Kind. Mere Facts
and Characters might be comprised in a much smaller Compass: But,
would they be equally interesting?42
Voor hem en andere briefromanschrijvers was echter de mogelijkheid om de lezer
deelgenoot te maken van de spontane gevoelens, reacties, en overwegingen bij de
gebeurtenissen, van zo'n groot belang dat de grotere omvang graag voor lief genomen
werd. Door het optreden binnen de fictie van een selecterende, samenvattende of
verkortende editeur konden excessieve consequenties van het procédé slechts zeer
ten dele vermeden worden (wat bijvoorbeeld gebeurt in de Clarissa Harlowe en de
Sir Charles Grandison van Richardson, in de Nouvelle Héloïse van Rousseau, en in
de Liaisons dangereuses van Choderlos de Laclos).
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Bij de writing-to-the-moment-techniek behoort de aandacht voor details, die zich
manifesteert in minutieuze beschrijvingen van de materiële en psychische realiteit
van de romanpersonages.43
Omdat in de Reinhart zoals gezegd het ‘schrijversheden’ nogal dominant is, komt
de eerste vorm van de writing-to-the-moment-techniek veelvuldig voor: belevenissen
en belevingen worden vrijwel simultaan beschreven. Reinhart geeft bijvoorbeeld een
verslag van de slavenarbeid terwijl hij de slaven aan het werk ziet, en brengt in de
beschrijving reeds zijn gevoelens van verontwaardiging en medeleven tot uitdrukking,
koppelt er bovendien direct een kortere of langere beschouwing over slavernij en
vrijheid aan vast (boek 2, br. 3). Richardsons kwalificatie, ‘instantaneous Descriptions
and Reflections’, is zeer toepasselijk op deze vorm van writing-to-the-moment in
het schrijversheden.44

A.N. Paasman, Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting

52
Op de Reinhart-lezer moet de ‘instantaneous description’ wel overkomen als een
bewuste keuze van de auteur om een bepaald effect te bereiken: 1o. Gedurende de
zeereis was er geen mogelijkheid om brieven te verzenden; Reinhart had dus heel
goed aan het eind van de reis één uitvoerige retrospectieve reisbrief kunnen schrijven
i.p.v. de welhaast dagelijkse brieven die hij tot één pakket verzamelde. De lezer zou
echter in dat geval geen getuige geweest zijn van zijn spontane gevoelens bij het
verlaten van het vaderland, zijn als pijnlijk ervaren isolement door het ontbreken van
vriendschappelijk verkeer, zijn angsten voor een slechte afloop van de reis, zijn
verwondering bij het aanschouwen van de sterrenhemel, de oceaan, en de kusten van
onbekende landen. De writing-to-the-moment-techniek in het schrijversheden maakt
de lezer tot intieme getuige en laat hem zelf, op ‘empirische’ wijze, een beeld vormen
van Reinharts persoonlijkheid. 2o. Eigenlijk ligt de schrijfsituatie in Guiana niet
anders. Hier is slechts met tussenpozen sprake van een verzendmogelijkheid van de
brieven. In plaats van afzonderlijke brieven te ‘sparen’ zou Reinhart telkens vóór
een postverzending één grotere, samenvattende, retrospectieve brief hebben kunnen
schrijven. Maar ook dan zou de lezer de bijna dagelijkse ‘Hopes and Fears’, zo
karakteristiek voor een pionier in een onbekend land, gemist hebben, evenals de
dagelijkse beleving van de gevoelens van vriendschap voor Karel en van de liefde
voor zijn moeder. De afwisseling tussen vertrouwen in Gods voorzienig bestuur en
de twijfel eraan zou niet uit de verf gekomen zijn. De eerste, heftige emotionele
reacties bij de confrontatie met slavernij zouden niet of minder indringend
gecommuniceerd zijn; hetzelfde geldt voor het schrijnend verlangen naar een
levenspartner. Ten slotte zouden ook de geleidelijke schommelingen en
ontwikkelingen in de gevoels- en gedachtenwereld van Reinhart niet of minder
duidelijk manifest geworden zijn. 3o. Het meest nadrukkelijk lijkt voor het
writing-to-the-moment-procédé in het schrijversheden gekozen tijdens de
oerwoudtocht in het binnenland. Deze tocht duurde 14 dagen en Reinhart had slechts
weinig schrijfpapier bij zich. Toch is er niet alleen sprake van een retrospectief verslag
(boek 3 br. 18, 19), maar eveneens van uitvoerige reisverslagen ter stonde en ter
plekke (boek 3, brief 19). Zelfs papiertekort kan hieraan geen einde maken, Reinhart
schrijft verder op natuurlijke, plantaardige vliezen. De directe impressies van de
indrukwekkende woeste natuur, van de primitieve maar zedelijk hoogstaande indiaanse
samenleving, worden met emoties en reflecties vastgelegd en aldus communiceerbaar
gemaakt.
Bij gebeurtenissen die met sterke emoties (opwinding, angst, verliefdheid, verdriet)
gepaard gaan, duurt het enige uren tot enige dagen voordat Reinhart kàn schrijven.
Over het noodweer waarin het schip bijna vergaat, schrijft Reinhart pas als de storm
bedaard is.
Na de ontmoeting met Nannie duurt het enige dagen voordat hij een en ander
‘ordelijk’ beschrijven kan; van een nog grotere tijdspanne (enkele weken) is sprake
na de dood van Nannie. Met de onwaarschijnlijkheden waartoe het procédé aanleiding
kan geven, die Fielding reeds parodieerde (bijv. het briefschrijven tijdens een
verleidings- of verkrachtingspoging)45 wordt de lezer van de Reinhart niet
geconfronteerd. Reinhart deelt na Nannies dood mee dat hij niet eerder in staat was
om zijn pen op het papier te krijgen. Niettemin blijft ook in deze gevallen de
vertelafstand kort, worden belevenissen en belevingen uit het vertelde verleden
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geactualiseerd en wordt in het schrijversheden de emoties in hoge mate de vrije loop
gelaten. Van deze tweede vorm van writing-to-the-moment, actualisering van het
vertelde verleden in het schrijversheden, is sprake in vrijwel alle retroversies. In één
geval is afgezien van deze actualisering: de drie jaren van oorlog worden zeer kort,
retrospectief geschreven. De lezer verneemt daarbij weliswaar nog iets over schrik
en schade, maar de goede afloop van de oorlog is op het moment van het schrijven
bekend, en het wordt niet duidelijk hoe Reinhart en de zijnen deze ongetwijfeld
spannende tijd beleefd hebben. In de oorlogstijd was de kolonie bezet en er was geen
postverzending mogelijk, aldus verklaart Reinhart het tijdelijk staken van de
correspondentie, maar natuurlijk zou niets en niemand hem het schrijven, opsparen
en achteraf verzenden van brieven belet hebben. In principe ging het tijdens de zeereis
niet anders. De afschuw van oorlogen te land en ter zee wordt door Reinhart in
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algemene zin uitgesproken, maar dit geeft niet zijn beleving weer van de voorbije
oorlog. Het zijn ideeën die eerder direct van de auteur afkomstig lijken dan van de
epistolaire verteller Reinhart.
Met de derde vorm van writing-to-the-moment-techniek, belevenissen en
belevingen uit het verleden weergeven alsof ze in het heden plaatsvonden, maakt de
lezer kennis na de ontmoeting van Reinhart met Nannie. Reinhart geeft dan een aantal
naar zijn mening voor Karel belangwekkendste gesprekken met Nannie (en haar
vader) weer op dramatische wijze, d.w.z. gedialogiseerd.46 De gesprekspartners
spreken hun gedachten en gevoelens direct uit en reageren daarbij op elkaar. Er zijn
een dertiental van zulke dialogen: de eerste tussen Reinhart en Nannies vader, de
volgende tussen Reinhart en Nannie. Centraal in deze dialogen staan, behalve de
liefde, voornamelijk godsdienstige onderwerpen als dood, hiernamaals en wederzien,
Voorzienigheid; daarnaast wordt gediscussieerd over de kosmos en de grenzen van
de menselijke kennis, de moederliefde, de opvoeding en de jacht. Door de
typografische presentatie (witregel, sprekersnaam in klein kapitaal, gesproken tekst,
witregel) springen de dialogen sterk in het oog47 - zulks in tegenstelling tot andere
d.m.v. aanhalingstekens geciteerde gespreksfragmenten. Ze krijgen daardoor een
zekere nadrukkelijkheid en zelfstandigheid. Deze dialogische writing-to-the-moment
is in principe ingebed in een retroversie met actualiserende writing-to-the-moment
en deze is soms op haar beurt ingebed in een ‘instantaneous’ writing-to-the-moment
(in het schrijversheden).
Het writing-to-the-moment-procédé, vooral de ‘instantaneous description’ kenmerkt
aldus in hoge mate de briefroman Reinhart. De lezer kan daardoor Reinharts
belevenissen en belevingen a.h.w. simultaan, op het nu-moment meebeleven. Vooral
de belevingen, Reinharts gevoels- en gedachtenleven, komen uit de verf: de
schommelingen tussen hoop en vrees, zekerheid en twijfel, berusting en opstandigheid,
de veranderende opvattingen over slavernij en vrijheid. De lezer kan zich op
empirische wijze een beeld vormen van Reinharts innerlijke leven. Ontsporingen
waartoe het procédé gemakkelijk aanleiding kan geven, zoals onwaarschijnlijke
schrijfsituaties, ontbreken.

2.3.4.3. Verteltijd/vertelde tijd
Omdat de vertelafstand in de Reinhart meestal zeer kort (to-the-moment) is, zijn de
gebeurtenissen op het moment van schrijven meestal emotioneel nog weinig verwerkt
en ook de zingeving in het leven van de hoofdpersoon heeft nog nauwelijks
plaatsgevonden. Het gevolg is dat weinig van ‘Raffung’ (‘samenvatting’) sprake kan
zijn - dit veronderstelt immers kennis van de afloop, inzicht in wat belangrijk en
onbelangrijk is in het licht van wat er naderhand gebeurt. Duidelijke gevallen van
Raffung vindt men in enkele retrospectief vertelde gedeelten: de gebeurtenissen in
Reinharts ouderlijk gezin, de lotgevallen van de negerslaaf Violet en de berichtgeving
over de oorlog.
Het hanteren van writing-to-the-moment-technieken impliceert dat de verteltijd
de vertelde tijd zo nu en dan benadert. In de dialogen vallen ze in principe samen,
waardoor een relatief zwaar accent op deze samenspraken en hun ideële inhoud valt.
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Grote nadruk krijgen ook enkele gevallen van relatieve ‘Dehnung’ (‘vertraging’)
in gevallen waarin grotere Raffung mogelijk geweest zou zijn: bijvoorbeeld in de
retrospectieve verslagen van het noodweer op zee (boek 1, br. 35), de ontmoeting
met Nannie (boek 4, br. 22-26) en Nannies sterven (boek 6, br. 11-13). In deze
gevallen is immers de afloop bekend. De Dehnung geeft in deze en enkele andere
gevallen gelegenheid om de begeleidende gevoelens en gedachten mee te doen
beleven in situaties waar dat door ‘instantaneous description’ niet wel mogelijk,
althans onwaarschijnlijk zou zijn. In het geval van de ontmoeting met Nannie dient
de Dehnung bovendien de karakterisering van Nannie, haar vader en haar milieu.
Een opvallende combinatie van Raffung en Dehnung vindt men in de weergave
van de oerwoudtocht. Er is sprake van Raffung: in boek 3, brief 18 en begin brief 19
wordt de
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14-daagse tocht retrospectief verteld. Bij deze retroversie horen echter de acht
‘boschbrieven’ die de weglatingen a.h.w. opvullen met uitvoerige simultane verslagen.
Over het algemeen kan men constateren dat de Dehnung in deze roman in dienst
staat van het weergeven van belevingen (‘innere Handlung’), en nauwelijks van
gedetailleerde beschrijving van belevenissen (‘äussere Handlung’). Die eigenschap
heeft deze briefroman - en in hoge mate dè briefroman - gemeen met de moderne
psychologische roman en de stream-of-consciousness-roman.48

2.3.4.4. Correspondentieduur, schrijffrequentie en briefomvang
Het tijdsverloop van Reinharts briefreeks is slechts bij benadering te reconstrueren.
Exacte dateringen zoals die in Het land voorkomen, ontbreken. De brieven in de
Reinhart bevatten alleen onderlinge verwijzingen die de lezer in staat stellen het
tijdsverloop te bepalen.
Uit boek 1 blijkt dat Reinhart aan het eind ervan ruim 3 maanden op reis is: enkele
weken verbleef hij op Texel (br. 1); na een groot deel van de zeereis is hij 3 maanden
van huis (br. 37); als het Guianese land in zicht komt is hij 11 weken op zee geweest;
als hij tenslotte in Guiana van boord is gegaan, schrijft hij dat hij 3 maanden uit het
vaderland weg is (br. 43). In boek 2 werkt Reinhart als employé op de plantage ‘La
Bienveillance’; pas in het begin van boek 3 wordt meegedeeld dat hij op dat moment
3 weken op zijn eigen plantage ‘L'heureuse Solitude’ woont en daarvoor enige
maanden op ‘La Bienveillance’ werkzaam was (br. 1). Boek 1 en 2 zullen samen een
tijdsverloop van een half tot drie kwart jaar beslaan. Boek 3 behelst de tijd waarin
Reinhart zijn eigen plantage opbouwt. In het begin van boek 4 wordt vermeld dat hij
Karel reeds 3 jaar mist (br. 4), zodat boek 3 een periode van ongeveer 2 ¼ tot 2 ½
jaar representeert. Brief 22 ev. van boek 4 zijn geschreven nadat hij Nannie ontmoet
heeft. De tijd die ligt tussen brief 4 en brief 22 van het 4e boek (de tijd waarin Reinhart
zijn verlangen uit naar een partner, waarin een neger sterft en waarin Reinhart zijn
hond Cheri verliest) blijft onbepaald. Men krijgt niet de indruk dat die langer duurt
dan 3 à 6 maanden: er gebeurt niet zoveel en er zijn geen onderlinge verwijzingen
van brief naar brief die een groot tijdsverloop suggereren. Boek 5 beschrijft het
huwelijksleven van Reinhart en Nannie; ze krijgen twee kinderen. In de eerste brief
van het 6e (en laatste) boek lezen we dat er een oorlog die 3 jaar geduurd heeft, achter
de rug is. In het begin van de oorlog waren Nannie en de kinderen tijdelijk gevlucht.
Enkele brieven verder wordt vermeld dat Reinhart en Nannie 5 jaar samen geleefd
hebben (br. 8). Terugrekenend kan men stellen dat boek 5 ongeveer 2 jaar moet
beslaan. Weer enkele brieven later blijkt Nannie te zijn gestorven (br. 11). Tot
Reinharts terugkeer naar Nederland verstrijkt tenslotte nog een periode van ongeveer
9 maanden (br. 31).
Het totale tijdsverloop kan daarom geschat worden op ruim 9 jaar:
boek 1 t.e.m. boek 4, br. 4: 3 jaar;
boek 4, br. 5 t.e.m. br. 22: ¼ a ½ jaar;
boek 4, br. 22 t.e.m. boek 6: 5 ¾ jaar.

A.N. Paasman, Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting

De weergegeven correspondentie wordt gevoerd in ruim 6 jaar, aangezien tijdens de
oorlog (3 jaar) niet gecorrespondeerd is. Op grond van deze gegevens over het
tijdsverloop, het aantal brieven (191) en het aantal pagina's (1096), kunnen
gemiddelden uitgerekend worden van de schrijffrequentie en de omvang van de
brieven.
Wanneer we zouden uitgaan van 9 jaar zou de gemiddelde frequentie zijn: 1 brief
per 17 dagen. Aangezien er gedurende 3 jaar niet gecorrespondeerd is, werkt dit
gemiddelde nog versluierender dan gemiddeldes altijd al doen. In de
frequentieberekening ga ik daarom uit van een tijdsduur van 6 jaar in plaats van 9
jaar. Uiteraard zijn de absolute getallen minder van belang dan de onderlinge
verhoudingen. Berekenen we het gemiddelde over 6 jaar, dan wordt de frequentie:
1 brief op ruim 11 dagen. Maar ook dit gemiddelde is nog weinigzeggend; het
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krijgt pas reliëf in vergelijking met de gemiddelde frequentie per verhaalepisode.
Hetzelfde geldt voor de gemiddelde omvang per brief, die 5 ½ pagina bedraagt.
De allereerste brief, een in der haast geschreven afscheidsbrief van 2 pagina's,
wordt aan boord geschreven, voor de rede van Texel, en vandaar verzonden.
Gedurende de zeereis schrijft Reinhart 41 brieven in 3 maanden, ongeveer 1 brief
per 2 dagen.* Een hoge frequentie die waarschijnlijk is in een periode van zeer groot
isolement en zeer weinig aktiviteiten. De gemiddelde omvang bedraagt 5 pagina's
per brief. Dadelijk na aankomst in Guiana schrijft hij een brief (4 pagina's) om de
goede afloop van de reis mee te delen en de verzending van alle op zee geschreven
brieven aan te kondigen.
In de periode dat Reinhart resp. als employé werkt en zijn eigen plantage opbouwt
(boek 2 t.e.m. boek 4, br. 4) worden er 50 brieven geschreven in ongeveer 2 ¾ jaar,
wat een gemiddelde van 1 brief per 20 dagen betekent (gem. omvang ruim 7 pagina's).
Hij heeft wel de behoefte veel te vertellen, maar niet altijd de mogelijkheid om te
schrijven. Binnen deze periode valt Reinharts oerwoudreis. Tijdens het verblijf van
ruim een week in het indianendorp op deze 14 dagen durende reis, heeft hij wel volop
tijd en schrijft hij maar liefst 8 ‘boschbrieven’ (3 op cocosschors en 5 op
oulemarijvlies), d.w.z. gemiddeld 1 brief per dag (gem. omvang 6 pagina's).
Wanneer de opbouw van zijn plantage een feit is en Reinhart meer dan ooit naar
een lotgenote verlangt (boek 4, br. 4 t.e.m. br. 21), heeft hij wat meer tijd ter
beschikking en neemt de frequentie ten opzichte van de voorgaande periode toe en
bedraagt ongeveer 1 brief per week (gem. omvang 3 ½ pagina). De kennismaking
met Nannie wordt meegedeeld in 5 kort na elkaar geschreven brieven die samen
maar liefst 68 pagina's beslaan - begrijpelijk gezien het grote belang van dit bericht.
In de periode vóór het huwelijk, volgens boek 4 br. 30 duurt die enige maanden,
schrijft Reinhart Karel slechts 5 brieven (1 per 3 weken) met een geringe omvang
(gem. 3 ½ pagina), omdat de correspondentie met Nannie voorrang krijgt. In de
huwelijksperiode voor de oorlog (ongeveer 2 jaar) schrijft Reinhart 37 brieven, gem.
1 brief per 20 dagen (gem. omvang 5 ½ pagina). Reinhart voelt zich gelukkig en niet
meer geïsoleerd; zijn huwelijksleven kost tijd en hij deelt Karel mee dat deze wat
minder epistolaire aandacht zal krijgen. Na Nannies dood, die kort na de beëindiging
van de 3-jarige oorlog plaatsvindt, neemt met de schrijfbehoefte de frequentie toe,
ondanks Reinharts vlagen van apathie, twijfel en melancholie: 20 brieven in 9
maanden, ongeveer 1 brief per 13 dagen (met een gem. omvang van 3 ½ pagina).
Een en ander geeft zeker geen onwaarschijnlijk of onnatuurlijk verloop te zien,
integendeel, de gemiddelde frequentie en omvang zijn in hoge mate in
overeenstemming met het gebeuren per fase van het verhaal, in het bijzonder met
Reinharts communicatieve behoefte zoals die in 2.3.1. uiteengezet is.

2.3.5. Kompositie

*

In drie gevallen is een brief afgebroken en later voortgezet (br. 15, 26 en 34), wat de
schrijffrequentie eigenlijk iets lager maakt.
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Zoals gezegd, heeft de auteur geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de reële
lezers te sturen door middel van een in de fictie gethematiseerde editeur. Zo'n
fictionele editeur (editor, Herausgeber) kan leesaanwijzingen geven in een
editeurs-inleiding, in ingevoegde commentaren en samenvattingen, en in voetnoten.
Meestal wordt een fictionele editeur gepresenteerd als de eerste lezer van een
briefverzameling, iemand dus die begin en eind van de briefreeks kent, alsmede de
gebeurtenissen en de karakterontwikkelingen. Omdat hij op grond van die kennis
ordent, selecteert en becommentarieert, vestigt hij de aandacht van de lezer op de
totale kompositie en kan hij de lezer in een bepaalde richting leiden. Het niet
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realiseren van een editeursrol betekent dat de reële lezer vanuit de fictie niet
teleologisch gestuurd wordt, d.w.z. onzeker blijft over de toekomst.49 In de Reinhart
beleeft hij aldus de onzekerheid van Reinhart mee: diens leven bij de dag, de open
toekomst, zijn hoop en vrees. Een briefreeks zonder editeur representeert a.h.w. een
stuk van het zich voltrekkende leven: ‘une vie en train de se faire’.50 Veel van wat
Reinhart meedeelt, lijkt voor de lezer van gelijk belang, de zingeving van het
beschrevene moet in de toekomst gebeuren. Aldus wordt voor de lezer een illusie
van werkelijkheid gecreëerd.
In de zich vormende vorm wordt de geschiedenis dus als open ervaren: er is geen
bewustzijn van kompositie, er wordt niet teleologisch verteld. Door gegevens buiten
de fictie om, namelijk uit het auteursvoorwoord tot deel 1, weet de reële lezer evenwel
dat het Reinhart-verhaal ongelukkig zal aflopen. Voor zover de lezer zich deze sturing
tijdens het lezen van het omvangrijke verhaal bewust is (en blijft), zal hij mogelijk
in de fictie hier en daar voortekenen kunnen opmerken die naar zo'n ongelukkige
afloop zouden kunnen vooruitwijzen - en aldus tot een vaag besef van kompositie
komen.
Het feit dat hij niet met een willekeurige briefreeks maar met een kompositie te
maken heeft, wordt de lezer zich uiteraard bewust bij tweede lezing, wanneer hij
bekend is met de gevormde vorm. François Jost merkt op dat bij eerste lezing van
Die Leiden des jungen Werthers (1774) de lezer een vaag gevoel kan bekruipen dat
het met de hoofdpersoon slecht zal aflopen; misschien zelfs, aldus Jost, zal een enkele
lezer voor zelfdoding vrezen. Bij tweede lezing blijkt volgens hem dat het verhaal
een netwerk van toespelingen bevat die vooruitwijzen naar het tragisch einde van
Werther.51
Ook aan het ‘levensechte’ briefverslag van Reinharts reis en Guianese leven blijkt
een kompositie ten grondslag te liggen; zijn toekomst is niet zo open als het wel lijkt.
Ook hier werpen de gebeurtenissen hun kompositorische schaduwen vooruit door
middel van talrijke anticipaties die zich in de vormende vorm als ‘zukunftungewiss’
voordoen: voorgevoelens, waarschuwingen en voorspellingen (o.a. voorspellende
dromen). De lezer vindt ze in de vorm van vragen en verzuchtingen door de gehele
tekst. Reeds in de allereerste brief spreekt Reinhart over verleden en toekomst op
een wijze die (met kennis van de afloop van het verhaal) vooruitwijzend kan worden
genoemd:
nu verlaat ik mijn vaderland geheel, om op eenen anderen hoek des
aardbodems een verblijf, meer voor mijn lot berekend, te zoeken. O mogten
de rampen, die hier mijne ouders zoo gevoelig troffen niet met mij reizen!
bid dit van den Hemel voor mij af, lieve Karel! (I, 2)
Reinhart wordt door een merkwaardig ‘doemdenken’ beheerst, namelijk dat een
ongeluk nooit alleen komt. Het gebeurde in het ouderlijk gezin wordt door hem dan
ook dikwijls gezien als een begin van een reeks rampen en tegenslagen die zijn eigen
leven verder zullen beheersen. Reinharts vader had hem ‘geen beter lot’ dan het zijne
voorspeld (III, 177). Het enige tegenwicht tegen dit doemdenken is het vertrouwen
in de Voorzienigheid: er zal niets gebeuren dat niet door God gewild is.
Er is behalve het ‘doemdenken’ nog een tweede verklaring voor Reinharts negatieve
voorgevoelens, namelijk de angst voor geluk. Weliswaar was geluk ook in de tijd
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waarin het Reinhart-verhaal heet te spelen, nl. de Verlichte eeuw, het meest
nagestreefde levensdoel,52 ook door Reinhart, maar wanneer het geluk hem
daadwerkelijk in de schoot geworpen wordt, vervult hem dat met angstige gedachten:
waarlijk wij zijn bijna al te gelukkig voor deeze aarde; dikwijls denk ik,
zou het wel duurzaam zijn? doch, weg, ijslijke gedachten! gij zoudt een
wreede worm zijn, die de roos van mijn geluk doorknaagde [...]. (III, 155)
De vrees dat tè veel geluk ongeluk uitlokt, houdt verband met de opvatting dat na
de zondeval van de mens ‘onvermengd geluk’ (III, 46) niet meer mogelijk is. Wanneer
Reinhart zich in het begin van hun huwelijk verwonderd afvraagt:
wie had zig kunnen voorstellen, dat 'er, na dat het Paradijs verdween, en
het lot van
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deszelfs bewooners zoo treurig verwisselde [...], nog zoo veele
oogenblikken van onvermengd geluk voor hun nageslacht op deeze wereld
bloejen zouden, als wij thans genieten (III, 46),
waarschuwt Nannie:
maar het zou niet voorzichtig zijn, wanneer wij ons deezen geheel
kommerloozen staat als duurzaam wilden voorstellen; het Paradijs is tog
op aarde niet meer [...]. (III, 46-47)
Een mens moet zich dus voortdurend realiseren dat zuiver geluk op aarde
onbestaanbaar is - althans voor langere tijd. Beleeft hij echter toch een periode waarin
hij zijn geluk a.h.w. niet op kan, dan houdt dit feit als zodanig al een waarschuwing
in, een voorspelling zelfs, dat ongeluk niet lang meer op zich zal laten wachten.
Zonder dat de term gebruikt wordt, is het duidelijk dat er gedoeld wordt op de erfzonde
(en alle consequenties van dien); ‘ellende werd het erfdeel van Adams kroost’, schrijft
Reinhart elders (III, 134).
Zoals de voorgeschiedenis van Reinharts ouderlijk gezin als het ware een schaduw
vooruit werpt op Reinharts levenslot, zo werpt de voorgeschiedenis van Nannies
ouderlijk gezin een schaduw vooruit op het lot van Nannie. Nannies moeder stierf
zeer jong; het huwelijksgeluk van Nannies ouders heeft maar zeer kort geduurd. Als
Reinhart Nannies vader om toestemming voor een huwelijk vraagt, waarschuwt deze
hem voor de vergankelijkheid van liefdesgeluk en herinnert hij aan de vroegtijdige
dood van zijn Melide. Reinhart vraagt zich daarbij af waarom Dubingthon zo de
nadruk legt op deze gebeurtenis: ‘'er is immers niets voorspellends in?’ (II, 340);
liefdesrelaties duren toch ook wel eens tot in hoge ouderdom? Dubingthon gelooft
echter niet in Reinharts optimistische voorstelling van een ‘lang en gelukkig’
huwelijksleven. Hierop geeft Reinhart een (voor de lezer met kennis van de afloop
van de roman) veelzeggend antwoord:
Nu dan, al ware mijne schilderij veel te vleiend, dit is evenwel zeker, eene
weinig-jaarige bezitting van zulk eene wederhelft wordt niet te duur
gekocht, voor het lijden van een geheel leven. (II, 340-341)
Wanneer Dubingthon tenslotte toch zijn toestemming geeft, zegt hij refererend aan
zijn eigen levenslot: ‘ach! dat geen nijdig lot uw heil zoo vroeg verstoore’ (II, 362).
Op vergelijkbare wijze lijken Reinhart en Nannie in hun toekomstig lot dus
voorbeschikt vanuit hun voorgeschiedenis, als het ware ‘erfelijk belast’.
Nog voor het huwelijk met Nannie, wanneer Reinhart als planter carrière maakt,
vindt er al een voorval plaats waarop Reinhart reageert op een wijze die exemplarisch
is voor zijn ‘doemdenken’. Er sterft een negerslaaf; bij deze eerste dode in de jonge
plantagegemeenschap vraagt Reinhart zich af:
is het niet mogelijk, dat dit kleine ongeluk een beginzel is van grooter?
(II, 239)
maar, voegt hij er onmiddellijk aan toe,
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laat ik niet vooruit zorgen, die God, zonder wiens wil geen muschjen op
de aarde valt, zal mij ook, zonder wijze oogmerken, geen' neger ontneemen;
dit doet mij stil zijn.
Ondanks het geloof in de Voorzienigheid blijven allerlei kleinere en grotere
tegenslagen bij Reinhart (en naderhand ook bij Nannie) bange voorgevoelens
opwekken. Wanneer de katoenoogst een keer mislukt, vraagt Reinhart zich opnieuw
af of dit een voorteken is, immers ‘de eene tegenspoed wordt dikwijls het beginsel
van eene geheele volgende rij van onheilen’ (III, 128). Dit bange vermoeden wordt
bewaarheid: steeds vaker lezen we nu van tegenslagen, zoals mislukte oogsten (III,
168 e.v.), of van zware schade veroorzaakt door storm en overstroming (III, 170-173).
Reinharts gedachten worden allengs somberder, zijn vrees neemt toe, evenals zijn
twijfel aan de zinvolheid van deze gebeurtenissen. Het is Nannie die als levenspartner
Reinhart van zijn ongelijk probeert te overtuigen. Brief 33 (uit het vijfde boek) bestaat
grotendeels uit een dialoog over de tegenspoeden, de voorspellende waarde
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ervan, en over het vertrouwen in de Voorzienigheid. Ook nu weer laat Reinhart zich
overtuigen - maar opnieuw niet voor lang.
In de loop van het vijfde en in het begin van het zesde boek neemt het aantal
vooruitwijzingen op Nannies dood toe. Reeds vrij kort na de huwelijkssluiting spreekt
Nannie de vrees uit voor het feit dat een van hen tweeën als eerste zal sterven en de
ander eenzaam en treurig zal achterblijven (III, 48). Reinhart droomt enige tijd daarna
dat hij als eerste zal sterven en dat Nannie alleen verder zal moeten (III, 158). Wanneer
hij op een keer zijn vrouw met hun eerste kind bezig ziet, schrijft hij dat
somwijl eene zwaarmoedige invallende gedachte mijn geheel vrolijk
perspectif door een zwarte schaduw omnevelt. (III, 188)
Een andere keer schrijft hij:
eene schaduw van treurigheid ligt op alles verspreid, het is mij even of ik
op alles vergankelijkheid lees; en mijn zaligst genot verliest zig in een
kwellenden kommer. (III, 244)
Aanvankelijk levert Nannie stevig weerwerk tegen Reinharts droefgeestige
voorgevoelens, maar op den duur ontkomt zij zelf er ook niet aan. Op een avond treft
Reinhart haar in een treurige stemming in haar ‘Engelsche tuin’ aan; ze leest ‘het
lied van Klopstok aan Fannie’: ‘Wenn einst ich todt bin, wenn mein gebein zu staub/Ist
eingesunken [...]’53 (III, 246-248). Reinhart droomt in de daaropvolgende nacht ‘niet
dan angstige en verwarde tooneelen van scheiding en droefheid’ (III, 250). Korte
tijd later bespiedt hij Nannie en de kinderen in de tuin. Ze hebben de resten van een
dode moedervogel gevonden dicht bij een nest met vier jonge vogeltjes. De kinderen
willen de jongen gaan verzorgen. Nannie verzucht nauwelijks hoorbaar: ‘Arme
wichten! wie weet wat binnenkort uw lot is! o God! dit valt hard’ (III, 253). Wanneer
Reinhart haar ontzet vraagt wat ze met deze woorden bedoeld heeft, wil ze hem doen
geloven dat de uitroep op de vogeltjes betrekking had. Een bezoek aan ‘La
Recompense’, de plantage van Nannies vader, zorgt enige tijd voor een opgewekter
stemming. Reinhart voelt zich weer gelukkig, maar stelt desalniettemin vast: ‘wat
zou de geheele wereld mij zijn zonder Nannie? niets dan een akelig graf’ (III, 259).
Slechts korte tijd later, nadat Reinhart van een zware ziekte hersteld is, sterft Nannie.
Terwijl Reinhart zijn onbeantwoorde klachten uit, klaagt op de plantage ook het
mannetje van het tortelduivenpaar; zijn gaaike is overleden - ongeveer op dezelfde
tijd als Nannie. Reinhart wenst te sterven en met Nannie herenigd te worden; hij mag
aan deze neiging echter niet toegeven omdat hij verplichtingen heeft tegenover zijn
kinderen, de plantagegemeenschap en zijn moeder. De mannetjestortel sterft; Reinhart
treft voorzieningen: L..... gaat de plantage beheren, Reinhart vraagt Karel zowel voor
zijn moeder als voor zijn kinderen te willen zorgen wanneer hij op weg naar het
vaderland zou bezwijken. Gezien de parallellie moet de lezer zich wel afvragen of
met het sterven van het mannetjesduifje ook niet de voorspelling van een spoedige
dood van Reinhart gegeven wordt.
De kompositie blijkt tenslotte in hoge mate cyclisch te zijn: Reinhart heeft het
vaderland verlaten met een schip dat ‘De Hoop’ heet, en keert terug met een schip
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van dezelfde naam. Reinharts levensgevallen lijken geplaatst in het kader van de
hoop.

2.3.6. Epistolariteit
Een opvallend kompositorisch aspect van de briefroman is uiteraard de ‘epistolariteit’.
Hieronder zou ik in navolging van W. van den Berg (1975)54 willen verstaan: het
gereleveerd worden van 1o. de materiële aspecten van de brief, en van 2o. de
verschillende situaties en operaties in het correspondentieproces. Nagegaan zal
worden in hoeverre de fictionele correspondentie in de Reinhart door epistolariteit
gekenmerkt wordt en hoe functioneel deze is in het verhaalgebeuren.

A.N. Paasman, Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting

59
Gezien de grote betekenis van de briefwisseling voor het vriendschappelijk
communiceren, een bestaansvoorwaarde voor de vrijwillige balling Reinhart, is het
niet onbegrijpelijk dat hij de brief, de briefwisseling en alles wat daarmee samenhangt,
verheerlijkt. Het briefschrijven, -verzenden, -ontvangen en -lezen heeft bijna iets
heiligs voor hem, het wordt tot een ritueel, een cultus zelfs. Er gaat dan ook bijna
geen brief voorbij, of Reinhart beklemtoont enkele epistolaire elementen en de
betekenis ervan. Wanneer tijdens zijn leven met Nannie de briefwisseling geen eerste
levensvoorwaarde meer is, blijft deze toch het enige (en dus hooggewaardeerde)
middel om het contact met zijn moeder en om de vriendschap met Karel in stand te
houden.
De uitvinding van de schrijfkunst heeft de epistolaire communicatie mogelijk
gemaakt, Reinhart verheerlijkt dan ook de ‘uitvinder’:
Onder alle de stervelingen, die mijne dankbaarheid wel zou wenschen te
vergooden, heeft zeker dat wezen, dat de schrijfkunst uitvond, thans de
minste plaats in mijn hart niet: o dat zijne assche zachtlijk ruste! dat de
zegeningen van ale gevoelige zielen zijne schim eeuwig verkwikken! (I,
19)
De grote betekenis die de brief van een dierbare voor Reinhart heeft, blijkt uit het
volgende citaat:
een blad papier, met dierbaare letters beschreeven, doet de geheele
schepping rondom mij juichen! (III, 227)
Het sacrale karakter dat Reinhart aan brief en briefwisseling toekent, blijkt ook uit
het feit dat hij in zijn plantagewoning een ‘schrijfcel’ inricht die tevens ‘aan de
vriendschap en het aandenken’ gewijd is; hij spreekt er over als ‘die lieve, gewijde
cel’ (II, 180; curs. van mij). Hoe functioneert de epistolariteit in de verschillende
fasen van het correspondentieproces? Over de schrijfsituatie van Reinhart wordt
voortdurend uitgeweid. Deze is bijzonder belangrijk voor Reinhart en bepaalt in hoge
mate de toon en de inhoud van de brieven. Wanneer hij employé is op de plantage
‘La Bienveillance’ bericht hij aldus uitvoerig over zijn schrijfsituatie:
De zon gaat onder, en haare zinkende straalen beschijnen het blad, waarop
ik aan u schrijf; welkom is mij het oogenblik dat aan onze vriendschap
geheiligd is; ik verlang om mijn hart aan u uittestorten; het is gedrukt door
een medelijdend gevoel van de wreedheid en het onrecht, dat ik rondom
mij zie heerschen; en het schreit tot God over de ellenden van mijne
medemenschen. (I, 238)
Deze epische situatie* grijpt Reinhart ten zeerste aan en hij produceert een van de
langste zinnen van de roman:
Ik zit hier thans vrolijk geplaatst, en heb het uitzicht over een geheele rei
van Coffijakkers, op wier sierlijk bloejende boomen de dalende zon een
*

Reinier Vinkeles beeldde deze situatie af (I, t.o.239); zie de omslag van mijn boek en afb.
op p. 60.
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zeer schoonen glans verspreidt; ik zettede mij om aan u, mijnen beste
vriend, te schrijven, en dit aangenaam denkbeeld vloeide als een balsem
des levens in mijne eenzaame ziel; en bij al mijn gemis, gevoelde ik een
schaduw van menschen-geluk rondom mij zweeven, en ik was stil te
vreden; doch in de verte hoor ik de zweep van den bomba, of oppersten
der negers, klappen; ik zie hem een geheele troep zwarten van beide sexen
in de matte, moedelooze houding van afgewerkte slaaven, met houweelen,
spaden, en hunne verdere werktuigen beladen, voor zig heenen drijven,
naar hunne hutten, waar zij hun avondmaal nog zelven moeten toerichten,
en den nakenden nacht op een hard leger van planken doorbrengen; dit
gezicht, schoon niet nieuw, echter altijd treffend voor mij, en in de
tegenwoordige stemming mijner ziele meer treffend dan immer, dooft het
kleine vonkjen van rustige vergenoegdheid, dat in mij begon opteleeven,
geheel uit; en hoe verëeld, hoe boos of hoe gedachteloos
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Reinharts epische situatie in Guiana (dl. 1).
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moet het hart van zulk een vrije zijn, welke met deeze arme slaaven niets
lijdt! de gewoonte ontneemt zeker het treffende aan de allerakeligste
verschijningen; ik hoop ook hartlijk, dat zij mij een weinigjen meer
onindrukbaar zal maaken voor deeze beklemmende tooneelen; anders zal
het leven mij hier waarlijk bang vallen; maar eene koele onverschilligheid
bij dezelve, die mij zou doen vergeeten het ongeluk, en het belang deezer
armen aan de ontferming van een vergeldend Richter aantebeveelen, die
begeer ik nooit. (I, 239-240)
De gehele verdere brief (boek 2, br. 4) en de volgende (br. 5) zijn aan het probleem
van de slavernij gewijd. Op vergelijkbare wijze is in vele brieven datgene wat Reinhart
waarneemt in zijn schrijfsituatie direct bepalend voor de inhoud van de brief - een
vorm van ‘instantaneous description and reflection’.
Wanneer Reinhart zelf plantage-eigenaar geworden is, kan hij aanvankelijk niet
schrijven omdat hij geen tafel en geen lamp heeft - zolang het licht is moet er gewerkt
worden! Pas als Reinhart een provisorische woning gebouwd en ingericht heeft, kan
hij Karel opnieuw schrijven. Om te beginnen schetst hij de nieuwe epische situatie:
alles is eenvoudig en van ruw materiaal gemaakt.* De tafel verdient die naam
nauwelijks, evenmin als de inktpot, maar, schrijft Reinhart:
[hij] heeft voor mij verdiensten genoeg, wanneer hij mij tot een middel
verstrekt om mijne gedachten met de dierbaarste Wezens, die de wereld
voor mij bezit, te verwisselen [...]. (II, 25)
Vanzelfsprekend wordt ook naderhand de ‘schrijfcel’ in de definitieve woning, die
gewijd is aan correspondentie, vriendschap en reflectie, beschreven: het meubilair
en de afbeeldingen van dierbaren (silhouetten van familieleden en vrienden) aan de
wand (II, 180-188).
De materiële aspecten van de brief en van het schrijven worden veelvuldig
benadrukt. Er wordt geschreven over papier, pen en inkt, en over lakzegels. Het
handschrift van Karel of Reinharts moeder wordt herkend. Brieven worden bewaard,
herlezen, soms gecopieerd; eenmaal verliest Reinhart een brief van Karel, maar zijn
hond Cheri vindt deze en brengt hem terug. Het materiële vormt daarbij evenwel
nauwelijks een handelingsconstituant. Anders is dat tijdens Reinharts eerste grote
reis in het oerwoud. Reinhart heeft slechts een beperkte hoeveelheid schrijfmateriaal
bij zich en moet op zoek naar vervangend materiaal. Aanvankelijk gebruikt hij een
vlies dat de schaal van de cocos bekleedt (‘Eerste/Tweede/Derde cocosschors’, II,
122-139). In een indianendorp beschrijft hij zijn schrijfsituatie en schrijfmaterialen
aldus:
Een der Indiaansche of Boks-dorpen, boven in de rivier van ++++, tegen
eene bergachtige hoogte gelegen, is thans het verblijf van uwen vriend,
en ook hier, als elders, is zijn grootste genoegen zijne gedachten met u te
deelen; papier heb ik niet, maar de Cocosnoot levert mij een blad: pen en
inkt draag ik altijd bij mij, een boek op mijne knieën is mijn tafel; een
omgehakte boomstam, waarop de Natuur een dik kussen van mos
*

Ook deze schrijfsitualie is door Reinier Vinkeles afgebeeld (II, t.o. 28).
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uitspreidde, is mijne zitplaats; mijne negers hebben mij eene ligte jagers-hut
boven denzelven opgeslagen: zij dekt mij voor zon en regen [...]. (II, 122)
Als de cocosvliezen volgeschreven zijn, leert Reinhart van een oude indiaan hoe hij
vliezen van de ‘Oulemarij’-boom kan gebruiken:
Nu heb ik weêr eene andere soort van schrijfpapier voor mij, Karel! mijn
oude Indiaan leerde het mij kennen, en ik wil gaarne alles beproeven; doch
het is, zoo min als mijn vorig, met veel kunst en omslag toebereid; Natuur
kweekte het in het hart van een' woudboom aan, en haare rijkdom en
overvloed verwondert mij: hier levert een boomstam bladen; gints groeit
de inkt op de takken, en de vogelen leenen ons hunne wieken, om voor
anderen te denken; 't is niet alleen de levensbehoefte
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van den mensch, welke de Natuur voldoet; maar hij heeft ook geene
werkkracht, geen kunstneiging in zig, of die goede moeder komt derzelver
ontwikkeling te hulp; doch laat ik den Oulemarij, zoo noemt men den
rijzenden boom, beschrijven: zijn schoon loof gelijkt naar 't blad van den
Citroenboom, en is overdekt met een zilveren glans; zijn dikke schors is
bruin, en bekleedt geen hard hout, maar opééngepakte vliezen, wier kleur
rosch, en wier gedaante glad genoeg is om letters, als papier, te bewaaren;
een Indiaan, die mijne negers hielp hakken, leerde mij, terwijl ik zijn
schoon loof bewonderde, ook zijnen aart kennen; velde ‘er een’ neder;
kloofde zijnen stam; scheidde de vliezen van elkander, en, na dat de zon
dezelve gedroogd had, verzamelde ik die, en schrijf 'er op, bijna als op
vaderlandsch papier. (II, 140-141)
In totaal beschrijft hij vijf oulemarij-vliezen (II, 140-169). Het vierde vlies heeft een
scheur, daarom staat er maar een kort briefje op (II, 163). Na zijn terugkeer op
‘L'heureuse Solitude’ copieert hij deze ‘boschbrieven’ voor Karel. Als voorbeeld
stuurt hij er één mee in een ‘carabize’ voor Charlotte (II, 168).
In de Westeuropese romanliteratuur heeft de lezer vaker voorbeelden van
egodocumenten op natuurmateriaal kunnen aantreffen. Simplicius, hoofdpersoon in
Hans J. Chr. von Grimmelshausens avonturenroman Der abentheurliche
Simplicissimus (1669-1670), ontdekt op een verlaten eiland dat hij schrijven kan op
gedroogde palmbladen, met inkt gemaakt uit citroensap en andere natuurlijke stoffen.55
Soms wordt een boodschap tijdelijk op een nog andere wijze vastgelegd: in de Lettres
d'une Péruvienne (1746) door Mme De Grafigny, worden de eerste zeventien ‘brieven’
vastgelegd d.m.v. ‘quipos’ (gevlochten touwtjes van verschillende kleuren die de
Peruvianen o.a. gebruiken om berichten door te zenden). Als de ‘quipos’ opraken
heeft de Peruviaanse, Zélia, geleerd Frans te lezen en te schrijven, en zet ze de
vroegere ‘quipos’ om in ‘normale’ brieven.56 Over het algemeen wordt het
benadrukken van het materiële aspect van in literatuur voorkomende documenten
beschouwd als middel om bij de lezer de illusie van werkelijkheid te versterken.
Reinharts brieven zijn weergegeven zonder vermelding van plaats en datum en
zonder adressering. Wel wordt de adressaat dikwijls in de eerste zin van een brief
aangesproken, hetzij met u, hetzij met Karel:
Ik heb haar gevonden! lieve, beste Karel! juich met mij, mijn geheele ziel
is vreugde! (II, 298)
De brieven zijn niet ondertekend; in de laatste alinea of in de laatste zin wordt Karel
vaak nog eenmaal aangesproken en wordt soms Reinharts naam genoemd: ‘en wat,
Karel! zal het lot van uwen Reinhart zijn?’ (II, 271). Mede door de inleidende en
concluderende mededelingen bevatten de brieven meestal wel een herkenbaar begin
en eind. Karel wordt bovendien zo dikwijls aangesproken dat de briefillusie permanent
in stand gehouden wordt. Over de plaats van schrijven en/of afzenden geeft de
brieftekst altijd informatie en over de datum dikwijls - echter geen exacte datering,
maar een verwijzing naar de tijd die verlopen is sinds de vorige brief of sinds een
eerder meegedeelde gebeurtenis.
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In Reinharts brieven worden geen sporen van emoties of vermoeidheid (inkt- of
tranenvlekken, doorhalingen e.d.) voor de lezer ‘zichtbaar’ gemaakt door editoriale
tekens of aantekeningen.57 Emoties worden voornamelijk door de stijl en in mindere
mate door de interpunctie tot uitdrukking gebracht. Wanneer Reinhart Karel verslag
doet van een dankbrief aan zijn weldoener Edelhart, zegt hij hoe zijn ‘waar gevoel’
zich manifesteren kan:
zeker als afgebrokene woorden, half uitgedrukte gedachten de kentekens
van waar gevoel zijn, dan zal mijn brief den grootmoedigen Edelhart
verzekeren, dat zijne gunsteling waarlijk geroerd is [...]. (I, 342)
In de brieven aan Karel en in de ‘Elegien bij het graf van mijne Nannie’ blijken het
vooral exclamatio's, woorden en uitdrukkingen uit de gevoelige sfeer, half uitgedrukte
gedachten en correctio's, die in combinatie met ‘gevoelige interpunctie’
(aandachtstreepjes, puntjes, vraag-
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en uitroeptekens) de emoties schragen - zoals moge blijken uit een citaat van de
proza-elegieën:
Gij, laage bedehut! die ginds in dien digten lommer wegschuilt, hoe ledig
en verlaaten ligt gij daar; ik nader u niet dan met huivering, en schaars,
want zij die voorheen hier met mij bad, zwijgt in het stof, en..... doch wat
zeg ik? neen zij aanbidt haaren Verlosser in beteren oord, en zij doet dit
volmaakt; de smeekende vrouw is daar een dankende engel geworden, en
ik, ach! ik nietige, en in 't stof wemelende worm, hoe ver ben ik beneden
haar die ik beween. (III, 309)
Reinhart kent, zoals gezegd, verzendproblemen die met zijn geïsoleerde verblijfplaats
te maken hebben. Vandaar dat hij brieven ‘spaart’ tot er een schip vertrekt. Ook de
brieven uit het vaderland komen meestal met meer dan één tegelijk. Een naderende
verzendmogelijkheid is soms aanleiding tot het nog snel schrijven van een brief
(dikwijls een wat korte, of abrupt eindigende brief). Naar de aankomst van brieven
ziet Reinhart altijd verlangend uit. Dikwijls zelfs klimt hij op het hoogste punt van
zijn woning om met een verrekijker over de zee te turen, of er al een vaderlands schip
in aantocht is (II, 286). Omdat de zeereis van Nederland naar Guiana niet zonder
gevaren is (men denke aan het noodweer in het eerste boek), verkeert Reinhart dikwijls
in spanning over het veilig arriveren van brieven. Echter ook in het epistolaire circuit
krijgt de Voorzienigheid het laatste woord: er geschiedt niets buiten de Voorzienigheid
om en als er dus geen brieven uit Nederland zouden aankomen, of als ze vertraagd
zouden zijn, zal de Voorzienigheid daarvoor volgens Reinhart wel een goede reden
hebben (I, 279-281)! Er is overigens geen sprake van verloren gegane brieven, noch
van onderschepte of vervalste brieven (die bij Richardson en Laclos zo'n belangrijke
rol spelen en tot allerlei verwikkelingen leiden).58 In de periode dat er meer dan ooit
brieven verloren hadden kunnen gaan, tijdens de oorlog met een andere koloniale
mogendheid, is de briefwisseling eenvoudigweg gestaakt. Er komen voorts in de
Reinhart geen postuum bezorgde brieven voor zoals in de Willem Leevend en Het
land.
Een enkele maal is er sprake van bijgevoegde, geciteerde of gecopieerde brieven.
De copieën van brieven of brieffragmenten van Edelhart en Nannie dienen, zoals
werd opgemerkt, om hun karakter directer aan Karel te leren kennen. De
‘boschbrieven’ worden ook gecopieerd en er wordt één origineel meegezonden naar
Karel - ongetwijfeld bedoeld om zowel de werkelijkheidsillusie van de lezer te
ondersteunen als om een ‘vleugje exotisme’ over te dragen. In het geval van de (niet
weergegeven) brieven van zijn moeder wijst Reinhart erop dat ook het materiële
uiterlijk van een brief de afzender kan portretteren:
zie ik mijn moeders brief, haar zegel, haar schrift, alle de regelmaatige,
orde ademende trekken van haare schoone, vrouwlijke hand, dan ben ik
geheel eerbied [...]. (I, 291)
Het materiële uiterlijk speelt echter geen rol in het plot, zoals dat in de Clarissa en
de Liaisons het geval is.
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Bij het afscheid van zijn moeder ontving Reinhart van haar een brief ‘in handen’,
die hij pas op zee leest. In deze (niet afgedrukte) brief schrijft ze wat ze hem
mondeling niet kon meedelen en toch zeggen wilde (I, 29), een brief die zijn raison
d'être dus niet vindt in de geografische afstand, maar in een psychologische barrière.
Reinhart bewaart de ontvangen brieven zorgvuldig en herleest ze dikwijls. Van
Karel kan men hetzelfde verwachten, maar het wordt niet medegedeeld. Weliswaar
zouden het de door Karel ontvangen brieven zijn die in deze roman weergegeven
worden, maar aangezien de editeursfictie niet gerealiseerd is, wordt het verzamelen
niet gestipuleerd, gemotiveerd of uitgewerkt (zoals bijv. in de Clarissa en de
Liaisons).59
Vanuit zijn schrijfsituatie anticipeert Reinhart dikwijls op de leessituatie van Karel.
Hij vraagt zich af hoe diens ‘leeslust’ zal zijn, hoe hij op bepaalde denkbeelden zal
reageren, of hij misschien een traan zal laten vallen op Reinharts brief. Met voorbijzien
van het feit dat de brieven in pakketjes aankomen, schrijft hij aan het eind van een
bepaalde brief dat die niet te
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lang mag worden omdat Karel 's avonds ook zijn rust nodig heeft. Reinhart reflecteert
aldus over alle schakels van de correspondentieketen.
Het zal duidelijk zijn dat de ‘couleur épistolaire’ in de gehele roman aanwezig is.
Zonder dat er sprake is van allerlei plotbepalende manipulaties met brieven
(onderscheppingen, vervalsingen, scherpzinnige grafologische analyses), kan men
zeggen dat epistolariteit een dominant kenmerk van de Reinhart is. De epistolariteit
heeft nauwelijks een functie in het verhaalgebeuren in de zin van de ‘äussere
Handlung’, maar des te meer in de ‘innere Handlung’, in de gedachtenwereld van
Reinhart. De vriendschappelijke communicatie is bestaansvoorwaarde voor Reinhart;
de brief, het medium, is daarmee van onschatbare waarde voor hem, aanleiding tot
een ‘culte épistolaire’.
De lezer hoeft niet te twijfelen of hij wel met brieven te maken heeft, zoals in het
geval van de tekstsegmenten van Feiths Julia (1783). Hij zal het zeker niet vergeten,
zoals bij lezing van de als brieven aangeduide hoofdstukken van E. Bancroft, Proeve
over de natuurlyke geschiedenis van Guiana (1782), of van de anonieme Brieven
over het bestuur der colonien Essquebo en Demerary (1785-1788), waarin, behalve
aan het begin en het eind, weinig epistolaire indicaties te vinden zijn.
In de Reinhart bepaalt de Voorzienigheid, ten slotte, of de brieven bij de adressaat
arriveren, of op tijd arriveren. Daarmee wordt de uiteindelijke verantwoordelijkheid
voor het welslagen van de correspondentie, en dus van de communicatieve functie
ervan, bij God gelegd.

2.3.7. De brief inhoudelijk getypeerd
De brieven van exposerende aard dienen, zoals reeds gezegd, om de reële lezer te
informeren over ‘wat vooraf ging’. De rapporterende en reflecterende brieven, of
liever: briefgedeelten, dienen om de fictionele lezer, en de reële lezer over diens
schouder, respectievelijk belevenissen en belevingen, en ideeën mee te delen. Door
middel van deze laatste brieftypen wordt in de fictie een ideologische vriendschap
in stand gehouden, d.w.z. een vriendschap die vooral gerealiseerd wordt door
communicatie van gevoelens en gedachten - meer door uitwisseling van belevingen
dan van belevenissen. Ik zal nagaan in hoeverre en op welke wijze binnen dit kader
de brief in de Reinhart functioneert.

2.3.7.1. De brief als communicatiemedium voor vriendschap
Zoals reeds werd opgemerkt, bestaan grote gedeelten van de Reinhart uit brieven
die op het moment van schrijven vooralsnog niet verzonden kunnen worden en
waarop geen actuele, adequate respons te verwachten valt. De brieven doen verslag
van de belevenissen en belevingen van de voorafgaande dag of dagen, en vooral van
de reflecties daarop. Dergelijke brieven lijken de inscripties in dagboeken te naderen.
Er is weinig verschil tussen Reinharts brieven, met name tijdens de zeereis en de
tocht naar het binnenland, en bijvoorbeeld Pamela's dagboekinscripties ten tijde van
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haar gevangenschap op het buiten van Lord B.60 Zowel Reinharts brieven als Pamela's
‘dagboekingen’ verschillen echter beduidend van echte dagboekinscripties doordat
hun betrokkenheid op een adressaat voortdurend manifest is. In een dagboek hoeft
een aangesproken persoon natuurlijk niet te ontbreken: de schrijver kan het
dagboek-zelf aanspreken als imaginaire adressaat (‘lief dagboek’), God (in religieuze
dagboeken), een onbereikbare geliefde, een vaag ‘men’ (een mogelijk toekomstige
lezer) of, ten slotte zichzelf. De adressaat Karel is echter meer dan een aangesproken
persoon: hij is geparticulariseerd als een afwezige boezemvriend met wie d.m.v. de
correspondentie een zielsvriendschap onderhouden wordt. Reinhart streeft ook geen
volledige en objectieve rapportage na, maar een selectie die gericht is op Karel; het
gecommuniceerde moet functioneel zijn in de vriendschapsrelatie.
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Van de egodocumenten is de brief het meest adequaat om een vriendschapsrelatie
in stand te houden. Het dagboek, even geschikt als de brief om belevenissen,
belevingen en beschouwingen vast te leggen, heeft deze communicatieve mogelijkheid
niet of nauwelijks. ‘Dagboekingen’ zullen meestal van een groter communicatief
isolement getuigen dan de brief.60a Waar Reinhart de vriendschappelijke communicatie
als een bestaansvoorwaarde ervaart, zal het gebruiken van de brief als een
‘du-bezogen’ medium onder de gegeven omstandigheden de lezer als functioneel
voorkomen - meer dan een willekeurige of modieuze vertelvorm.61 Ondanks zijn
voortreffelijkheid is de brief niet het optimale communicatiemedium. Dat is volgens
Reinhart het gesprek: woord en direct wederwoord van de gesprekspartners, in elkaars
onmiddellijke fysieke aanwezigheid. De brief is ten opzichte van het gesprek slechts
een remplaçant. De reeds genoemde briefschrijver en -theoreticus Gellert formuleert
het in zijn Briefe, nebst einer praktischen Abhandlung von dem guten Geschmacke
in Briefen (1751) aldus:
Das erste, was uns bey einem Briefe einfällt, ist dieses, dass er die Stelle
eines Gesprächs vertritt.62
Deze zienswijze is overigens een traditionele; klassieke auteurs hadden reeds hetzelfde
gesteld; het was echter vooral in de Middeleeuwen en de Renaissance dat de brief
‘in de greep kwam’ van de rhetorica en dat er andere eisen aan de brief gesteld werden
dan die van het gesprek.63 W. van den Berg besluit zijn voordracht Briefreflectie in
briefinstructie met de conclusie dat er in de Nederlandse epistolaire tradite van de
17e en 18e eeuw geleidelijk meer aandacht komt voor natuurlijkheid en verzet tegen
een rhetorische stijl; een vereenvoudiging van het rhetorische dispositieschema en
een streven naar de ‘gemeenzame brief’. Men ging het briefschrijven meer en meer
beschouwen als ‘spreken met vrienden’. Men kon in de brief het gesprekskarakter
benaderen door het direct en ongekunsteld uiten van gedachten en gevoelens, zoals
men dat onder vertrouwden doet.64 Een dergelijke gemeenzame brief (‘familiar letter’)
kenmerkt zich door een hoge mate van onafhankelijkheid van de traditionele ars
dictaminis, die vooral via de briefinstructieboeken (‘Briefsteller’, ‘manuals’ en
‘manuels’) in stand gehouden werd. Gellert adviseert dan ook in zijn Abhandlung:
Man vergesse also die gewöhnlichen Künste der Briefsteller, wenn man
natürliche Briefe schreiben will.65
Reinharts brieven kenmerken zich door natuurlijkheid; hij streeft ernaar het
gesprekskarakter te benaderen: hij wil onbeschroomd schrijven wat hij voelt en denkt
(zie bijv. I, 17; II, 173, 175). Hij noemt het briefschrijven o.a. een ‘briefgesprek met
u’ (I, 219) en ‘eenige oogenblikken met u [... ] keuvelen’ (II, 257). Het schrijven van
een brief aan zijn moeder duidt hij aan als: ‘terwijl ik bezig was om met mijne lieve
moeder op het papier te praaten’ (III, 76). Reinhart schrijft dan ook dikwijls zonder
strikt plan, met uitweidingen, associatief en informeel, zoals in een gemoedelijk
gesprek geconverseerd wordt. Soms expliciteert hij dat: ‘Gij ziet, Karel! dat ik u
zonder plan schrijf’ (II, 175). Ook intieme gedachten, bijv. over het verlangen naar
een partner, deelt hij mee: ‘want dat ik denk dat schrijf ik u’ (II, 173). Het is duidelijk
dat het gesprek met Karel alleen dank zij Reinharts voorstellingsvermogen
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gesuggereerd kan worden: het is een imaginair gesprek. Ook voor Reinhart gelden
de woorden van de Portugese non: ‘il me semble que je vous parle quand je vous
écris, et que vous m'êtes un peu plus présent’.66 Hij verwoordt een en ander aldus:
ik wil mijne eenzaamheid bezielen door uwe gedachtenis; ik wil meer; in
mijne verbeelding zal ik u naast mij plaatzen, op de bank, onder den boom,
daar ik de avondstilte zoeken zal, terwijl mijne gedachten, of mijne pen
met u bezig zijn, zal ik waanen met u te spreeken; uw antwoord zal ik mij
verbeelden te hooren, en ik zal niet meer zoo eenzaam zijn: papier en inkt
zullen hier, zoo als op het schip, mijne beste schatten weezen; geen goud,
geen kostbaar gesteente, kan hier tegen opweegen! hoe dof is al de glans,
welke daar in flikkert, voor een hart, dat smacht naar vriendschap! maar
het doodsche blad papier, kunnen wij bestroojen met levendige
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en vervrolijkende letters, die het bezielen, en deszelfs waarde
onberekenbaar doen worden; uwe vriendschap is, buiten den Godsdienst,
mijn eenige troost in het Land mijner vreemdelingschap. (I, 221)
Er ontstaat geen echt epistolair gesprek. Een briefwisseling tussen personen die door
ruimtelijke, sociale of psychische barrières gescheiden zijn, kan eigenlijk pas als een
gesprek beschouwd worden wanneer er van een geregelde afwisseling tussen woord
en wederwoord, brieven en reactiebrieven, sprake is, en wanneer er niet een te grote
tijd verstrijkt tussen de brieven van de ‘gesprekspartners’, anders gaat de samenhang
verloren - zeker voor de lezer buiten de fictie.67 In het geval van de Reinhart krijgt
deze lezer so wie so Karels brieven niet onder ogen; voor hem is het gesprekskarakter
niet gerealiseerd, maar ook voor Reinhart komt er door de discontinuïteit nauwelijks
een epistolair gesprek tot stand. Hij moet zich met een imaginair gesprek tevreden
stellen.
Reinharts brieven zijn eenrichtingsverkeersbrieven, weliswaar sterk betrokken op
een adressaat, veelvuldig anticiperend op diens leef- en leessituatie, maar bijzonder
weinig reagerend. En hoewel de extravagante discontinuïteit hem in hoge mate tot
excuus dient, krijgt men al lezend toch de indruk dat Reinhart in de vriendschappelijke
communicatie met Karel een betere zender dan ontvanger is.

2.3.7.2. De brief als medium voor reflectie: introspectie
Reeds de 18e-eeuwse schrijvers en critici beschouwden de briefroman als bij uitstek
geschikt voor reflectie, in het bijzonder voor introspectie. Montesquieu schrijft in de
‘Réflexions’ (1754) op de Lettres Persanes:
ces sortes de romans réussissent ordinairement, parce que l'on rend compte
soi-même de sa situation actuelle; ce qui fait plus sentir les passions que
tous les récits qu'on en pourrait faire.68
Het samenvallen van de ik-verteller met de focalisator en het personage is daarbij
uiteraard van overwegend belang.
Behalve de narratief-technische mogelijkheid, moeten er bij de hoofdpersoon ook
de situationele en de karakterologische mogelijkheden aanwezig zijn om het eigen
innerlijk te openbaren. De gegeven situatie van een briefwisseling tussen zielsvrienden
leent zich vanzelfsprekend tot introspectie: Reinhart wil zich tegenover zijn vriend
geheel bloot geven. Op grond van het beperkte, gesubordineerde multiperspectief
dat in de roman aanwezig is en op grond van het ontbreken van innerlijke tegenspraak
krijgt de lezer niet de indruk dat Reinhart oneerlijk of onbetrouwbaar zou zijn - wat
bij zijn ‘sprekende naam’ ook niet te verwachten is. In één geval zou de lezer kunnen
aarzelen, namelijk wanneer Reinhart als planter-slaven-meester aan Karel meedeelt
niet ingekapseld te zijn ‘in de onrechtvaardigheid van het recht der menschheid te
verkrachten’; wanneer hij zegt over slavernij nog net zo te denken als voordat hij
slaven bezat (II, 44). Toch kan men zich hier niet aan de indruk onttrekken dat zich
een grote verandering in Reinhart voltrokken heeft en dat hij wel degelijk ingekapseld
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is. De korte vertelafstand, de writing-to-the-moment-technieken, de vervlechting van
schrijversheden en vertelverleden, lenen zich tot uitvoerige en gedetailleerde
manifestatie van het innerlijk. Reinhart karakteriseert zichzelf als een eerlijk en
gevoelig mens, de brieven zijn gericht aan zijn intieme vriend die geïnteresseerd is
in de geschiedenis van zijn hart, kortom alle omstandigheden zijn aanwezig om
daadwerkelijk tot introspectie te geraken. Brieven van Reinhart aan zijn moeder, aan
Edelhart of Dubingthon, zouden zich door de andere, ongelijke positie van adressant
en adressaat, minder hiertoe lenen.
Het karakter van de ‘familiar letter’, de brief tussen vertrouwden, impliceert dat
men minder hoeft te stileren en minder ‘op z'n hoede hoeft te zijn’ dan in een formele
brief.69 In dit opzicht is het privé-dagboek het ‘eerlijkste’ medium - gesteld althans
dat de dagboekenier eerlijk is. Reinhart is zich bewust dat hij in zijn brieven aan
Karel schrijft zoals hij op dat moment denkt
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en voelt, dus met zo weinig mogelijk stilering.
Wat de aard van de introspectie betreft, is al meer dan eens opgemerkt dat Reinhart
zijn intieme gedachten en gevoelens meedeelt met name op het gebied van vriendschap
en liefde en van zijn levensovertuiging (zijn worsteling met het geloof). Alleen het
domein van de sexualiteit blijft op een enkele - daarom juist opmerkelijke - uitspraak
na, een gesloten boek: de zielsvrienden spreken niet over hun lichaam.70

2.3.7.3. De brief als medium tot reflectie: ‘verhandelen’
Eén van de opvallende kenmerken van de 18e-eeuwse briefroman is, dat er zoveel
ideeën in worden geventileerd. In de traditie van Montesquieus Lettres Persanes
(1721) en Rousseaus Nouvelle Héloïse (1761) wordt er zeer veel ‘verhandeld’ in het
epistolaire genre.71 Volgens Montesquieu leent het genre zich hiertoe:
dans la forme de lettres [...], l'auteur s'est donné l'avantage de pouvoir
joindre de la philosophie, de la politique et de la morale à un roman [...].72.
De briefroman heeft dit kenmerk gemeen met onder meer de dialoogroman en het
spectatoriale vertoog. In deze gevallen is er sprake van de ficite dat er vragen gesteld
worden of opmerkingen gemaakt, die voor een antagonist aanleiding zijn om te
reageren: te antwoorden, te bevestigen, aan te vullen ofte corrigeren. De literaire
genres ontlenen deze eigenschap aan de reële briefwisseling, de reële dialoog en de
reële lezer-redacteur-correspondentie.73 Omdat ook in een reële brief aan een goede
bekende, als die brief tenminste niet van formele aard is, de adressant over alles kan
uitweiden wat hem/haar op het hart ligt, kan dit ook in de fictionele brief gebeuren
zonder dat dat door de reële lezer als onnatuurlijk of onwaarschijnlijk ervaren behoeft
te worden. Hooguit wordt van de ‘verhandelaar’ een beeld opgeroepen als:
beschouwelijk, geleerd, pedant, wijdlopig, babbelziek etc. Meestal wordt door de
lezer binnen de fictie uitdrukkelijk om de informatie gevraagd. In de ‘spionromans’
bijv. waartoe de Lettres Persanes behoren, is het de normale ‘opdracht’ die de
reizigers meekrijgen om de politieke, godsdienstige en zedekundige observaties die
zij in den vreemde doen, mee te delen aan hun landgenoten-correspondentiepartners.74
In reisbrieven wordt per definitie verslag gedaan van nieuwe indrukken, avonturen,
onbekende zeden en gewoonten - met meer of minder beschouwelijk commentaar.
Het verhandelde kan meer of minder geïntegreerd zijn in het epische gebeuren.
Ernst Theodor Voss verstaat, in navolging van Herman Meyer, onder epische
integratie: het opbouwen door de auteur van een coherente fictionele werkelijkheid
uit disparate elementen.75 Stofdelen die verschillend van aard zijn. ‘Dinge, Menschen,
Landschaften, Gefühle, Ideen, Vorgänge, Handlungen’ moeten integrerende
bestanddelen van het geheel worden - en voor de lezer dus geïntegreerde bestanddelen.
Het gebeurde bevindt zich reeds in de ‘epischen Aggregatzustand’, maar de ‘ideellen
Gehalte’, de ‘theoretische Reflexion’ moet in die aggregatietoestand gebracht worden.
Als voornaamste middel daartoe zien Voss en Meyer het gesprek, of het briefgesprek.
Een belangrijk verschil met de gewone verhandeling is volgens Voss, dat de lezer
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niet alleen tot meedenken, maar ook tot meebeleven aangezet wordt, m.a.w. de
betrokkenheid kan groter zijn.76
De Reinhart, of natuur en godsdienst lezend ontkomt men niet aan de indruk dat
er heel wat ‘verhandeld’ wordt: over natuur en godsdienst niet alleen, maar ook over
liefde en vriendschap, slavernij en opvoeding. Ook hier heeft Karel, de lezer binnen
de fictie, om deze informatie gevraagd. Het ‘verhandelen’ geschiedt nergens los van
het epische gebeuren. Over liefde wordt geschreven wanneer Reinhart en Nannie
elkaar ontmoet hebben en verliefd zijn; over opvoeding wanneer ze kinderen hebben
die ze moeten opvoeden; over slavernij wanneer Reinhart als employé op een plantage
en later als slaveneigenaar op zijn eigen plantage daarmee geconfronteerd wordt;
over natuur wanneer Reinhart tijdens zijn zeereis of tijdens zijn verblijf in Guiana
natuur en natuurverschijnselen waarneemt. De vriendschap en de
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godsdienst nemen bijzondere plaatsen in: in een briefwisseling van hartsvrienden
komt de vriendschap bij voortduring, meer of minder terloops, aan de orde. Dit laatste
geldt ook voor de godsdienst, deze neemt een centrale plaats in in Reinharts leven
en dus ook in diens brieven. Bovendien hebben alle ‘verhandelde’ onderwerpen een
godsdienstig component. Reinhart is zich het verhandelende karakter van zijn brieven
bewust. Wanneer hij wil schrijven over de manier waarop hij in Guiana de zondag
heiligt, introduceert hij dat aldus:
onder alle de onderwerpen, die ik door de pen met u verhandelde, was nog
nooit dit, hoe ik hier, van alle openlijke godsdienstoefening verwijderd,
onder gedeeltelijk woeste, gedeeltelijk ongodsdienstige menschen, mijnen
zondag doorbreng [...]. (II, 60; curs. van mij)
Verschillende malen beseft Reinhart dat hij zich door een onderwerp laat meesleuren,
dat hij van zijn oorspronkelijk onderwerp afwijkt, of buitensporig uitweidt (II, 44,
247). Dreigende desintegratie in een brief over slavernij wordt aldus hersteld:
De treurigheid van mijn onderwerp vervoert mij, Karel! ik vergat dat ik
een' brief aan u schreef [...]. (I, 245; curs. van mij)
Behalve het briefgesprek heeft het gewone gesprek een belangrijke rol als ‘uitdrager’
van ideeën. De denkbeelden over liefde en opvoeding worden vooral geventileerd
via gedialogiseerd weergegeven gesprekken tussen Reinhart en Nannie. Ook de
opvattingen over de jacht worden n.a.v. een bepaalde, in het episch gebeuren
opgenomen jacht, weergegeven in dialoogvorm (III, 162-166). Dialogen over slavernij
ontbreken - opvallend genoeg. Kennelijk stemmen Reinhart en Nannie op dit punt
qua opvattingen overeen; ook op de plantage van Nannies vader leiden de slaven een
redelijk bestaan: Nannie is het alternatief van de ‘goede meester’ gewend.
In de Reinhart is nog heel nadrukkelijk van een andere manier gebruik gemaakt
om ideeën geïntegreerd te verspreiden, namelijk d.m.v. ingevoegde citaten uit poëzie
en proza - hetzij van Reinhart zelf, hetzij van werkelijke 18e-eeuwse literatoren,
hetzij uit de Bijbel. Reeds in de tweede brief van het eerste boek wordt Reinhart als
dichter geïntroduceerd, het ligt daarom in de lijn der verwachtingen dat hij zo nu en
dan enkele dichtregels produceert. Het is in overeenstemming met zijn gevoelige en
dichterlijke aard dat hij leeft met gevoelige literatuur van anderen: hij leest, hij
declameert, hij zingt en hij citeert.77 Hetzelfde geldt overigens - zij het in wat mindere
mate - voor Nannie; nog voor Reinhart haar ontmoette, zag hij het boek waarin zij
aan het lezen was: Clarissa Harlowe (boek 4, br. 24), en ook naderhand wordt zij
dikwijls beschreven als lezend (o.a. in Gessner). Reinhart en Nannie zijn beiden
muzikaal, ze musiceren en zingen erbij: van sommige liederen wordt de tekst in de
brief opgenomen. De teksten die zij lezen, zingen of citeren, zijn altijd direct betrokken
op het verhaalgebeuren. Op deze wijze worden tenslotte gedachten en gevoelens van
anderen (geestverwanten) in het Reinhart-verhaal geïntegreerd.
De integratie van allerlei verschillende ‘stoffen’ in de Reinhart is niet problematisch
te noemen. Problematisch is hooguit de waarschijnlijkheid van sommige procédés:
heeft Reinhart zo'n geweldig sterk geheugen dat hij lange en moeilijke gesprekken
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na uren nog woordelijk kan weergeven; kan hij allerlei vroeger gelezen literaire
teksten citeren, en de door Nannie geciteerde teksten letterlijk weergeven?78
Hoewel in fictie de conventie van het ‘absolute geheugen’ algemeen is, wordt in
sommige gevallen een meer of mindere waarschijnlijke verklaring gegeven, bijv. dat
een correspondent een soort steno hanteert om gesprekken te ‘notuleren’: Lovelace
in de Clarissa Harlowe wordt een ‘complete master of short-hand writing’79 genoemd.
Reinhart voorkomt eventuele twijfel van de lezer (binnen en buiten de fictie) door
zo nu en dan de weergegeven dialogen in te leiden met relativerende opmerkingen:
hij zegt het gesprek te rapporteren ‘zoo goed ik mij herinneren kan’ (II, 345), of deelt
mee dat zich ‘na genoeg, het volgende gesprek’ (II 358) ontspon.
De brief van grotendeels reflecterende, vooral verhandelende aard is karakteristiek
voor de
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Reinhart. De lezer wordt door de epische integratie van de ideeën niet alleen
geïnformeerd over, maar ook betrokken bij Reinharts levensbeschouwing. Het zijn
vooral de waarnemingen van de natuur en van alledaagse gebeurtenissen die
aanleiding geven tot de beschouwingen.

2.3.8. Het overbruggen van de informatiekloof tussen de fictionele en reële
lezer
De lezer van de Reinhart moet de voorgeschiedenis van de personages Reinhart en
Karel ‘inhalen’ terwijl de eigenlijke geschiedenis zich afspeelt. Er is immers geen
overkoepelende vertelinstantie gerealiseerd die de lezer zou kunnen informeren,
evenmin zijn er andere vertellers, bijv. nevencorrespondenten die elkaar inlichten
over de voorgeschiedenis van de hoofdcorrespondenten. Ook is er geen sprake van
een briefwisseling die begint na een vluchtige ontmoeting van onbekenden die elkaar
uitdrukkelijk om een curriculum vitae vragen. Uit de expositie blijkt dat de
briefverteller Reinhart aan de fictionele lezer, de insider Karel, zo nu en dan meer
informatie verschaft dan strikt nodig is, ten einde op die wijze de reële lezer bij te
praten.
Van een grote informatie-achterstand is eigenlijk na de eerste vier brieven reeds
geen sprake meer. De lezer weet voldoende om te begrijpen waarom Reinhart vindt
dat hij zijn fortuin in den vreemde moet zoeken en waarom hij Karel van zijn streven
en handelen verslag doet. De informatie uit latere retroversies betreft vooral een
verdere invulling van de aangebrachte contouren. Onduidelijk blijft alleen enige tijd
waarheen Reinhart op weg is; pas in brief 16 verneemt de lezer dat hij naar Amerika
gaat en pas tegen het eind van het eerste boek blijkt dat het Zuidamerikaanse Guiana
de reisbestemming is (br. 41) - iets wat Karel natuurlijk bekend was. De thematisering
van de slavernij begint dan ook pas aan het eind van het eerste boek. Alleen in brief
36 wordt er enigermate geanticipeerd op koloniale problematiek, namelijk wanneer
Reinhart verslag doet van zijn leeservaringen van Robertsons Geschiedenis van
America Ook heel laat krijgt de reële lezer de naam te horen van het schip waarmee
Reinhart reist: ‘De Hoop’ (br. 35).
Meestal wordt de aanvullende informatie geleidelijk gedistribueerd, soms in
combinatie met reeds bekende gegevens: wanneer Reinhart in de kolonie Edelhart,
een jeugdvriend van zijn vader, en wanneer hij de vroegere schoolmakker en
stadsgenoot L..... ontmoet, worden herinneringen uitgewisseld; als Reinhart van
Karel per brief een aanbod tot materiële hulp ontvangt, reageert hij met een
overpeinzing over zijn voorspoed en zijns vaders tegenspoed; bij de beschrijving
van Reinharts aan de vriendschap gewijde ‘schrijfcel’ geven de daar opgehangen
portretten (van zijn ouders en van Karel en Charlotte) aanleiding tot terugblikken.
De lezer verneemt daarbij terloops nog iets over Reinharts afstamming, namelijk dat
zijn voorouders tot ‘aanzienlijke eerestoelen’ geroepen waren geweest (II, 52).
Over de geschiedenis van de vriendschap van Reinhart met Karel en Charlotte
wordt veel frequenter informatie verstrekt: door Reinhart aan Karel, dus ten behoeve
van de reële lezer. Verteld wordt onder meer dat Reinhart en Karel in hun jeugd
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graag ‘Robinson Crusoe’ speelden (boek 3, br. 5), dat Reinhart talrijke bezoeken aan
‘Kommerrust’ bracht die voornamelijk besteed werden aan wandelingen en
vriendschappelijke gesprekken. Wanneer Edelhart hem wil koppelen aan een knappe
en rijke plantersdochter, reflecteert Reinhart over het huwelijk in het algemeen en
over dat van Karel en Charlotte in het bijzonder. Bovendien herinnert hij aan een
ongelukkige liefde die hij ooit in het vaderland had ondervonden: Reinhart was
verliefd op ene Louiza, maar zij werd gedwongen met een ander te trouwen (boek
4, br. 9).
De informatiedistributie over Reinharts voorgeschiedenis gaat lang door in het
verhaal: over de vriendschap tot in het vierde, over het ouderlijke gezin tot in het
vijfde boek. Op het begin met de ‘zoals-gij-weet-formules’ na, verloopt deze
distributie tamelijk natuurlijk: hoe verder
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en hoe langer Reinhart van huis is, hoe waarschijnlijker vergelijkingen en
herinneringen overkomen.
De informatie over de ervaringen tijdens de zeereis en het Guianese leven is in
principe voor de lezer-insider en de lezer-outsider even nieuw. Het is daarom
opvallend dat Reinhart in de beschrijvingen van zijn huwelijksleven en van het
ouderschap zich zo nu en dan ook nog tegenover Karel excuseert dat hij dingen vertelt
die deze al lang weet: Karel is immers ook echtgenoot en vader. Toch zal de
informatiekloof tussen reële en fictionele lezer in deze gevallen nauwelijks
noemenswaard zijn. Reinharts huwelijk is anders dan dat van Karel en de manier
waarop Nannie en Reinhart hun kinderen opvoeden, verschilt sterk van de
opvoedingswijze in Europa.

2.3.9. De adressaat als confident en ‘voorgeschakelde lezer’
Binnen de fictie is Karel de enige adressaat. Niettemin spreekt Reinhart in brieven
aan Karel zo nu en dan anderen aan: de Voorzienigheid (boek 1, br. 2), zijn moeder
(boek 1, br. 3), de planters en de gevoelige medemensen (boek 2, br. 3) de vrienden
der mensheid (boek 2, br. 19) de wereld (boek 6, br. 11), de Heiland (boek 6, br. 21)
en zelfs allerlei voorwerpen (boek 6, br. 31). Het gaat hier echter niet om
neven-adressaten, maar om emotionele aanroepingen, spontane opwellingen van het
schrijvend ik (zonder inquitformules en aanhalingstekens), waartoe de ‘gemeenzame
brief’ aan een confident hem a.h.w. de mogelijkheid biedt.
Karel wordt als adressaat voornamelijk geparticulariseerd als Reinharts confident,
nauwelijks als diens antagonist. Zijn invloed op Reinharts handelen is uitermate
gering. Soms anticipeert deze op wat Karel zou kunnen denken of zeggen: hij
verdedigt zich bijv. ongevraagd over zijn houding als slavenmeester (boek 3, br. 7);
hij deelt mee dat hij in Guiana kuis gebleven is dankzij Karel (boek 3, br. 1); het idee
van Karels vriendschappelijke goedkeuring schenkt hem gemoedsrust (boek 2, br.
1). Karels feiteliijke reacties, voorstellen en adviezen komen meestal door de lange
circuittijd van de correspondentie zo laat, dat ze als mosterd na de maaltijd getypeerd
kunnen worden.80 Zijn brieven zijn voor Reinhart dan ook hoofdzakelijk van belang
omdat ze door nieuws over dierbaren en door vriendschapsbetuigingen hem moreel
steunen.
Omdat de lezer uit retroversies, aansprekingen en vergelijkingen tamelijk veel
over Karel aan de weet komt, is hij zeker geen vage of neutrale confident. Karels
eigenschappen, zijn gezin, zijn landgoed, komen redelijk uit de verf. Reinhart gebruikt
Karels gezins- en landleven bovendien dikwijls als een soort referentiekader waaraan
hij zijn nieuwe ervaringen in den vreemde relateert:
Kommerrust bood ons nooit aangenaamer dagen, dan wanneer deszelfs
landlieden de omliggende akkers, van vrolijke oogstgezangen deeden
weêrgalmen; hoe dikwijls zagen wij, met een innerlijk welgevallen, den
boer met alle zijne huisgenooten op rijpe gras- of golvende koorn-velden,
bezig met de inzameling! de vreugd was dan onder hen algemeen; die
bezielde den knecht zoo wel als zijnen meester; de huurling zelfs deelde

A.N. Paasman, Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting

daar in, en alle onderscheid van stand scheen tusschen hen die oogsten,
die aan het algemeen belang arbeidden, geheel optehouden [...].
Een soortgelijk genoegen heerscht thans op mijne velden; het tooneel is
bevallig; 't is waar, het vertoont geene vrijheid; de acteurs zijn slaaven,
maar gelukkige slaaven, welke de voorrechten, die hun lot vergezellen,
duidelijk gevoelen, en, door het uitzicht van eene bijzondere belooning
na eenen bijzonderen ijver, aangemoedigd, wil elk zig het sterkst bevlijtigen
om den anderen voorbij te werken. (II, 280-281)
Door deze en andere vergelijkingen tussen Gelderland en Guiana komt de lezer zowel
iets aan de weet over Reinharts als over Karels levensomstandigheden en, in dit geval
bijvoorbeeld, ook over hun sociale denkbeelden.
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Karel is reeds na enkele brieven geen onbekende meer voor de lezer en verschilt
daarin van minder of niet geparticulariseerde confidenten als resp. Wilhelm uit Die
Leiden des jungen Werthers, en Alcestes uit de Julia. Daarentegen vraagt Karel geen
aandacht voor zijn eigen leven zoals in het geval van geparticulariseerde confidenten
van wie brieven weergegeven worden, bijv. Ann Howe en James Belford uit de
Clarissa Harlowe of Anna Willis uit de Sara Burgerhart. De nadruk valt op
gemeenschappelijke belevenissen van Karel en Reinhart. De rol van de confident in
de Reinhart stemt overeen met de metgezel-functie die aan de vriendschap wordt
toegekend.
De reële lezer van de roman ontvangt vanuit de fictionele wereld dezelfde informatie
als de fictionele lezer Karel. Karel krijgt daarom de functie van ‘voorgeschakelde
lezer’ voor de reële lezer.81
Via Karel kan de reële lezer bij het fictionele gebeuren betrokken worden. Hij
wordt bijv. uitgenodigd zich in Reinharts omstandigheden te verplaatsen: ‘verplaats
u nu nog eerst eens, met mij, op dit verblijf’ (II, 10); ook als ‘lieve reële lezer’ wordt
hij via de ‘lieve fictionele lezer’82 daartoe uitgenodigd:
Maar kom, lieve Karel! laat ik u, met een enkel woord, de gedaante mijner
hermitage eens voor uwe verbeelding brengen, en wees dan zoo goed van
'er somwijl uwen vriend in te plaatsen [...]. (II, 25)
De voorgeschakelde-lezersfunctie van Karel komt zo nu en dan aan de tekstuele
oppervlakte in de ‘zoals-gij-weet-formules’ en bijv. in het afscheid dat Reinhart
neemt van Karel aan het eind van het vierde boek, tevens het eind van het tweede
deel, wat niet op het communicatieniveau van de fictionele correspondenten
thuishoort: ‘vaar wèl, beste Karel! tot onze correspondentie weder begint [...]’ (II,
383). Neemt de auteur hier geen afscheid van de reële lezer totdat het volgend deel
van de roman zal verschijnen?
Ook in die gevallen waarin Reinhart in een aan Karel geadresseerde emotionele
brief over slavernij de ‘slaavenrijke Planter’ aanspoort zijn slaven goed te behandelen
(I, 245) en ieder ‘gevoelig mensch’ uitnodigt medeleven met de slaven te tonen en
over middelen tot vrijmaking na te denken (I, 245) en de ‘vrienden der menschheid’
om de slavernij te vernietigen (I, 335), kan men zich niet aan de indruk onttrekken
dat hier de auteur twee fundamentele groepen van de lezers aanspreekt: de direct bij
slavernij betrokken kolonisten en de slechts indirect betrokken gevoelige lezers uit
het moederland. Indien we de roman met een marionettenspel zouden vergelijken,
worden hier de touwtjes of zelfs de hand van de poppenspeler even zichtbaar.
De functie van de fictionele lezer als voorgeschakelde lezer zal des te gemakkelijker
gerealiseerd worden, naarmate deze minder geparticulariseerd wordt.83 Karel blijft
alleen in de eerste brief een vage adressaat, daarna, vooral in de direct daarop volgende
brieven, krijgt hij meer gestalte; iemand met een verleden en met waarden en normen.
Toch gaat de particularisatie niet zeer ver, Karel eist nauwelijks aandacht op voor
zichzelf: er blijven vele ‘open plekken’.
Karel is, zoals gezegd, voornamelijk Reinharts confident en niet zijn antagonist.
Hij wordt geparticulariseerd als iemand wiens levensbeschouwing aan die van
Reinhart ten zeerste verwant is. Voor een reële lezer die respectievelijk Karels
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waarden en normen en die van Reinhart geheel of grotendeels kan delen, zal de
betrokkenheid bij de beschreven belevenissen en belevingen van Reinhart mogelijk
eerder en gemakkelijker en voor een langere tijd (dan de leestijd) tot stand gebracht
worden, dan voor een lezer die zijn waarden niet of nauwelijks kan delen.84 In het
laatste geval kan er of een kritische distantie ontstaan, die een geboeid lezen overigens
niet in de weg hoeft te staan dankzij de ‘willing suspension of disbelief’ van de lezer,
of door een verandering in het waardenpatroon van de lezer.85
De epistolaire communicatie Reinhart - Karel staat aldus in dienst van die van de
auteur met de reële lezer. De ‘boodschap’ van die communicatie ligt besloten in de
thematiek.

Eindnoten:
19 Verg. Van den Berg 1975, 15. Norbert Miller, die ‘Romananfänge’ bestudeerde, spreekt o.a.
over een ‘Wendepunkt’ in het leven van de hoofdpersoon (Miller 1968, 173).
20 Van den Berg 1975, 14, verstaat onder de ‘circuittijd’ de tijdsduur van het schrijven, verzenden,
ontvangen en lezen van een bepaalde brief. Ik stel voor hieronder mede de tijd van het
beantwoorden van deze brief t.e.m. het ontvangen en lezen van het antwoord te verstaan; het
circuit is dan ‘rond’.
21 Rousset 1962, 76-79.
22 De geraffineerde Mme de Merteuil stelt zelfs dat men moet schrijven wat de adressaat graag
wil horen: ‘c'est pour lui et non pas pour vous: vous devez donc moins chercher à lui dire ce
que vous pensez, que ce qui lui plaît davantage’ (brief 105).
23 Reinhart vindt in een wandeling in de natuur meer ‘heiliging’ dan in een kerkdienst (Post
1791-1792, II, 61); zintuiglijke genietingen acht hij alleen verkeerd als ze van de ‘hoogere
bestemming afleiden’ (II, 191-192).
24 De bekendste 18e-eeuwse fysiognomist was ongetwijfeld de Züricher theoloog Johann Kaspar
Lavater die de bekende Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis
und Menschenliebe (4 dln., 1775-1778) schreef. Een Nederlandse vertaling verscheen te
Amsterdam bij Johannes Allart in 1780-1783. Deze droeg de publikatie op aan de
barones-dichteres Margriet van Essen-van Haeften, die in hoge mate het centrum vormde van
een Nederlandse Lavater-kring. Evenals zij beoefenden in Nederland o.a. Hiëronymus van
Alphen, Johannes Florentius Martinet, Ahasverus van den Berg, Jacobus Bellamy, W. de Clercq,
R.M. van Goens, Matthias Jorissen, J.F. Hennert, Jan Hinlopen, Willem Anthonie Ockerse,
Meinhart Tydemann de ‘gelaatkunde’. Martinet maande tot voorzichtigheid bij het trekken van
fysiognomische conclusies; Arend Fokke Simonsz bestreed de fysiognomie in zijn Verhandeling
over de algemene gelaatkunde van den mensch (1801). In de Reinhart waarschuwt Nannie
Reinhart voor een al te groot vertrouwen in de ‘physiognomiekunde’ (II, 347). Zie Noordhoek
1925, 10-19; Buijnsters 1973, 83, 85, 87-89; Stouten 1982, 65-69, 78-81; Vrouwe van Schaffelaar
1981, 9-10, 38-39, 65-67.
25 Gellert 1751, 89. Ook Engel 1774, 245-246, merkt op ‘dass die dialogische Form zur Schilderung
von Charakteren unendlich fähiger als die erzehlende sey’ (verg. Vosskamp 1971, 97-105).
26 Laclos 1961, 351 (brief 150); Danceny schrijft aan Mme de Merteuil: ‘Mais une lettre est le
portrait de l'âme’.
27 Van den Berg 1981, 176-177. Hij wijst erop dat Ch. F. von Blanckenburg in zijn Versuch über
den Roman (1774) al over het soms illusieverstorend doorklinken van de auteursstem in zijn
personages schrijft (p. 521). De Richardson-kenner Kinkead-Weekes 1973, 395-398, spreekt
in dit verband over de ‘second voice’. In de Reinhart is dit procédé niet in het oog springend
en (dus) ook niet illusieverstorend toegepast.
28 De woorden bijv. die Nannie uitspreekt op haar sterfbed (III, 274-276) over het gezamenlijk
levenspad, over de korte scheiding van de dood en het voortbestaan van hun relatie in het
hiernamaals, in het bijz. over de troost van de godsdienst op het moeilijke stervensuur, komen
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niet alleen overeen met wat de auteur in het voorwoord hierover (overigens zeer beknopt) zegt,
maar ook met haar denkbeelden in de overige literaire en niet-literaire geschriften (zie Paasman
1974).
Würzbach 1964, 7-38, spreekt over ‘Schreibergegenwart’ en ‘Erzählvergangenheit’. Volgens
Würzbach heeft de ik in het schrijversheden een brugfunctie: tussen het verteld verleden en de
lezer, zowel de fictionele als, via hem, de reële lezer (p. 21).
Uiteraard gaat het niet om absolute, maar om relatieve tegenstellingen. Sterke emotionele
betrokkenheid kan zich natuurlijk ook pas ‘achteraf’ manifesteren, met name in
psychologiserende literatuur.
Romberg 1962, 53, noemde daarom de epistolaire eenheden in Marivaux' Marianne ook ‘parts
of a memoir sent by post’. Zijn grote bezwaar tegen de aanduiding van de Marianne als
briefroman luidt: ‘It lacks one of the most essential features of the epistolary novel, namely
simultaneity of experience and narration, which creates a vibrant uncertainty about the future
and outcome of the events, an uncertainty which is felt both by the addressee and the
novel-reader, and by the narrator himself’ (p. 53). Jost 1968, 125, 126, merkt echter terecht op
dat er in deze roman wel degelijk sprake is van een schrijversheden en van een gerichtheid op
een adressant; Marianne, aldus Jost, ‘associe la marquise à ses aventures, à ses craintes, à ses
amours. Et le lecteur [d.i. de reële lezer], évidemment, se substituant à la marquise, éprouve le
sentiment d'être lui-même le confident de l'héroïne’. Würzbach 1964, 19-22, zegt dat in deze
gevallen de briefschrijver het verleden actualiseert en aldus de gemoedsstemmingen uit het
verleden in meer of mindere mate kan overdragen, maar volgens haar werkt de ‘nachträglichen
moralischen Reflexionen der inzwischen längst glücklich verheirateten und finanziell gesichterten
Marianne’ eigenlijk storend in een op zich zelf spannend verhaal uit het verleden (p. 48).
Verg. Würzbach 1964, 37.
Würzbach 1964, 24-38, noemt de genoemde kenmerken ‘Indizien für die Schreibergegenwart’.
Miller 1968, 201, spreekt over een teruggang van belevenissen èn belevingen naar belevingen
alleen, waartoe de geminimaliseerde uiterlijke handeling de gelegenheid biedt.
De formulering is te vinden in dl. 3, p. 53, van de Brieven over verscheiden onderwerpen (1787)
van Rhijnvis Feith. Hetzelfde vindt men overigens reeds in de bespreking van Feiths Julia in
de Nouvelle bibliothèque Belgique 5 (1783), I, 89-90 (zie Feith 1982, 16-17, 53). ‘Sentimenteel’
is hierbij uiteraard niet pejoratief gebruikt. Brissenden 1974, 138, wil om misverstand te
voorkomen niet spreken over ‘sentimental novel’, maar prefereert ‘novel of sentiment’. Hij
merkt vervolgens op: ‘“The novel of sentiment” supplies the need, suggesting as it does both
the psychological veracity, the emphasis on thought and feeling, on the inner life, which
characterises these novels, and their moral seriousness.’ Helaas was bij de afsluiting van mijn
kopij dl. 2 van G. Sauders Empfindsamkeit nog niet gepubliceerd, waarin deze o.a. in zal gaan
op de relatie sentimentaliteit en genre. Zie verder Jäger 1969.
Zie o.a. Voss 1960, 112.
Geciteerd bij Versini 1979, 57.
Geciteerd bij Singer 1933, 91.
Kinkead-Weekes 1973 duidt de verschillende technieken aldus aan: ‘from literally present tense
narrative, through a past re-created dramatically as though it were present, to a past treated as
past but in the process of evaluation “now”, so that it is not the action but the response to it that
is “to the moment”’ (p. 401).
Ontleend aan de ‘Preface’ tot dl. 1 van Grandison (Richardson 1931, I, ix).
‘Preface’ dl. 1 van Clarissa (Richardson 1930, I, xiv). De cursivering van ‘Much more’ en
‘than’ heb ik niet overgenomen. De weglating [...] betreft een verwijzing naar dl. 7 waar Belford
in een brief aan Lovelace woorden van dezelfde strekking schrijft over de briefstijl van Clarissa
(Richardson 1930, VII, 77): ‘Such a sweetness of temper, so much patience and resignation, as
she seems to be mistress of; yet writing of and in the midst of present distresses! How much
more lively and affecting, for that reason, must her style be; her mind tortured by the pangs of
uncertainty (the events then hidden in de womb of Fate) than the dry, narrative, unanimated
style of persons, relating difficulties and dangers surmounted; the relator perfectly at ease; and
if himself unmoved by his own Story, not likely greatly to affect the Reader!’ - waarmee Belford
ten slotte op het Horatiaanse ‘Si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi’ lijkt te doelen.
‘Preface’ tot dl. 1 van Grandison (Richardson 1931, I, ix).
Deze details zouden naar alle waarschijnlijkheid in hoge mate weggelaten (want bijv. vergeten)
zijn in een retrospectieve beschrijving die na langere tijd zou plaatsvinden. Enkele contemporaine
critici van epistolaire literatuur doelden hier op. Versini 1979, 52, noemt o.a. de redacteur van
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de Gazette des Deux-Ponts (1775) die schrijft dat ‘Les lettres permettent de communiquer une
“multitude de petits détails, qui seraient oubliés par quelqu'un qui n'écrirait pas sur le moment”’;
sommige critici beoordeelden één en ander negatief (Versini 1979, 52-53). De abbé de Laport
schreef in 1751 n.a.v. de Clarissa in de Observations sur la littérature moderne: ‘Pour conserver
la vraisemblance du commerce épistolaire, on est obligé d'entrer en je ne sais combien de détails,
qui ne sont pas toujours fort intéressants’ (Versini 1979, 128).
‘Preface’ tot dl. 1 van Clarissa (Richardson 1930, I, xiv): ‘All the Letters are written while the
hearts of the writers must bu supposed to be wholly engaged in their subjects (The events at
the time generally dubious): So that they abound not only with critical Situations, but with what
may be called instantaneous Descriptions and Reflections (proper to be brought home to the
breast of the youthful Reader); as also with affecting Conversations; many of them written in
the dialogue or dramatic way’. Volgens Romberg 1962, 205-206, veroorzaakt de ‘simultane
betrokkenheid’ van de briefschrijver hetzelfde effect bij de lezer (niet alleen bij de fictionele,
maar ook bij de reële lezer). Zie verder Jost 1969, 185; Vosskamp 1971, 99.
Black 1933, 295-296, wijst bij zijn voorbeelden (waaronder Fieldings Shamela) ook op een
afbeelding, waar Clarissa al schrijvend (!) op de schouders van haar ontvoerder uit een brandend
huis wordt gedragen. In de Shamela (1741) is een van de bekendste passages die waar de
verleider om middernacht bij de niet aflatende briefschrijfster in bed stapt: ‘Mrs. Jervis and I
are just in Bed, and the Door unlocked; if my Master should come - Odsbobs! I hear him just
coming in the Door. You see I write in the present Tense, as Parson Williams says. Well, he is
in Bed between us, we both shamming a Sleep, he steals his Hand into my Bosom, which I, as
if in my Sleep, press close to me with mine, and then pretend to awake.-’ (Fielding 1956, 15).
Over de geschiedenis van de term ‘dialogiseren’, het gebruik en de effecten van dialoog zie
men: Mylne 1975; Buijnsters 1980, 42 en Van den Berg 1981, 181-182. Het dialogiseren zonder
inquit-formules (‘zei hij’, ‘zei zij’) komt in de Ned. literatuur tot en met 1782 behalve in de
Middelburgsche avanturier (1760) ook voor in De kleine Grandisson dl. 1 (1782) door Margareta
Geertruy de Cambon-Van der Werken. Voor het weergeven van gesprekken gebruikt de
briefschrijver Willem aanvankelijk inquit-formules, maar in brief 9 verandert hij van procédé;
hij schrijft: ‘Mevrouw Grandisson heeft my geraaden om voortaan onze gesprekken by wyze
van saamenspraaken te schryven, om niet altyd te zeggen zegt hy en zegt zy; want dit is een
slechte schryfstyl’ (De Cambon 1782, I, 19). Vanaf dat moment worden de gesprekken
weergegeven als dialogen, met de naam van de spreker cursief vóór de zin geplaatst. Sommige
brieven bestaan bijna geheel uit zulke gesprekken, slechts voorzien van een inleidende en
afsluitende zin (Tigges/De Groot 1978, 182; Tigges/De Groot 1980, 22).
Zie over de typografische presentatie van dialogen, o.a. Mylne 1979; verdere lit. over de dialoog
vindt men in Van den Berg 1981, 205-206.
Stanzel 1962; Romberg 1962, 42-43; Picard 1971, 30.
Verg. Picard 1971, 29-36. De lezer ervaart deze open toekomst: hij ziet de held bij het schrijven
over diens schouder (p. 31).
Rousset 1973, 70.
Jost 1968, 136-137.
Mauzi 1960. Trénard 1963, 309, vat n.a.v. Mauzi's studie de queeste naar geluk in de 18e eeuw
aldus samen: ‘la recherche du bonheur semble une obsession: rationalistes et âmes sensibles,
philosophes et croyants, adeptes de l'esprit nouveau ou mondains dilettantes, tous s'accordent
à reconaître que l'homme espère atteindre le bonheur’. Zie verder Hazard 1963, 23-34.
F.G. Klopstock. An Fanny (1748) opgenomen in de Oden und Elegien (1771) Zie: Klopstock
1968, 72-73. Verg. aant. 89.
Van den Berg 1975, in het bijz. 14.
Te vinden in de ‘Continuatio’, hfdst. 23 (Grimmelshausen 1956, 587); zie ook Romberg 1962,
36-37.
De Grafigny 1983, 295-296, 299-301; zie ook Mylne 1965, 154.
Er kunnen in de tekst enkele woorden weggelaten worden waarvan een adressant in de brieftekst,
of een editeur in een voetnoot meedeelt dat de tekst daar door tranen, inktvlekken of wilde
doorhalingen, onleesbaar was geworden. Verg. Van den Berg 1975, 18-19. Soms zelfs worden
sterke emoties d.m.v. een teken aangegeven: het ‘handje in de marge’ zoals dat bij Richardson
in Grandison voorkomt - zij het dat deze ‘indices’ door Lovelace aangebracht heten te zijn in
een onderschepte brief van Howe aan Clarissa (Romberg 1962, 211). Black 1940, 10-11, wijst
op een brief in de Philosophical Quixote (1782) waar in een voetnoot uitgelegd wordt waarom
de tekst fragmentarisch weergegeven is: vanwege een vlekkend inktstel.
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58 Verg. Van den Berg 1975, 19-26.
59 Verg. Van den Berg 1975, 26.
60 Zie over de verhouding van dagboek en brief, c.q. dagboekroman en briefroman: Romberg
1962, 43-44, 55; Würzbach 1971, 10, 85-94; Vosskamp 1971, 95-96.
60a Romberg 1962, 44; Picard 1971, 22-23.
61 Volgens Voorhoeve 1972, 9, zou E.M. Post Reinharts belevenissen en belevingen evengoed
(zelfs beter) in dagboekvorm hebben kunnen vastleggen en hij verdenkt de auteur ervan zowel
om modieuze redenen als vanwege haar beperkte talenten de epistolaire vorm gekozen te hebben.
Hij onderschatte daarmee echter zowel de rol van de vriendschappelijke communicatie in deze
roman als de schrijfcapaciteiten van Post. N.a.v. de uitdrukking ‘du-bezogen’ zij overigens
opgemerkt dat de correspondentievrienden in de Reinhart elkaar met u en gij aanspreken.
62 Ik citeer de 2e dr.: Gellert 1756, 2. Bij Wolff en Deken 1780-1781, I, 5, vindt men een
verdergaande omschrijving: ‘Een gemeenzaame Brief, is een gesprek met een afweezige, die
ik myne gedagten mede deel’. Vosskamp 1971, 83, wijst op een beschouwing over de brief
door J.Chr. Gottsched, waarin deze ook meer expliciteerde dan Gellert: ‘Ein Brief ist die Rede
eines Abwesenden, von denjenigen Angelegenheiten, die ihm am Herzen liegen’. Reinharts
opvattingen over de brief komen het meest overeen met die van Gottsched.
63 Van den Berg 1978, 5-7.
64 Van den Berg 1978, 16-17. Gellert 1756, 3, spreekt over ‘eine freye Nachamung des guten
Gesprächs’. Würzbach 1971, 96 geeft een vroeg voorbeeld van het begin van een brief uit CCXI
sociable letters (1664) door de Duchess of Newcastle: ‘You were pleas'd to desire, that, since
we cannot converse Personally, we should converse by Letters, so as if we were speaking to
each other.’
65 Gellert 1756, 55.
66 Guilleragues 1983, 87; zie ook Rousset 1973, 78.
67 Zie over de parallellie tussen de briefwisseling en het gesprek en over de briefwisseling als
‘briefgesprek’ vooral Würzbach 1964, 95-108 en Vosskamp 1971.
68 Montesquieu 1972, 3; zie ook Rousset 1973, 67.
69 Verg. Würzbach 1964, 172-173. De term ‘familiar letter’ wordt aldus door Richardson en
anderen gebruikt. Er wordt volgens Würzbach juist niet mee bedoeld wat Irving 1955, 14, er
onder verstaat: een gestileerde brief bedoeld om ook door derden gelezen te worden, bijv. in
een publikatie. Kimpel 1961, 53-54, gaat in op natuurlijkheid en naïviteit in een brief tussen
vertrouwden.
70 Zie over de verpreutsing als gevolg van de burgerlijke moraal in de 18e eeuw: Van Ussel 1968,
hfdst. 4-9. Nieuwe literatuur, feiten en visies betr. de sexualiteit vindt men in de handelingen
van het Symposium ‘De sexualiteit in de 18e eeuw’, onder auspiciën van de Werkgroep 18e
eeuw gehouden te Gent (op 13-15 sept. 1984).
71 Zie Versini 1979, 63, 95-99, 109.
72 Montesquieu 1972, 3-4; zie ook Miller 1968, 138-139.
73 Verg. Würzbach 1964. Deze auteur wil laten zien dat de epistolaire vormen en technieken niet
geïsoleerd moeten worden beschouwd maar dat de relaties met de andere contemporaine genres
en technieken zeer talrijk zijn.
74 Zie over spion-romans aant. 105.
75 Voss 1960, 165-168 en 286-289. Hij verwijst naar Meyer 1950: ‘Zum Problem der epischen
Integration’ (in bijz. p. 305). Zie ook Würzbach 1964, 73-75.
76 Voss 1960, 166-167.
77 Dit ‘leven met literatuur, liederen en Bijbel’ zoals dat voor Reinhart en Nannie opgaat dient
men zich als hedendaags lezer voldoende bewust te zijn om zich niet te storen aan de veelvuldig
ingevoegde teksten en tekstfragmenten. Voss 1960, 291-304, noemt het voorkomen van gedichten
en gezangen in romans overigens minder voor de hand liggend, dan van ingevoegde verhalen
of episoden: ‘Es scheint, als sei die “Geschichte” aus naheliegenden Gründen dem “Leben”
adäquater als das Gedicht’ (p. 291). In navolging van Meyer 1952 hanteert hij de adequatie
(‘Adäquanz’) als criterium voor de mate van integratie van zulke ingevoegde teksten; hij spreekt
over ‘Assimilierung’ versus ‘Distanzierung’. Toch horen poëziecitaten in romans of
fictioneel-narratieve prozateksten al in de lange traditie thuis van de arcadische literatuur, in
het bijz. de pastorale roman (verg. Buijnsters 1980, 11). Prof. Dr. A.L. Sötemann opperde in
een gesprek de mogelijkheid dat de ‘Verseinlage’ tot een hogere artistieke status van
fictioneel-narratief proza hebben bijgedragen.
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78 Van vele ingeburgerde literaire procédés zal overigens gelden dat de reële lezers zich de
bijbehorende onwaarschijnlijkheden niet bewust maken, of zich er althans niet aan storen.
Becker 1964, 179, gaat ten aanzien van de briefroman zo ver te stellen: ‘Ist einmal die
Brieffiktion im ganzen akzeptiert, so spielt die Unwahrscheinlichkeit im einzelnen keine Rolle
mehr’; er zijn zelfs dialogen in briefromans bekend waarbij de briefschrijver niet aanwezig was
en die niettemin door hem geciteerd worden. Soms wordt een bepaald procédé pas door scherpe
kritieken of parodieën onhoudbaar. Black 1940, 50-53, 97-108, geeft met name voorbeelden
van kritieken en parodieën tussen 1790 en 1810, die epistolaire technieken en motieven a.h.w.
doorprikken. In de Nederlandse literatuur is de Julia-parodie in de Sentimenteele tydwyzer voor
het jaar 1794 een amusant voorbeeld van zo'n procédé-ondermijnende tekst (Feith 1982, 56,
228-229 (inl.), 230-241 (tekst)).
79 In Clarissa dl. 1 (brief 12) schrijft Miss Howe aan Clarissa over Lovelace: ‘Mrs. Fortescue
says, “that he is a complete master of shorthand writing”. By the way, what inducement could
such a swift writer as he have to learn short-hand! “She says (and, we know it as well) that he
has a surprising memory; and a very lively imagination.”’ (Richardson 1930, I, 74). Zie ook
Romberg 1962, 199, 206, 226.
80 Wanneer de circuittijd lang is, komen epistolaire adviezen meestal te laat. Wanneer bijv. Usbek
in de Lettres Persanes epistolaire instructie geeft aan zijn chef-eunuch hoe de opstand in de
serail te onderdrukken, is die opstand al 5 maand oud; de brief arriveert pas 10 maand na de
opstand, de adressaat (chef-eunuch) is dan reeds gedood (Montesquieu 1972, brief 147, 148,
149).
81 Becker 1964, 178, gaat wel heel ver door te stellen dat de reële lezer van de briefroman de echte
partner van de adressant is: ‘Wohl richten sich die Briefe formal an einem Partner; aber nicht
zufällig werden die Antworten so oft ausgespart. Die “Korrespondenz” is nur ein Vorwand:
das wirkliche Gegenüber des Briefschreibers ist der Romanleser.’ Versini 1979, 56, stelt dat in
de briefroman de adressant ‘touche plus immédiatement le coeur d'un lecteur, invité à identifier
le présent de l'héroïne avec le sien, à se croire le destinataire, le premier lecteur de ses appels
au secours’.
82 Würzbach 1964, 56-73, wijst op de structurele overeenkomst tussen enerzijds de ‘lieve lezer’
in de auctoriale roman en de adressaat in de briefroman, en anderzijds de ‘self-conscious’
auctoriale verteller en de adressant.
83 Verg. Würzbach 1964, 76-77.
84 Volgens Vosskamp 1971, 107, moet de reële lezer een dubbele identificatie tot stand brengen
die met de adressaat en die met de adressant. Doel van de identificatie is volgens hem om de
reële lezer de gevoelens en denkbeelden over te dragen die de boodschap van de roman vormen
(p. 106-116).
85 Verg. Mooy 1979, 91-105. De uitdrukking is ontleend aan S.J. Coleridge (Sötemann 1966, II,
203).
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2.4. Het gecommuniceerde: de thematiek
De reeds in de eerste tien brieven naar voren gekomen motieven (vergankelijkheid,
voorbereiding, vriendschap, deugd, natuur en Voorzienigheid) blijken bij lezing van
het gehele verhaal belangrijke elementen van de thematiek uit te maken. Later
gepresenteerde motieven, zoals liefde, huwelijk, opvoeding, goede wilde, slavernij
en vrijheid, zijn daarvan ook wezenlijke constituenten. Ik zal deze motieven in hun
thematische samenhang behandelen. Aan slavernij en vrijheid zal ik in dit hoofdstuk
slechts beperkte aandacht besteden, maar daarop kom ik in het volgende hoofdstuk
terug.

2.4.1. Vergankelijkheid en voorbereiding
Volgens Reinhart heeft de mens een onsterfelijke ziel. Het leven op aarde is
voorbereiding op het eeuwige leven. In de ogen van Reinhart zijn de meeste aardse
waarden dan ook nietig tenzij ze bijdragen aan deze voorbereiding. De waarden van
de meeste kolonisten bijvoorbeeld, bezit, macht, aanzien en vermaak, zijn ijdel;
vergankelijk en van geen belang in het licht van de eeuwigheid. Reinhart is zich bij
al zijn drukke bezigheden als planter, bedoeld om bezit te verwerven, ervan bewust
dat dit geheele leven, om welks onderhouding men zoo angstig wroet en
slaaft, maar een enkel onmerkbaar stipjen van ons aanzijn is, en dat al ons
woelen en zwoegen, wanneer wij onder het zelve niet geschikter worden
voor de eeuwigheid, waarvoor wij bestemd zijn, ijdel is, dat in onze jongste
oogenblikken, de meeste onzer bedrijven, hoe gewigtig zij ons nu mogen
voorkomen, niet dan enkele beuzelingen zullen worden! (II, 56)
Hij houdt zich zelf dan ook steeds voor het ‘hart te verbeteren’ door de beoefening
van godsdienst en deugd. Zijn aardse goederen en zelfs zijn vrouw wil hij ‘bezitten
als niet bezittende’ (III, 31).
De vergankelijkheid van het aardse wordt in de Reinhart voortdurend tot
uitdrukking gebracht, soms naar aanleiding van menselijke lotgevallen, soms naar
aanleiding van waarnemingen in de natuur, waarbij niet zelden gebruik wordt gemaakt
van traditionele symbolen. Vanaf het begin van de zeereis wanneer Reinhart bij het
zien van de overblijfselen van een kasteel op de kust bij Dover moet denken aan de
‘broosheid van den sterveling’, tot aan het eind van zijn Guianese verblijf wanneer
hij vanité-bloempjes zaait bij het graf van Nannie, verwoordt hij vanitasgedachten.
Het leven wordt daarbij een stofje (I, 35, 36), een damp (I, 124), een droom (II, 118),
een beuzeling (III, 78), of een schaduw (III, 78) genoemd, en uiteraard worden
verschillende vanitasteksten uit de Bijbel geciteerd, zoals Psalm 39:6, 7, Psalm
103:15, 16 en Spreuken 31:30. In de tropische natuur herinneren allerlei voorwerpen
Reinhart aan de vergankelijkheid van alles wat leeft: een vermolmde cocosstam, een
afgeslagen boomkruin, rottende vruchten, kwijnende struiken, uitgebloeide planten.
Het geloof dat de mens evenwel voor de onsterfelijkheid geschapen is, troost hem.
De lotgevallen van Reinharts en Nannies ouders en, ten slotte, van Reinhart en Nannie
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zelf, demonstreren hoe vergankelijk aards geluk is. Boek 6, waarin na allerlei kleinere
tegenspoeden Nannie sterft, draagt dan ook als titel: ‘'t Veranderd al wat is.’
Reinharts leven ontwikkelt zich vanuit een dieptepunt (de rampen van het ouderlijk
gezin als gevolg waarvan hij het vaderland moet verlaten) via een hoogtepunt (hij is
een geslaagd en welvarend planter, gelukkig gehuwd man en vader) opnieuw naar
een dieptepunt (misoogsten, de dood van Nannie). Reinhart klaagt:
o wereld! hoe bedriegelijk is uwe beste vreugde! gij verheft den armen
mensch tot het toppunt van geluk, om hem in eenen diepen bodemloozen
afgrond nedertestorten [...]. (III, 269)
Alleen in de ‘andere wereld’ zal het geluk volmaakt en bestendig zijn; op aarde is
het
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onvolmaakt en vergankelijk. Door afwisseling van voor- en tegenspoeden in zijn
leven wordt de mens hieraan herinnerd. Het zijn vooral de tegenspoeden die het
proces van voorbereiding stimuleren: lijden maakt ‘rijp’ voor de betere wereld. Dit
laat overigens Reinharts geloof in de ‘beste aller werelden’ te leven onverlet: kwaad
en lijden vinden ook in de beste wereld plaats, zijn door God beschikt voor het
uiteindelijk heil van de schepselen.
Hoewel Reinhart dikwijls van zijn rijpingsproces getuigt, valt het hem na Nannies
dood zwaar om haar sterven in dit licht te bezien:
konde ik gelooven, dat juist dit lijden mij moet rijpmaaken voor de betere
wereld! dan zou ik het geduldig zoeken te draagen, en mij gerust aan die
liefderijke zorg overgeeven; maar dit kan ik niet: mijn verstand zegt het
mij wel, doch mijn hart neemt het niet aan. (III, 295)
Het aardse leven van voorbereiding door middel van beproevingen wordt in de
Reinhart door de traditionele metaforen aangeduid: de levensweg of het levenspad,
het voorportaal, de reis, de pelgrimstocht.86 Afhankelijk van zijn gemoedsstemming
of van de mate van het toebedeelde geluk, ervaart Reinhart zijn leven als een weg
‘door bloemvelden, en vruchtbaare dalen’ (I, 292), dan wel als een steile, ruwe, met
distelen bezaaide weg; de tocht voert door ‘een dal der traanen, een dorre woestijn,
een huilende wildernis’ (I, 321), of door een Eden (III, 312). Om de levensweg als
positief te ervaren en om een grotere kans te maken de gewenste eindbestemming te
bereiken, is een reisgezel onontbeerlijk: een vriend of een geliefde.

2.4.2. Vriendschap en liefde87
De vriendschap heeft een tweeledige functie: ten eerste schenkt zij steun (dubbele
vreugd en gedeelde smart) tijdens het leven op aarde; ten tweede bevordert zij de
deugd en bereidt daardoor mede voor op het eeuwige leven. Voor de liefde geldt
hetzelfde, als die tenminste niet enkel zinnelijk is: ware liefde moet op vriendschap
gebaseerd zijn. Vriendschap en op vriendschap gebaseerde liefde zijn aldus van het
allergrootste existentiële belang. Vrienden en geliefden delen elkaar niet alleen hun
ervaringen, gedachten en gevoelens als confessies mee, maar bespreken en evalueren
die. Ze trachten elkaar op de rechte weg, het pad der deugd, te houden. De beloning
is het weerzien en een vervolmaking van hun relatie in het hiernamaals.
Deze intieme communicatie is voor Reinhart een bestaansvoorwaarde. Voortdurend
is hij op zoek naar een zielsverwante gesprekspartner; de mensen die hij op reis en
in de kolonie ontmoet, worden dan ook op hun waarde als communicatiepartner
geschat. Zijn vriend Karel vervult deze functie sinds Reinharts vertrek alleen nog op
afstand; pas na lange tijd ontmoet hij een directe, nabije partner in de persoon van
Nannie.
Ware vriendschap en liefde ontstaat tussen verwante, sympathetische of zusterlijke
zielen. Niet altijd vinden deze echter elkaar op aarde; soms waant men een verwante
ziel te treffen en komt men bedrogen uit. Nannie is daarom voorzichtig: veel minder
dan bijvoorbeeld Julia in Feiths gelijknamige roman geeft ze toe aan liefde op het
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eerste gezicht, d.w.z. ze staat argwanend tegenover de onmiddellijke herkenning van
verwante zielen. Ook het unieke van de liefdesrelatie wordt minder beklemtoond
dan in Feiths romans. Ooit had Reinhart een zekere Louiza lief, maar ze werd
gedwongen met een ander te trouwen die meer geld bezat dan Reinhart, maar die
haar ‘eerste liefde’ niet bezat (II, 255). Dit belet Reinhart niet naar een andere
lotgenote uit te zien en uiteindelijk met Nannie te huwen.
Reinhart heeft zijn vroegste jeugd ‘in vriendenlooze eenzaamheid’ (I, 205)
doorgebracht. Zijn vriendschap met Karel (en naderhand met diens vrouw Charlotte)
maakte een eind aan dit gemis. Voor zijn vertrek uit het vaderland zweren Reinhart
en Karel elkaar plechtig ‘eene eeuwige vriendschap’, wat niet letterlijk genoeg
opgevat kan worden:
een vriendschap die in verren lande zou voordduuren, en eens, boven zon
en maan,
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vaster, en zonder traanen zou bevestigd worden; wij beloofden elkander
ons voor den anderen waardiger te maaken, ten einde ons niet eenmaal
voor onze hemelsche broederen te schaamen [...]. (I, 25)
God en de engelen waren getuige, aldus Reinhart. Deze vriendschapseed heeft dan
ook nauwelijks een andere ‘status’ dan de eed van eeuwige trouw die Reinhart en
Nannie elkaar, met de Hemel als getuige zweren ter gelegenheid van hun huwelijk
(III, 1).
De betekenis van de liefde wordt door Reinhart ook in het perspectief van de
eeuwigheid beschouwd en heet bedoeld om ‘elkanders rijpheid voor de wereld der
volmaaktheid te bevorderen’ (II, 367), om ‘elkander rijper (te) maaken voor de
onstervelijkheid’ (III, 169). Hoewel Reinhart tijdens zijn huwelijksperiode wat minder
tijd en aandacht aan Karel kan besteden, bedreigt de liefde hun vriendschap niet.
Reinhart maakt zijn vriend deelgenoot van zijn huwelijksgeluk. Hij beijvert zich om
Nannies karakter zo gunstig mogelijk te doen overkomen en twijfelt er niet aan, of
Karel en Charlotte zouden Nannie ook hun vriendschap waardig keuren. Mochten
zij elkaar op aarde niet ontmoeten, dan zullen zij de vriendschaps-relatie in het
hiernamaals verwezenlijken (III, 156-157).
Het feit dat Reinhart na Nannies overlijden totaal ontredderd raakt en niet tot
berusting kan komen, wijst erop dat zijn rijpingsproces nog niet ver genoeg is. Hij
heeft de beproeving van zijn geloofszekerheden bepaald niet vlekkeloos doorstaan.
Had ik mijn levensgezellin langer mogen bezitten, zo merkt hij op, ‘ik zelf ware beter
en edeler geworden, en meer geschikt om haar eens te missen’ (III, 294-295).
Behalve door vriend en geliefde kan de mens door literatuur gesteund worden op
zijn levenspad, en wel door die literatuur die deugd en godsdienst bevordert. Voor
Reinhart heeft de literatuur zo'n communicatieve functie. Een schrijver is een vriend;
ook zìjn vriendschap leidt tot de onsterfelijkheid. Wanneer Reinhart zich geïsoleerd
voelt in de koloniale samenleving, als eenling weigert mee te doen aan een
levensgedrag dat hij als zedeloos beschouwt, daarom en vanwege zijn
godsdienstigheid als dweper gekwalificeerd wordt, leest hij behalve in de Bijbel, in
Chr. F. Gellerts Zedekundige lessen88 om het moeilijke pad der deugd te kunnen
blijven bewandelen, zoals hij Karel meedeelt:
verder zal mijn lieve Gellert, de vriend en de leidsman van mijne eerste
jongelings-jaaren, hier vooral mijn vriend blijven, en zijne Zedelessen
zullen altijd mijn getrouw handboek weezen [...]. (I, 234)
Gellert heeft door zijn schildering van deugden en ondeugden vele tot dwaling
geneigde jongelingen gered, aldus Reinhart, die hem daarvoor voor Gods troon zullen
bedanken. Aandacht voor de esthetische waarde van literatuur ontbreekt niet, maar
de grote nadruk valt op de ethische aspecten. Voor Reinhart brengen literaire teksten
een ‘boodschap’ van de auteur over, die zijn werking ontleent aan de toepasselijkheid
en toepasbaarheid van de boodschap op de situatie van de ontvanger. In de zedeloze
samenleving van de kolonisten leest Reinhart dus Gellert; wanneer hij nadenkt over
de wijze waarop zijn leven zich in vooren tegenspoeden voltrekt, leest hij L.F.G. von
Göcking, de dichter van de tevredenheid. Imposante landschappen worden bewonderd
met Ossian of Hirschfeld. Als hij naar een geliefde verlangt, leest hij Hölty of
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Klopstock (‘Zukunftige Geliebten’). Het eenvoudige, landelijke of pastorale leven
dat Reinhart leidt, wordt verheerlijkt aan de hand van Gessner, Florian en Poot. Feith
en Klopstock bevestigen de waarde van zielsschoonheid en zielsliefde boven de
lichamelijke schoonheid en liefde; Lavater en Klopstock worden geciteerd om hun
ideeën over dood en onsterfelijkheid.89
Dat literatuur vooral een vertroostende en hartversterkende functie heeft, deelt
Reinhart aan Karel mee wanneer hij hem een interieurbeschrijving geeft van zijn
‘Retraite’, een afgelegen hut op de plantage bestemd voor godsdienstoefening:
Nu kent gij ook de inwendige gedaante, van mijne hut van afzondering,
Karel! Want dat gij daar ook een tafel, op welke, behalven de Bijbel,
verscheidene boeken liggen, plaatsen moet, dit spreekt wel van zelf: en
dat, onder deeze boeken, de
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Moralische Vorlesungen en Geistliche Liedern, van Gellert; de Messiade,
van Klopstok; de Philosophe Cretien, van Formei; de Leerredenen van
van Loo, en de Gedichten van Voet, en van Alphen, te vinden zijn, zal u
zeker niet verwonderen;90 hoe veel onderricht en aanmoediging,
vertroosting en vreugde, heeft mijn ziel hier en elders uit deeze
menschelijke schriften gehaald, om dat zij bevestigd worden, door dat
boek, dat alle waare wijsheid en troost voor stervelingen in zig sluit! (II,
205)
Korte maar krachtige literaire en bijbelse citaten, door Reinhart aangebracht in de
natuur op boomstammen en stenen, herinneren hem dagelijks aan deugd en godsdienst.

2.4.3. Natuur en godsdienst
2.4.3.1. Natuur91
Ook het leven in en volgens de natuur kan de mens opleiden tot deugd en godsdienst.
Natuurbeschrijvingen, natuurbeschouwingen en natuurbelevingen nemen, zoals de
ondertitel van de roman reeds voorzegt, een zeer grote plaats in dit werk in. De natuur
is geen decor, maar een ‘functionele ruimte’, want ten nauwste samenhangend met
Reinharts doen, denken en geloven.
Reinhart is een scherp waarnemer: uitvoerig en gedetailleerd beschrijft hij de
indrukwekkende zeegezichten, de imposante tropische natuur, en, in retrospectie, de
vaderlandse natuur, vooral die op en rondom het Gelders landgoed waar Karel
verblijft. Op zee biologeren hem het golvend wateroppervlak bij rustig weer en bij
storm, de kustgezichten van Engeland en van allerlei eilanden in de Atlantische
Oceaan, en de sterrenhemel. Soms overschrijdt hij de grenzen van het waarneembare
en speculeert hij, bijvoorbeeld over de wereld onder water:
Hier zijn diepe valeien, en effene vlakten, vruchtbaar in schoone en nuttige
gewassen, met welken de bevolkers der zee hun voordeel doen: hier zijn
grazige velden, waar welligt de zeekalven, zeekoejen, zeepaarden, en meer
dieren die hun gelijken, weiden vinden - mogelijk zijn 'er ook woeste
bosschen, waar de zeeleeuwen, en andere wezens van hunnen aart, hunnen
prooi bejaagen; ook wel dorre onvruchtbaare oorden waar geen gevoelig
leven ademt, daar geen plantjen groeit; welligt ook akelige spelonken,
waar eene menigte vervolgde dieren, de verslindende vraatzucht hunner
vijanden ontvlugten. (I, 55)
In Guiana beschrijft hij de natuur van het kustgebied waar zijn plantage gesitueerd
is, de natuur en landschappen langs de rivieren, van de savannen en van het oerwoud
met de indianennederzettingen. Vooral op de 14-daagse tocht naar het binnenland,
bedoeld om timmerhout te verkrijgen, wordt van de gevarieerde natuur en
landschappen indringend verslag gedaan (boek 3, br. 18-19). Van de Guianese flora
en fauna wordt bij voortduring melding gemaakt.92 Toch is het niet Reinharts bedoeling
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een natuurlijke historie van Guiana te geven; hij zegt de natuur te willen beschrijven
inzoverre deze invloed heeft op zijn hart (I, 269-270).
Door Reinharts ontvankelijkheid is deze invloed zeer groot. De natuurbeschouwing
gaat over in natuurbeleving. Het meest pregnant wordt dit geformuleerd in de slotzin
van een brief over de colibri, waarin Reinhart in verwondering de pracht van dit
vogeltje beschreven heeft:
Gij ziet wel, Karel! mijn geheele ziel is Colibriet; en op dit oogenblik kan
ik u over niets anders schrijven. (III, 96)
Veelvuldig brengen natuurtaferelen hem in een bepaalde gemoedsstemming: ze
maken hem opgewekt of somber, rustig of angstig, soms ootmoedig en bijna altijd
reflectief. Dikwijls zoekt Reinhart een bepaald plekje op om een bepaalde stemming
te bevestigen en te versterken.
Natuursymboliek speelt bij een en ander een belangrijke rol.93 Het pijnbos heet
aan ‘naden-
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ken’ toegewijd (I, 20), het eikenbos aan vriendschap (I, 22); klimop rond een
boomstam wordt het zinnebeeld van de vriendschap genoemd (I, 21). Het
aanschouwen van de maan voert de gedachten naar de ver verwijderde vrienden en
geliefden: Reinhart noemt de maan de ‘schoone band van vereeniging voor gevoelige
wezens’ (I, 68-69). De zee is het zinnebeeld van het woelige leven (I, 92); de
sterrenhemel doet de mens zijn nietigheid gevoelen (I, 128). Het vergankelijk leven
wordt gesymboliseerd door de roos (III, 312); het sterven van het lichaam en het
voortleven van de geest door de overgang van rups naar vlinder - door Reinhart resp.
‘worm’ en ‘capel’ genoemd (III, 315). Soms geeft de natuur een symbolische
weerspiegeling van Reinharts leven: na de dood van Nannie blijkt ook het ‘gaaiken’
van de tortelduif op de plantage dood te zijn gegaan (III, 324); zowel Reinhart als
de tortel klagen hun verdriet zonder antwoord te krijgen. Soms voorspelt de natuur:
korte tijd voor Nannies overlijden vinden de kinderen een dode moedervogel en
enkele verlaten jongen (III, 250-254).
Evenals in andere gevoelige literatuur uit de tweede helft van de 18e eeuw,
beïnvloedt de gemoedsstemming ook wel eens de natuur, d.w.z. de waarneming en/of
de beleving ervan.94 Na Nannies overlijden noemt hij in een van zijn ‘Elegien bij het
graf van mijne Nannie’ een donkere avond een ‘droevige’ avond; de in nevel gehulde
maan lijkt volgens hem te ‘wenen’. De sterren zijn door ‘akelige’ wolkenflarden
nauwelijks te zien. Hij verklaart deze projectie van zijn innerlijk zelf:
die hemel is een beeld van mijne ziel: woest en droevig, eenzaam en donker
is mijne ziel; gemis en verlaatenheid, ledigheid en nacht woonen daar; de
enkele straalen van hoop, die de godsdienst deed flikkeren, zijn beneveld
door droefheid dierbaare Nannie! voorheen kondet gij mij troosten als het
noodlot mijne traanen deed vloejen; doch gij werd mij ontnomen, en het
heelal werd mij zwarte, ledige nacht. (III, 310)
Anders dan de mannelijke hoofdpersonen uit Feiths Julia en Ferdinand en Constantia
wijst Reinhart op het metaforische karakter van de ‘landschappen van de ziel’.
Omdat hij als schepsel deel uitmaakt van de schepping voelt Reinhart zich sterk
verbonden met al het geschapene, in het bijzonder met de levende natuur. Hij
beschouwt zich zelf als een ‘burger in 't Rijk der Schepping’ (I, 66) en is begaan met
het wel en wee van zijn medeschepselen. Evenals Werther in Goethes roman raakt
hij geëmotioneerd als hij hoort dat een boom waaraan hij gehecht was, omgehakt is.
De betrekkingen tussen de schepselen ziet hij belichaamd in de ‘Keten der Wezens’,
‘die den verhevensten engel aan den onzienlijken bewooner van een zandkorreltjen
verbindt’ (I, 66), en die ook Reinharts onbetekenende lotgevallen aan de
‘voordduuring van 't heelal’ lieert.95
Het leven in de natuur en volgens de natuur stimuleert de deugd en maakt gelukkig.
Eenvoud, soberheid, natuurlijkheid en zedigheid kenmerken het leven van de negers
in Afrika en van de indianen in Amerika.96 De goede wilde in Guiana kent weliswaar
de ware godsdienst niet, maar Reinhart waardeert de deugdzaamheid van de indianen
die het verlichte Europa tot voorbeeld kan strekken.
Ook Reinhart streeft er naar ‘natuurlijk’ te leven en laat de enigszins decadente
kolonistensamenleving links liggen. Met Nannie probeert hij het aartsvaderlijke
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‘herdersleven’ in de praktijk te brengen, een ernstig spel waarin ook de slaven en de
dieren op de plantage een rol toebedeeld is.97 Nannie waardeert
die ligtvoldaane, eenvoudige behoeften, die ongekunstelde Natuur, die
kuische deugd, die betoverende edelmoedigheid, en het vreedzaam geluk
[...]
van dit leven, maar realiseert zich
dat de geheele herder-wereld nergens onder verdorvene menschen te vinden
is, en dat zij niet bestaat dan in de vruchtbaare hersens van naar geluk
zoekende menschen [...]. (III, 62)
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De idylle in het oerwoud (Reinhart, dl. 3).

A.N. Paasman, Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting

78
Niettemin streven zij naar zo'n samenleving en Nannie meent dat hun leefwijze de
pastorale toch benadert:
al is onze wooning geen herdershut, onze eenvoudige naar de Natuur
gevormde levenswijs, onze tedere liefde en voldaanheid met elkander, en
de Natuur, die ons omringt, hebben zoo veel van het benijd herdergeluk,
dat mij bijna geen wenschen overig blijven [...]. (III, 63)
Hun kinderen worden ‘natuurlijk’ opgevoed. Anders dan in Europa in de betere
kringen gebruikelijk is, voedt Nannie de baby's zelf (III, 151-152). De kinderen
krijgen geen knellende kleding aan (zoals luiers en zwachtels) en kunnen zich vrij
bewegen. Ze slapen niet in een wieg maar in een hangmat; ze gaan twee maal per
dag in bad en mogen zich daarna op een kleed in de zon laten opdrogen (III, 144-145).
Hun geestelijke vorming wordt aan hun leeftijd aangepast; de eerste denkbeelden
van God en het goede worden aangebracht aan de hand van de natuur die ze
waarnemen (III, 229-236).
De natuur is Gods schepping en draagt het stempel van Zijn volmaaktheid:
schoonheid, orde en goedheid (I, 60-61). Onder orde wordt in dit verband het exacte
en perfecte functioneren van de schepping verstaan, bijvoorbeeld van de kosmos
(III, 89), en niet de ‘orde’ van de tuinen landschapsarchitectuur. Reinhart vindt dat
de menselijke hand de natuur veraangenamen kan, zoals in de Engelse tuin die hij
op de plantage voor Nannie aanlegt, maar bewondert minstens evenzeer de geheel
vrije en ongecultiveerde natuur (II, 131-132).
In Reinharts visie leidt natuurbeschouwing tot God, omdat de natuur zowel in het
grote als in het kleine Gods almacht, wijsheid en goedheid demonstreert:
de schoone Natuur leidt mij immers oogenbliklijk tot haare oorzaak op;
een enkeld van haare oneindig veele verschijnselen werd mij dikwijls een
rijke bron van godsdienstige vreugde [...]. (II, 57)
Daarom ziet hij in de natuur Gods tempel (II, 135), waar hij Hem aanbidden kan.
Boven de natuurbeleving uit stijgen de door de natuur opgewekte godsdienstige
gevoelens die de mens ‘de vreugde der Engelen’ doet genieten (II, 144).
Reinhart, die soms speculeert over de kosmos, gelooft dat de mens na de dood als
geest de gehele schepping zal kunnen bewonderen en begrijpen, en aldus God in al
Zijn werken zal kunnen eren.

2.4.3.2. Godsdienst
Behalve door de hiervoor genoemde fysicotheologische ideeën zijn Reinharts
godsdienstige opvattingen gekenmerkt door een sterke en concrete
hiernamaalsverwachting en door een bijzondere nadruk op het geloof in de Goddelijke
Voorzienigheid.98
Het hiernamaals is volgens Reinhart een ‘rijk der vergelding’ waarin de één
eeuwigdurend geluk en vreugde, de ander eindeloze ellende en berouw te wachten
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staat (I, 42, 43, 92). Deugd en godsdienst worden gewogen, aards lijden
gecompenseerd. In het eeuwige leven heerst de rechtvaardigheid die in het tijdelijke
leven meestal ontbreekt. Ook de deugdzame heiden, zoals de neger, zal er
waarschijnlijk beloond worden in een mate die opweegt tegen het geleden onrecht
(I, 253).
De zielen van de overledenen, de z.g. afgescheiden geesten, komen in de ‘wereld
der Geesten’ binnen om geoordeeld te worden. Vindt er een ‘voorselectie’ plaats?
Reinhart hoopt tenminste op de oordeelsdag, wanneer de wereld vergaan zal en als
een nieuwe wereld herboren zal worden, ‘reeds eeuwen lang een bewooner van dat
zalig Rijk’ te zijn (I, 38). Tijdens het Oordeel, wanneer aarde en zee hun doden zullen
hebben opgegeven, zal de geest opnieuw bekleed worden met het lichaam, en als
‘geestlijk ligchaam’ (III, 106) voortbestaan. Reinhart gelooft dat de afgescheiden
geesten evenals de hogere geesten, zoals engelen, getuige kunnen zijn van het
menselijk doen en laten (III, 124); zij kunnen hun vrienden en
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verwanten gadeslaan, mogelijk troosten, inspireren en beschermen. Hij stelt zich
voor dat als hij mocht sterven, zijn ziel zeker Karel zou bezoeken: ‘dan zal mijn geest
om u zweeven, u troosten, u moed instorten....’, schrijft hij zijn vriend (I, 288). Na
Nannies overlijden hoopt Reinhart dat Nannies geest de beschermengel van haar
kinderen zal zijn en hem troost en steun zal geven (III, 317-319). Hij is zich overigens
bewust van het feit dat hij ‘gissingen’ maakt wanneer hij over afgescheiden geesten
schrijft of spreekt.
In de wereld der geesten zal de mens pas de gehele schepping kunnen leren kennen
en bovendien inzicht krijgen in de op aarde onbegrepen bedoelingen Gods. Reinhart
neemt zich voor samen met Karel de schepping rond te reizen ‘met ligchaamen, zoo
snel als het licht’ (II, 144) en hem vooral de bijzondere plekjes van Guiana te laten
zien. Interstellaire reizen zullen dan de geheimen van de kosmos ontsluiten.
Vrienden, verwanten en geliefden zullen elkaar in het hiernamaals ‘wederzien’
(III, 80); ze zullen niet meer gescheiden worden en hun relatie vervolmaken. Waar
iemand sterft en begraven wordt is daarbij niet van belang. Reinhart verwacht dat,
wanneer hij niet bij Nannie in Guiana maar in Europa begraven zal worden, hij bij
‘den jongsten morgen’ (III, 334) Nannie zal wederzien. Ze zullen elkaar met de
lichtsnelheid tegemoet ijlen (III, 330), en hij zal haar temidden van miljoenen
herkennen als zijn geluk op aarde en zijn vreugde in de eeuwigheid (III, 334).
Het lot van de mens is als dat van alle schepselen voorbeschikt door de wijze
Voorzienigheid Gods. Er geschiedt niets in de immense schepping, aldus Reinhart,
dat niet door God gewild is: geen vogeltje stort ter aarde, geen haar groeit op iemands
schedel, of God weet het en wil het (I, 143); er zweeft zelfs geen stofje door de lucht
‘of de Almagtige heeft daar zijn oogmerk mede, en bestuurt deszelfs wending’ (I,
280). De opdracht van de mens op aarde is te vertrouwen op de Voorzienigheid, te
berusten in de Voorzienigheid, mee te werken met de Voorzienigheid - tegen alle
andere neigingen in (II, 56). Dit is ware godsdienst en ware deugd. De kortzichtige
mens begrijpt Gods regering dikwijls niet, vraagt zich het waarom af van de
gebeurtenissen, rebelleert soms, maar
de genoegzaame reden, van alles wat wij op de wereld zien gebeuren, is
altijd, die wijze en goede wil, die zeker de beste is. (II, 160)
Vooral in tegenspoeden is het moeilijk te berusten, maar God laat deze plaatsvinden
terwille van het uiteindelijk heil van mens en schepping. Hoeveel troost kan de mens
juist niet putten uit het geloof dat geen blind toeval, maar Gods wijsheid zijn leven
bestuurt. Reinhart overtuigt zich zelf daarvan telkens opnieuw wanneer hij ontevreden
is met zijn lot of bang is voor de toekomst. Hij tracht zijn (soms wankelend) geloof
in de Providentia voortdurend te versterken en is er soms zeer stellig, en zelfs niet
zonder vermetelheid, van overtuigd de eventuele slagen van het lot blijmoedig te
kunnen aanvaarden:
Alle gedachten, alle beelden die mij in het zalig geloof van eene
alregeerende Voorzienigheid bevestigen kunnen, kweek ik zorgvuldiglijk
aan; en hoe onvergelijkelijk veel aangenaamer is het mij, mijn geheele lot,
de kleinste toevalligheden die het verzwaaren, of ligt maaken, niet

A.N. Paasman, Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting

uitgezonderd, aan haare bestuuring toetekennen, dan dezelve aan een
willekeurig toeval te danken! - voor dit toeval, vliedt mijne ziel, als voor
een wreed en dreigend nachtverschijnzel te rug; en ik zou met hetzelve,
zelfs den grootsten voorspoed, met eene troostelooze kwijning genieten;
maar het denkbeeld dat God alles regeert, alles doet verschijnen en
verijdelen; dat Hij zoo wel het lijden van den worm, die zig onder mijnen
onbedachtzaamen voet kromt, als de kwellingen van mijn hart heeft
afgemeeten, dit denkbeeld doet mij juichen, zelfs in den tegenspoed. (I,
145)
Omdat God het lot van alle mensen en volken beschikt, kan Reinhart berusten in de
in zijn ogen onrechtvaardige slavernij: God wil het kennelijk zo.
De Voorzienigheid wil dat het schip ‘De Hoop’ behouden door het noodweer
komt, dat
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Reinhart geneest van een levensgevaarlijke tropische ziekte, dat hij niet gekwetst of
gedood wordt door gevaarlijke reptielen en insekten. De Voorzienigheid doet Reinhart
zelfs verdwalen en als bij toeval op de plantage ‘La Recompense’ belanden waar hij
Nannie ontmoet. De Voorzienigheid bediende zich van Reinharts onvoorzichtigheid
om zijn kompas te vergeten, waardoor hij verdwalen moest. In al deze gevallen zijn
berusting en dankbaarheid natuurlijk niet moeilijk, maar wanneer zijn oogsten
mislukken en ten slotte Nannie sterft, wordt zijn Voorzienigheidsgeloof op bijna
Jobsiaanse wijze op de proef gesteld en gelukt het Reinhart niet om twijfel en gemor
te vermijden.
Zolang Nannie leeft kan zij hem steunen in zijn worsteling met het geloof. Zij
wijst hem dikwijls op het ‘nut der tegenspoeden’: God heeft ook dan zijn geluk op
het oog wanneer hij hem niet zegent met voorspoed. Ze citeert een bijbelspreuk
(Rom. 8:28) op een van de stenen bij zijn ‘Retraite’: ‘alle dingen moeten den geenen,
die God lief hebben, medewerken ten goede’ (III, 185). Na haar dood kost het hem
maanden om tot een zekere berusting te komen, maar danken kan hij de
Voorzienigheid niet - ondanks zijn eerdere verzekering ‘ontneem mij alles, en nog
zal ik U danken’ (III, 184). Van ‘juichen’ in deze tegenspoed (I, 145) is natuurlijk
ook in het geheel geen sprake. De natuur is sterker dan de leer. Reinhart twijfelt
langdurig aan Gods goedheid. Bij zijn afscheid van de plantage dankt hij God voor
alle goede dingen die hij op ‘L'heureuse Solitude’ ondervonden heeft, maar, schrijft
hij,
Hem voor mijn lijden te danken, Karel! dit kon ik niet; dit hoop ik daar te
doen, daar alle lijden ophoudt [...]. (III, 336)
Wat hem in zijn ontreddering overblijft, is de hoop op een beter lot, hetzij op aarde
(hoop om aan Karels borst uit te huilen, er vertroosting te vinden en alsnog tot
volledige berusting te komen), hetzij in het hiernamaals (hoop om God ook voor het
lijden te kunnen danken en de relatie met Nannie en andere dierbaren ‘ongestoord’
te kunnen voortzetten).
Het zal geen toeval zijn maar een kompositorische beschikking, dat het schip
waarmee de tot vertwijfeling gebrachte Reinhart naar zijn vaderland terugkeert ‘De
Hoop’ heet (III, 341) evenals het schip waarmee hij bijna tien jaar eerder zijn
vaderland had verlaten. Reinharts leven is een voorbereidingsproces d.m.v. zegeningen
en beproevingen van de Voorzienigheid, geplaatst in het kader van de hoop.99 In de
roman wordt de lof van de hoop als gave Gods door Reinhart onder meer als volgt
verkondigd:
dierbaare hoop! gij zijt het edelst goed, dat de weldaadige Godheid, in dit
kommervol leven den sterveling gaf, tot een tegengift der rampen, die hem
bestemd zijn [...]; neemen wij de hoop uit het leven der menschen weg,
dan is het niet meer dan geduurig sterven, dan smachtende ellenden; de
hoop is ook mijn dierbaarst goed, en brengt mij somwijl eens in uwe [Gods]
armen weder [...]. (II, 174-175)
Niet zozeer van ramp tot ramp als wel van hoop tot hoop spoedt zich Reinharts leven.
De hoop op een gunstiger uitwerking van de Voorzienigheid wordt, gezien de
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gebleken vergankelijkheid van aards geluk, vooral hoop op een volmaakt leven na
de dood. Reinhart houdt in de laatste brieven aan Karel rekening met een spoedige
dood en vraagt zijn vriend in dat geval zijn kinderen te willen opvoeden en zijn
moeder te ondersteunen. Zo ontwikkelt Reinharts gerichtheid zich van de hoop op
aards geluk tot hoop op hemels en dus eeuwig geluk.

2.4.4. Thema en titel
De geschiedenis van Reinhart is de geschiedenis van een deugdzaam en gelovig mens
die door God beproefd wordt: is zijn onthechtheid van het aardse en is zijn vertrouwen
in Gods bestuur zo groot als hij bij voortduring beweerd heeft? Wanneer daadwerkelijk
blijkt dat al zijn handelen en streven niet meer is dan menselijk ‘wikken’ en dat God
uiteindelijk beschikt, heeft hij een zware innerlijke strijd te voeren, waarbij hij
aanvankelijk vooral de wanhoop, de wens om met Nannie te sterven, moet
overwinnen. Het thema van de roman weergeven als ‘de mens wikt, God beschikt’
zou onvoldoende recht doen aan de ‘hoop’ - de laatste, door God
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Het schip ‘De Hoop’ (Reinhart, dl. 1).
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gegeven troost aan de mens in nood. Mijns inziens zou het thema dan ook
geformuleerd moeten worden als: de mens wikt, God beschikt; wat de mens in
tegenspoeden overblijft is de hoop op een gunstiger beschikking.
Door de ondertitel ‘natuur en godsdienst’ is de lezer al direct gewezen op de hechte
relatie tussen deze beide belangrijke motieven. Overal in de roman blijkt dat de natuur
de mens tot deugd en godsdienst ‘opleidt’. De band tussen schepping en schepper is
onmiskenbaar en alom waarneembaar. Reinharts leven is aldus door natuur en
godsdienst bepaald, waarin godsdienst vooral staat voor vertrouwen in Gods bestuur
van schepping en schepselen. Toch wordt ook de indruk gewekt dat natuur en
godsdienst tegenover elkaar kunnen staan, namelijk als de menselijke natuur in strijd
komt met Gods Voorzienigheid, wanneer hij zijn eigen weg wil gaan in vrijheid en
onafhankelijkheid van God, wanneer de menselijke natuur rebelleert. In het geval
van Reinhart komt de aanvaarding van Gods wil uiteindelijk toch tot stand, zij het
meer op grond van de rede dan van het hart (III, 295). Pas door het belijden van de
hoop wordt de vertrouwensband met God hersteld. Natuur en godsdienst hebben zich
dan weer verzoend.
De programmatische naam van de titelheld releveert ten slotte niet alleen zijn
ethisch-, vooral religieus-psychologische kwaliteiten, maar duidt mijns inziens
bovendien op de mogelijkheid het Reinhart-verhaal allegorisch te interpreteren: zijn
reis, ballingschap en worsteling kunnen als de levensreis, de ballingschap op aarde,
en de strijd om het geloof van ieder mens geïnterpreteerd worden.

2.4.5. De presentatie van de thematiek
Het lijkt gewettigd om te stellen dat de thematiek van de Reinhart adequaat
gepresenteerd wordt. De onbekende toekomst van de mens Reinhart krijgt in de fictie
structureel gestalte doordat er niet-teleologisch verteld wordt. Iedere volgende brief
kan een belangrijke wending te zien geven ten goede of ten kwade, evenals iedere
volgende dag in een mensenleven. Omdat de brief een document uit het werkelijke
leven is, kan briefsgewijs vertellen en het benadrukken van de epistolariteit, de illusie
van authenticiteit versterken. Reinharts geschiedenis komt mede daardoor als
levensecht over.100
Door het ontbreken van een overkoepelende vertelinstantie c.q. fictionele editeur,
beschikt de auteursvoorzienigheid over het personage Reinhart, zoals (binnen de
fictie) de Goddelijke Voorzienigheid beschikt over de mens Reinhart. Het
providentieel denken dat centraal staat in de thematiek, krijgt aldus ook gestalte in
de vormgeving. Het plan Gods met de mens Reinhart vindt zijn parallel in het
auteursplan, de kompositie, voor het personage Reinhart.101 Op beide niveaus wordt
geworsteld met het plan; ook het personage Reinhart schijnt zich amper te kunnen
voegen naar de auteursintentie: uit te dragen dat de godsdienst in de rampen des
levens de ‘eenigen genoegzaamen troost’ (I, *4R; curs. van mij) schenkt.
Reinharts veranderlijk bestaan wordt door de presentatie a.h.w. van binnenuit
mee-beleefbaar gemaakt voor de reële lezer, die meeleest over de schouder van de
fictionele lezer. De gemeenzame brief aan een zielsvriend maakt een grote openheid
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ten aanzien van het innerlijk mogelijk. Door de korte vertelafstand (‘to the moment’)
en de vervlechting van schrijversheden en verteld verleden, worden de directe,
spontane gevoelens, gedachten en reflecties overgedragen. Ideeën en ideologieën
zijn epistolair of dialogisch geïntegreerd waardoor er grotere betrokkenheid kan
ontstaan bij de ideeënwereld van de roman. De belevingen krijgen aldus meer nadruk
dan de belevenissen, die eerder aanleiding zijn tot reflecteren.
Door uit de verschillende correspondentiemogelijkheden alleen de brieven van
Reinhart aan Karel weer te geven, worden zijn isolement en ballingschap
beklemtoond.102 De in de brieven opgenomen dialogen tonen de levensfase waarin
het communicatieve isolement is opgeheven. De schrijffrequentie en omvang van
de brieven zijn op waarschijnlijke wijze gerelateerd aan
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Reinharts communicatieve behoefte. In zijn sociaal-communicatieve leven is geen
sprake van een netwerk van allerlei meer of minder toegewijde relaties, een Reinhart
is geen Burgerhart. Alles draait om slechts enkele relaties: de vriendschapsrelatie
met Karel en de daarin ingekaderde liefdesrelatie met Nannie. De schriftelijke
communicatie met Karel en de mondelinge met Nannie zijn dan ook essentieel in
Reinharts voorbereidingsproces. Wanneer die communicatie ophoudt of niet meer
functioneert, staat Reinhart wanhopig alleen op de weg naar de onsterfelijkheid; zijn
strijd wordt tenslotte beslecht ten gunste van de (ook kompositorisch gereleveerde):
hoop!

Eindnoten:
86 Rhijnvis Feith hanteert in de Julia omschrijvingen als ‘dit traanendal’, een ‘hobbeligen weg’,
‘de zaaitijd’, ‘deeze akelige wildernis’, ‘deeze rampwoestijn’, een ‘rampspoedigen doortocht’,
‘een van bitterheid en vreugde gemengde afmattende droom’, ‘deeze beneden waereld’, ‘deeze
valleie der ellende’ en ‘deeze korte zandwoestijn’ (Feith 1982, 23-24).
87 Er bestaat een groot aantal studies over liefde en vriendschap in de 18e eeuw (zowel de literatuur
betreffende als de werkelijkheid). Ik zal met enkele titels volstaan: Langbroek 1933, gaat
uitvoerig in op liefde en vriendschap in de romans van Feith en Post; verder zie men Thaer
1917, Kluckhohn 1922; Rasch 1936. Over vrouwenliefdes en -vriendschappen: Faderman 1981;
Meijer 1983.
88 Gellerts Zedekundige lessen zijn een vertaling door J. Lublink de Jonge van de posthuum
verschenen Moralische Vorlesungen (1770). De eerste Ned. editie is van 1773, de tweede van
1775 (Noordhoek 1928, 126-147, 149-150). Christian Fürchtegott Gellert (1715-1769) was een
populair, moralistisch schrijver van Fabeln und Erzählungen (1746-1748), Geistliche Oden
und Lieder (1757), van blijspelen, verhandelingen, brieven, waaronder de reeds genoemde
Briefe, nebst einer praktischen Abhandlung von dem guten Geschmacke in Briefen (1751), en
van de roman Das Leben der Schwedischen Gräfin G... (1747-1748). Zie over hem Aufklärung
1974, 276-292. De Ned. vertalingen van zijn werken, alsmede zijn invloed op de Ned. literatuur,
worden besproken in Noordhoek 1928; zie ook Spoelstra 1931.
89 Leopold Friedrich Göckingk (1748-1828), gevoelig-moralistisch dichter uit de Göttinger
Hainbund; aanhanger van populaire Verlichtingsfilosofie. Hij schreef Episteln en Lieder zweier
Liebenden (1777). Zijn Gedichte werden in 1780-1782 uitgegeven. Hij verzorgde de heruitgave
van de Göttinger Musenalmanach en de uitg. van het Journal von und für Deutschland (zie
Deutsche Schriftsteller 1980, 66-67). Reinhart citeert hem (II, 53-54) en noemt hem ‘mijn
leerzaame vriend’ en ‘meester in de groote, en zoo weinig geoefende kunst van edele
tevredenheid’ (III, 58); ‘Göcking is mijn zakboek als ik, in een uur van uitspanning, waare
grootheid leeren wil’, aldus Reinhart. Ossian zou een blinde Schotse dichter geweest zijn uit
de 4e of 5e eeuw. De Schot James Macpherson (1736-1796) gaf in ritmisch proza een aantal
naar zijn zeggen in het Engels vertaalde teksten van Ossian uit: de Songs of Ossian (1760).
Hoewel men al spoedig aan de authenciteit twijfelde, werden ze zeer populair in West-Europa,
ook in Nederland (zie Daas 1961). Reinhart vergelijkt het woeste en lege savannenlandschap
met ‘eene Schotlandsche bergachtige heide’ (II, 115-116).
Christian Cajus Laurenz Hirschfeld (1742-1792) schreef n.a.v. zijn verblijf in Zwitzerland een
lofprijzing van de imposante schoonheden der natuur, de gelukkige buitenmensen en de
christelijke deugden aldaar: Das Landleben (1768). Hij werd een bekend tuinestheticus die o.a.
een Theorie der Gartenkunst schreef (1775-1780). Van Hamel 1915/1916 toonde aan dat Post
zich in Het land mede op Das Landleben geïnspireerd heeft. Reinhart leest Hirschfeld in Guiana;
hij noemt Zwitserland een heerlijk land ‘waar vrede en onschuld nog woonen’ (II, 66). Hij
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wenst zijn plantage temidden van de Zwitserse natuur met watervallen, rivieren, meren, rotsen,
bergen en dalen, en hoopt na de dood ook dat deel van Gods schepping te mogen bewonderen.
Ludwig Heinrich Christoph Hölty (1748-1776) behoorde tot de Göttinger Dichterbund. In het
besef niet oud te zullen worden, schreef hij dikwijls met een weemoedige ondertoon. Zijn
idyllen, liederen, oden en hymnen gaan o.a. over de onschuldige genoegens van de natuur, de
vriendschap en de liefde. Zijn Gedichte waaronder ‘Die künftige Geliebte’ werden posthuum
uitgegeven (1782-1783). Zie: Deutsche Schriftsteller 1980, 102-103; over Hölty's liederen in
Nederland schreef De Haan 1953. Als Reinhart naar een zielsvriendin verlangt, citeert hij ‘de
zielvolle, maar vroeggestorvene Höltij’ (II, 270-271).
Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803), dichter van Geistliche Lieder (1758-1769), Oden
und Elegien (1771). Werd vooral beroemd door zijn bijbels epos in hexameters Der Messias
(1748-1773). Hij schreef verder o.a. toneelspelen en verhandelingen. Hij schiep een gevoelige
poëtische taal die, evenals zijn thematiek, ook in de Ned. literatuur bewondering en navolging
kreeg, o.a. bij R. Feith en E.M. Post (Langbroek 1933, Aufklärung 1974, 415-467). Reinhart
zegt die ‘zukunftige Geliebten’ te vertalen (II, 267-268): vs. 5-29 van ‘Die künftige Geliebte’
(1747) (zie Klopstock 1968, 68). Nannie citeert Klopstock ‘An Fanny’ (1748), (III, 48) over
het samen sterven en samen begraven worden; Reinhart leest Nannie een van de 20 zangen
voor uit ‘de Messiade van Klopstock’ die hij als ‘die schoone dichter’ aanduidt (III, 102).
Salomon Gessner (1730-1788) populair Zwitsers schrijver en schilder. Vooral bekend door zijn
Idyllen en Neue Idyllen (resp. 1756 en 1772) waarin een antiek-pastorale wereld van
natuurlijkheid, deugd, tevredenheid en geluk geschetst wordt. Van zijn overige werken zijn de
herderroman Daphnis (1754), de proza-zangen Der erste Schiffer en Der Tod Abels (1758), en
zijn Brief über die Landschaftsmahlerey (1770) van belang (zie Van Tieghem 1924-1930, II,
204-311; Prinsen 1934, 290-297, 307; Gessner 1973; Aufklärung 1974, 363, 368). Zijn idylle
‘Der Wunsch’ heeft de enscenering van Posts eerste briefroman Het land beïnvloed; in de
Reinhart is Nannie vooral de Gessner-lezer (zie afb. t.o.p. 44 van dl. 3). Zij leest zowel ‘Gessner's
eerste Schipper’ (II, 357) als De dood van Abel (III, 44-46). Zie ook: II, 359; III, 62, 66. E.M.
Post vertaalde tijdens haar Noordwijkse periode Gessners Werken (Gessner 1804).
Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794), schrijver van gedichten, romances, verhalen en
novellen. Van zijn blijspelen is Les billets doux (1779) bekend, van zijn pastorale werken de
romans Galatée (1783) en Estelle (1787). Grote populariteit verwierf hij door zijn Fables (1792).
E.M. Post maakte mogelijk de Ned. vertaling (1790) van Estelle (zie Paasman 1974, 48 en 112).
In de Reinhart wordt een lied van de herder Remistan geciteerd (uit de Estelle); Reinhart speelt
de melodie van dit ‘lieve zangstukjen van Florian’ op zijn dwarsfluit (III, 59-60).
Uit het oeuvre van Hubert Korneliszoon Poot (1684-1733) citeert Reinhart (II, 260-261) de
verzen 7-18 van ‘Akkerleven’ uit Gedichten I (1722). Zie Poot 1969, 42.
Uit het oeuvre van Rhijnvis Feith (1753-1824) citeert Reinhart de 7e strofe uit ‘Aan ongelukkige
gelieven’ (III, 107) en hij noemt Feith zijn ‘geliefden dichter’ wanneer hij Nannie voor het eerst
ontmoet schieten hem ‘twee coupletjens’ van Fanny (1787) te binnen (II, 322-323); resp. Feith
1982, 220; Feith 1787, 4-5.
Johann Kaspar Lavater (1741-1801), Züricher predikant die behalve om zijn fysiognomische
activiteiten (zie aant. 24) bekend werd als dagboekschrijver, Geheimes Tagebuch (1772-1773),
de irrationele Aussichten in die Ewigkeit (1768-1778), en de geestelijke liederen. (Over zijn
betekenis voor de Ned. literatuur zie men Noordhoek 1925; Buijnsters 1973, 80-89; Vrouwe
van Schaffelaar 1981, 9-10, 38-39.) Reinhart zingt op zee enige ‘Coupletten van Lavaters lied
op den dood’ (I, 163-65), dat is ‘Wider die Furcht des Todes’ (Lavater 1817, 428-430).
90 Zie voor Gellert en Klopstock aant. 89.
Jean Henri Samuel Formey (1711-1797), schrijver van Franstalige filosofische, theologische
en historische werken. Hij stamt uit een familie van hugenoten en was werkzaam als Frans
predikant en later als hoogleraar in Berlijn. Bekend werden Le philosophe chrétien (1750-1756)
en zijn Anti-Emile (1763) en franstalige encyclopedieën, tijdschriften en series in Duitsland.
Jacobus van Loo (1743-1797), pred. te Ootmarsum. Schrijver van theologische Leerredenen
(1784-1789) en van een Dagboek dat posthuum werd uitgegeven (1814). Zie Stouten 1975/1976
en 1976/1977. Hij behoorde tot de vriendenkring rondom Margriet van Essen (zie aant. 24). In
een brief van E.M. Post aan Charlotte Louise van der Capellen raadt zij deze de Lerredenen ter
lezing aan (Paasman 1974/1975, 619-620).
Johannes Eusebius Voet (1705-1778) schrijver van Stichtelijke gedichten en gezangen en Twee
verhandelingen van den staat der afgescheiden geesten voor den dag der opstanding (1773).
Zijn Proeve van psalmberijming (1763) is deels gebruikt voor de psalmberijming van 1774.
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Het Haagse dichtgenootschap ‘Kunstliefde spaart geen vlijt’ gaf zijn Nagelaten stichtelijke
gezangen en mengeldichten uit (1780) (NNBW, 1911-1937, X, k. 1127-1128). Reinhart citeert
(I, 248-249) de 9e strofe van het ‘Morgenlied’ (Voet 1746, 222).
De gedichten van Hieronymus van Alphen (1746-1803) waarover Reinhart schrijft zouden de
met Pieter Leonard van de Kasteele geschreven Stigtelijke Mengelpoëzij (1782) kunnen zijn,
de Gedigten en overdenkingen (1777), de Mengelingen in proze en poëzy (1783), of de Stigtelyke
dichtstukjes (1788) (zie Buijnsters 1973). De ‘schoone ode aan Christus’ die Reinhart citeert
(I, 310-311) is te vinden in de Gedigten en overdenkingen (Van Alphen 1777, 22-25).
Over de 18e-eeuwse kennis der natuur, natuurbeschouwing en -beleving zijn talrijke studies
verschenen. Ik zal met enkele algemene verwijzingen volstaan: Mornet 1907; Mornet 1911;
Van Tieghem 1924-1930; Prinsen 1934; Brandt Corstius 1951; Brandt Corstius 1955; Van
Tieghem 1960; Willey 1962; William Powel Jones 1966; Gusdorf 1972; Bots 1972. Vooral
Van Tieghem 1960 geeft een uitvoerige behandeling van de ontwikkeling van de
natuurbeschrijving tot natuurbeleving in de Westeuropese 18e-eeuwse literatuur.
Flora en fauna van de Guiana's zijn aan het eind van de 17e en in de 18e eeuw o.a. beschreven
door Warren 1669, Van Berkel 1695, Herlein 1718, Pistorius 1763, Fermin 1770, Hartsinck
1770, Bankroft 1782 en Stedman 1799-1800.
Zie Brandt Corstius 1960.
Verg. Feith 1982, 38-39; zie ook Brandt Corstius 1955, 106-108.
Zie over de ‘Keten der wezens’ Lovejoy 1960, chap. 6-9. E.M. Post moet dit concept vooral
gekend hebben uit de Katechismus der natuur (1777-1779) van de Zutphense predikant J.F.
Martinet die bij uitbreiding over de ‘keten der Scheppinge’ sprak (zie Brandt Corstius 1955,
76-77; Paasman 1970, 11-12 en Paasman 1971, 55-56). Een studie over de ‘grote keten’ in
Nederland, in het bijz. in het Ned. denken en in de Ned. literatuur is nog een desideratum.
Een eerste verkenning naar het goede-wilde motief in de Ned. literatuur (vooral onder invloed
van Rousseau) deed Gobbers 1963, 187-208; aanvullingen vindt men in: Zo blank 1982, 57-73
en 243-299. Een grondig onderzoek ontbreekt nog. Van de talrijke buitenlandse studies wil ik
er slechts enkele noemen waaronder het verouderde standaardwerk over ‘the noble savage’
door H.N. Fairchild uit 1928, ongewijzigd herdrukt in 1961: Fairchild 1961; Chinard 1911;
Bissell 1925; Gonnard 1946; Frenzel 1980, 793-807; Bitterli 1982. Dat de neger dikwijls werd
gezien als een ‘ignoble savage’ laten Constantine 1966 en Barnett 1975 zien.
Verg. Prinsen 1934, 14, 227, 307, 313-316; Brandt Corstius 1955, 55-62; Gobbers 1963, 155-159,
196-200.
Over de godsdienstige denkbeelden schreven o.a. Brandt Corstius 1951; Becker 1970 en Gusdorf
1972. Zie over de fysicotheologie in Nederland: Bots 1972; verder Paasman 1970; Paasman
1971. Over de theodicee: Buijnsters 1963, 170-181. Over het occultisme: Viatte 1928.
Over hiernamaalsverwachtingen, afgescheiden geesten en hoop op wederzien, schrijft Post in
haar gehele oeuvre, het meest expliciet in Mijne kinderlijke traanen, geschreven na de dood
van haar moeder (Post 1792) en in ‘De Hoop’ (Post 1789, 144-157).
De hoop is een belangrijk motief in Posts oeuvre; ook elders in de Reinhart wordt de hoop op
‘een beter, geheel kommerloos leven, aan de overzijde des grafs’ tot uitdrukking gebracht (III,
182-183). In ‘De Hoop’ (Post 1789, 144-157) wordt de ‘strelende hoop’ op een leven na de
dood uitgesproken waarin de mens de schepping zal kunnen bewonderen en Gods plan zal
kunnen doorgronden. Veelzeggend is wat E.M. Post in de winter van 1791/1792 schreef aan
haar vriendin Charlotte Louise van der Capellen: ‘Hoop is doch de ziel van t leven’; ze doelde
daarbij zowel op een beter lot in het aardse leven, o.a. hoop op vriendschap, als in ‘de andere
wereld’ (Paasman 1974/1975; citaat op p. 623).
De overigens traditionele vergelijking van de levensreis met een zeereis trof ik ook aan in het
Weekblad voor Neêrlands jongelingschap, dl. 3, no. 1 (6 jan. 1785); opvallend is dat hier de
Hoop als reisgezel optreedt.
Becker 1964, 170, legt een direct verband tussen de niet-teleologische vertelwijze en de
levensechtheid: ‘Die Zukunftsungewissheit der Briefschreiber entspricht dem wirklichen Leben;
das macht ihre Reaktionen um so interessanter, ihre Zweifel und Anfechtungen um so
glaubwürdiger, ihre Überwindung um so verdienstvoller. Was ein Erzähler, der das gute Ende
der Geschichte im voraus weisz, vom tugendhaften Verhalten der Personen berichtet, wirkt
sehr viel weniger nachahmbar als die im Moment der Prüfung geschriebenen Briefe der
Betroffenen, die selbst ihr zukünftiges Schicksal nicht besser kennen als der Leser sein eigenes
und dennoch der Vorsehung vertrauen.’ Ook anderen wijzen op de ‘techniques of illusion’
waarvan de belangrijkste zijn: het documentair karakter van de brief, de niet-teleologische
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verteltrant, het ontbreken van een overkoepelende vertel-instantie binnen de fictie, het ontbreken
van het besef bij de lezer van een ‘Gesamt-Komposition’, het writing-to-the-moment-procédé,
de uitvoerige aandacht voor details en de nadrukkelijke beschrijving van de epische situatie
(zie o.a. Romberg 1962, 230, 234; Mylne 1970 en Picard 1971 behandelen resp. de ‘techniques
of illusion’ in de 18e-eeuwse roman en ‘Die Illusion der Wirklichkeit’ in de 18e-eeuwse
briefroman).
101 Verg. Becker 1964, 171: ‘Die verborgene Konstruktion der Gesamthandlung im Briefroman
erscheint als das Eingreifen der Vorsehung’.
102 Versini 1979, 168-181, wijst erop dat een groot deel van de briefromans waarin uitsluitend (of
bijna uitsluitend) de brieven van één persoon worden weergegeven ‘romans d'exil’ zijn, romans
over vrijwillige of gedwongen ballingschap (op individueel-psychologische, sociale, politieke
of godsdienstige gronden). Reeds in wat hij noemt, de prehistorie van het genre, in de Heroïdes
van Ovidius, vindt men de ballingschap als schrijfsituatie en schrijfmotivatie. De brief is dan
een communicatiemedium om het isolement van de balling te doorbreken, niet zelden een
middel om contact te blijven houden met de leef- en denkwijze van de samenleving die men
verlaten heeft en die in schrille tegenstelling kan staan tot die van het ballingoord. Ook Reinhart
is een balling - slechts tot op zekere hoogte een vrijwillige balling: hij vertrekt immers omdat
hij de enige is die zijn moeder de sociale status kan teruggeven die zij gewend was. Epistolaire
correspondentie is ook voor hem een voorwaarde om zijn ballingschap aan te kunnen. In zijn
brieven vergelijkt hij dikwijls de nieuwe levensomstandigheden in Guiana met de oude in de
Republiek (in de nabijheid van zijn moeder en van Karels gezin).

2.5. De Reinhart en de lezer
In deze paragraaf beoog ik slechts een schets te geven van de mogelijke ontvangst
en van de functie van de Reinhart als epistolaire roman met een bepaalde thematiek.
Om tot een gedegen hypothetische receptie te komen, zou uiteraard een uitvoerige
reconstructie van de desbetreffende literaire en socio-culturele verwachtingshorizon
anno 1791-1792 nodig zijn.

2.5.1. De lezersverwachtingen
Toen de Reinhart in het begin van de jaren '90 van de 18e eeuw verscheen, was een
briefroman die de lezers wilde overtuigen van de waarde van deugd en godsdienst
voor de mens, geen verwachtingendoorbrekend literair fenomeen meer. Er was reeds
een Europese briefromantraditie ontstaan in de loop van de 17e eeuw,103 waarvan
Guilleragues Lettres Portugaises (1669) weliswaar niet het beginpunt, maar wel een
vroeg hoogtepunt was. De Nederlandse lezers die geen vreemde talen machtig waren,
konden van verscheidene vroege briefromans kennis nemen via vertalingen: de Lettres
Portugaises moeten in 1722 uitgegeven zijn als de Minnebrieven van een
Portugeesche nonne aan den ridder de C***.104 Van L'esploratore Turco (1684) door
Giovanni Paola Marana, in het Frans vertaald als L'espion du Grand-Seigneur (en
aangeduid als ‘L'espion Turc’), verscheen in 1710 een indirecte vertaling door A.
Bogaert: Alle de brieven en gedenkschriften van eenen Turkschen spion in de hoven
van Europa. Vertalingen van andere spion-romans (waarin de zeden en gewoonten
van een bepaalde natie door vreemdelingen gerapporteerd worden, meestal niet
weinig satirisch) volgden.105 Van de Lettres Persanes (1721) door Montesquieu,
verscheen in 1736 een vertaling: De Persiaansche spion, of Persiaansche brieven.
P. le Clercq vertaalde in 1736 een Engelse navolging door G. lord Lyttelton: Brieven
van een' Persiaanschen heer te Londen. Een jaar later kwamen de Lettres Juives
door J.B. Boyer d'Argens in vertaling uit: de Joodsche brieven. De zeden en
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gewoonten der Hollanders werden overigens ook epistolair gerapporteerd, zogenaamd
door een Zweedse jongeling in De Hollandsche waereld, in zyn aard en gedrag der
menschen; beschreven door een reiziger, in Holland zynde, aan zynen vriend buiten
's lands (1733).
Het is duidelijk dat omstreeks 1740, voordat de briefromans van Richardson in
het Nederlands vertaald werden, reeds een aantal Nederlandstalige briefromans op
de markt was - zij het dan van een ander karakter dan de ‘zedekundige’ Pamela,
Clarissa en Grandison.106 Daarnaast bestond er een respectabel aantal Nederlandstalige
brievenboeken, gepubliceerde reisbrieven en correspondenties en een aantal
vertalingen en bewerkingen van andere epistolaire literatuur zoals van de Epistulae
Abaelardi et Heloisae en van de Heroides. Van dit laatste werk kwamen in de 17e
en 18e eeuw enkele prozavertalingen uit - de bekendste zijn die van Joost van den
Vondel en Abraham Valentijn.107 In brievenboeken was soms sprake van
fictionalisering van de voorbeeldbrieven. Uit de spectatoriale tijdschriften kende
men de lezersbrieven en de antwoordbrieven, die soms kleine narratieve eenheden
vormden. Er heerste aldus een literair klimaat waarin de Richardson-vertalingen en
de vroegste oorspronkelijk Nederlandse briefromans zeker niet opzienbarend genoemd
konden worden vanwege hun epistolaire karakter.
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Hoeveel te meer geldt dit voor de Reinhart. In de jaren 1740-1790 verschenen de
bekendste Westeuropese briefromans: Richardsons Pamela (1740), Clarissa
(1747-1748), Grandison (1753-1754), Rousseaus Julie (1761), Goethes Werther
(1774) en Choderlos de Laclos' Liaisons dangereuses (1782). Op de Julie en de
Liaisons na werden deze vóór 1791 in het Nederlands vertaald. Daarnaast verschenen
tientallen vertalingen en bewerkingen van andere epistolaire schrijvers, van Mme
Beccari, Frances Brooke, F. Burney, J.J. Dusch, Chr. F. Gellert, Mme De Genlis,
J.T. Hermes, Freiherr von Knigge, N.G. Léonard, Marivaux, J.M. Miller, J.C.A.
Musäus, Mme Le Prince de Beaumont, Mme Riccoboni, C.G. Salzmann, Frances
Sheridan, T. Smollet, H.M. Williams, en een aantal vertalingen van anonieme
briefromans.108
Ook kwamen er talrijke oorspronkelijk Nederlandse epistolaire romans uit:
anonieme werken zoals De Hollandsche Pamela (1754) en De gevallen van Mundus
(1761); De kleine Grandisson (1782) en De kleine Klarissa (1790) door M.G. de
Cambon-Van de Werken; de Sara Burgerhart (1782) en de Willem Leevend
(1784-1785) door Wolff en Deken; de Julia (1783) en de Ferdinand en Constantia
(1785) door R. Feith; de Cephalide (1786) en de Zephire (1788) door J.E. de Witte;
Henriëtte van Grandpré (1789) door De Witte en Maria van Zuylekom; de Elizabeth
en Carolina (1787) door P.L. Kersteman; Het land (1788) door E.M. Post; De
Nederlandsche menschenvriend (1788) anoniem; De gelukkige emigranten (1788),
De Hollandsche wysgeer in Braband (1788-1790), De vlugtende wysgeer in Holland
(1789), De zegepraal der menschlievendheid (1790), De Hollandsche wysgeer in
Vrankrijk (1790) door G. Paape; De jonge reizeger door Nederland (1789-1790)
door J.A. Backer. In de jaren 1791-1792 verschenen behalve de Reinhart nog: De
tijd (1791) door B. Meulman; Martian en Jenny (1791) door J.E. de Witte; Eduard
en Charles (1791) door Naatje C. van Streek-Brinkman; Mijne vrolijke wijsgeerte
in mijne ballingschap (1792) door G. Paape; en Ismeene en Selinde (1792) door
Maria van Zuylekom. In de loop van de jaren '80, en vooral in de laatste jaren voor
de Reinhart, valt er een ware hausse waar te nemen van Nederlandse briefromans.109
Het is vooral in de zedekundige roman, waaronder de briefromans van Richardson
en zijn talrijke navolgers, dat de verdediging van deugd en godsdienst gethematiseerd
is. De deugd van de kuisheid en het vertrouwen in de Voorzienigheid mochten zich
daarbij in een bijzondere belangstelling verheugen. Liefdes-, vriendschaps- en
verwantschapsrelaties vormen meestal het kader waarbinnen belevenissen, belevingen
en ideeën gecommuniceerd worden: intieme gevoelens van liefde en vriendschap
zelf, verlangens en hartstochten, het streven om het isolement te doorbreken, innerlijke
worstelingen met deugd en geloof, natuurbelevingen, beschouwingen over vreemde
landen en volkeren, opvoedingsidealen etc. Het is allemaal schering en inslag in de
18e-eeuwse briefromanliteratuur.
Ook de gehanteerde technieken, de monologische weergave van de correspondentie,
het writing-to-the-moment, het dialogiseren en het niet (meer) realiseren van een
editeursfictie, zijn anno 1791 niet bijzonder.
Het bijzondere aan de Reinhart voor de contemporaine lezer zal het compositorische
feit geweest zijn dat de strikt monologische structuur, in combinatie met de korte
vertelafstand, zo lang wordt volgehouden, zoals vergelijking met de Lettres
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Portugaises en met Die Leiden des jungen Werthers laat zien. De meeste omvangrijke
briefromans zijn briefwisselingsromans met verscheidene correspondenten, waardoor
er een afwisseling van schrijfstijlen, focalises en lotgevallen mogelijk is, die de
buitenfictionele lezer kan blijven boeien. In het geval van de Reinhart, een roman
met weinig uiterlijke handeling, wordt de lezer dus langdurig geconfronteerd met
Reinharts schrijfstijl, waarnemingen, gevoelens en beschouwingen - boeiend voor
die lezers die geïnteresseerd zijn in de onbekende exotische natuur en in innerlijk
leven.
Een dusdanig uitvoerige en realistische beschrijving van de tropische natuur was
behalve in de natuurhistorische gedeelten van land- en volkenkundige en
reisbeschrijvingen, hoogst onge-
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bruikelijk. De Reinhart verschilt in dit opzicht in sterke mate van de overige
Westindische koloniale literatuur.110 Het fysico-theologische aspect van de
natuurbeschrijvingen was daarentegen traditioneel.
Het motief van de negerslavernij is, zeker in de Nederlandse briefroman, nieuw,
maar niet in andere literaire genres en ook niet in epistolaire werken van niet-literaire
aard, zoals in hoofdstuk 3 zal blijken.
Een doorbreking van de lezersverwachtingen zou voorts hebben kunnen
plaatsvinden doordat Reinhart niet eerst tegen de Voorzienigheid rebelleert (zoals
bijv. Robinson Crusoe) en dan door middel van providentiële correcties tot bekering
en berusting komt,111 maar ondanks zijn deugdzaam leven beproefd wordt. Nergens
wordt gesuggereerd dat Reinharts beproevingen de straf zouden zijn voor het in
slavernij houden van de negers. Evenals in het geval van Eduard in Feiths Julia zou
zijn ‘zonde’ een bij vlagen uitgesproken tè grote zelfverzekerdheid van zijn geloof
kunnen zijn (‘ontneem mij alles, en nog zal ik U danken’), die niet met de feiten in
overeenstemming is. Anders dan vele ‘beproefden’ (vergelijk bijv. Werther en Eduard
in de Julia en de heremiet in het bijbehorende ‘Mengelwerk’) komt Reinhart niet tot
een volledige berusting, te weten aanvaarden èn danken.

2.5.2. Receptie
Er zijn nauwelijks receptiegegevens voorhanden. Eén receptie, niet van een doorsnee
lezer, maar van een recensent is te vinden in de Algemeene vaderlandsche
letter-oefeningen. De recensies in dit tijdschrift (resp. 1793 en 1795) wijzen met
name op de manifestatie van Reinharts innerlijk (zijn ‘zedelyk hart’, ‘edele deugd’,
‘zuiver gevoel’), op zijn godgewijde natuurbeschrijvingen (‘eenvoudige Tafreelen
in een ander Waerelddeel’, ‘hy is kristen, en Natuurbeschouwer tevens’,
‘natuurkundige Schilderingen’), en zijn zedekundige beschouwingen (‘schoone
bespiegelingen’, ‘zedelyke [...] Schilderingen’). Het ‘Werk’, een genre-aanduiding
wordt vermeden, wordt bevallig en nuttig genoemd, en de recensent twijfelt er niet
aan of de bedoelingen van de auteur ten aanzien van de lezers zullen gerealiseerd
worden. Ten slotte wordt melding gemaakt van het voorkomen van ‘Proeven’ uit het
werk van de bekendste Duitse dichters, Klopstock, Gellert, Gessner en Göcking, die
‘zeer gelukkig vertaald of naargevolgd’ genoemd worden.112
In de eerste recensie (over deel 1 en 2) wordt een uitvoerig tekstfragment geciteerd
uit het eerste boek: een zeebeschrijving met een reflectie over de werking van de
Voorzienigheid; in de tweede recensie (over deel 3) een korter fragment over het
afscheid dat Reinhart van zijn slaven neemt bij de terugkeer naar zijn land van
herkomst.
De recensent heeft, zoals gebruikelijk in de tijdschriftkritiek omstreeks die tijd,
vooral waardering voor de ethische kwaliteiten, met name van de hoofdpersoon,
maar negeert de esthetische niet - hij noemt het werk ‘bevallig’, de bespiegelingen
‘schoon’.
De onthaal in de Letter-oefeningen is positief; de naar voren gebrachte punten zijn
in overeenstemming met wat de auteur blijkens haar voorwoord ‘bedoeld’ heeft en
met wat uit mijn analyse naar voren gekomen is. De tekstillustratie, respectievelijk
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een natuurwaarneming met een reflectie over de Voorzienigheid, en het afscheid van
de slaven die Reinhart voor zijn goede-meesterschap danken, zijn in dit verband niet
zonder betekenis.
Een tweede recipiënt is de Duitse vertaler van de Reinhart, Philipp Rosenmüller.
Hij kreeg het Nederlandse werk in handen toen hij zich op een door de Engelsen
opgebracht Hollands schip bevond voor de rede van Plymouth. Hij mocht het schip,
waarmee hij op weg was naar Batavia, gedurende acht maanden niet verlaten. Tijdens
dit troosteloze isolement gaf een medegegijzelde hem de roman van Post te lezen.
Dit werk verschafte hem troost, omdat het, aldus Rosenmüller, ‘ganz meiner Lage
und den damaligen Umständen angemessen war’.113 Hij werkt die omstandigheden
in het vertalersvoorwoord (1799) nog wat verder uit: evenals Reinhart was hij op
weg naar een verre kolonie, eveneens afgescheiden van zijn dierbaren in
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het vaderland; ook in zijn geval was het zeevolk grof en ruw en had hij aan boord
geen echte vriend.
Rosenmüller kon zich in hoge mate met Reinhart identificeren, met name waar
het zijn communicatief isolement betrof. Hij beklemtoont dat in het werk de
belevingen centraal staan. Hij acht het werk enerzijds van belang voor lezers die op
de een of andere manier, net als hij zelf, lotgenoten van Reinhart zijn, en anderzijds
voor lezers die houden van ontdekkingsreizen, avonturen en robinsonaden, maar zelf
geen mogelijkheid hebben om die in werkelijkheid te beleven. De Reinhart is volgens
hem minstens zo vermakelijk en zeker leerzamer dan de laffe romans waarmee men
dikwijls de tijd kort.
De schrijfster heeft zijns inziens een sentimentele en dweperige toon niet altijd
weten te vermijden. Ook signaleert hij het risico van de monologische vertelstructuur:
het werk zou sommige lezers kunnen gaan vervelen ‘durch die wiederholten, sich
immer ähnlichen Emp-findungen’.114 Hij deelt mee enkele uitwassen van de tekst
ingekort te hebben. De van oorsprong Duitse gedichten heeft hij weggelaten omdat
die voor de Duitse lezer genoegzaam bekend zijn.
Duidelijke gevallen van produktieve receptie van de Reinhart zijn mij niet bekend;
mogelijk zou er hiervan sprake kunnen zijn in de roman Simon Blaukohl door Chr.
G. Salzmann (zie 3.9.2).

2.5.3. De functie van de Reinhart
De functie van deze roman voor de lezers in de woelige, onbestendige want
veranderingen barende jaren '90 van de 18e eeuw, is mijns inziens in algemene zin
de opwekking tot deugd en geloof - zelfs als de deugd niet op aarde beloond wordt.
Reinhart demonstreert vele deugden, waarvan kinderliefde, liefde voor de medemens
(de broeder) in het bijzonder voor de verachte negerslaven, werklust, zelfbeheersing,
kuisheid, soberheid, ootmoed ten aanzien van de Schepper en Zijn schepping, en het
geloof in de Voorzienigheid, in het oog springen. Reinharts reis in den vreemde
vertoont parallellen met de levensreis van ieder mens (verg. de allegorische reiziger,
pelgrim en balling).115 Door middel van Reinharts geschiedenis wordt de lezer
gedemonstreerd dat het leven uit een reeks voor- en vooral tegenspoeden bestaat,
dat duurzaam geluk en rechtvaardigheid niet van deze wereld zijn, maar pas van de
andere wereld: het hiernamaals. Het menselijk doen en laten moet daarom op die
betere wereld van het hiernamaals gericht zijn en alleen voorzover het met dat streven
niet in strijd is, op de eigen wereld!
Zelfs een leven gericht op de onsterfelijkheid is menselijk wikken, God bepaalt
in hoeverre de mens op aarde iets realiseren zal van zijn idealen. De Voorzienigheid
bepaalt in hoeverre hij slaagt in zijn streven naar geluk, macht, vrijheid en sociale
rechtvaardigheid. Nooit kan de mens op aarde meer bereiken in zijn persoonlijk en
maatschappelijk leven dan de Voorzienigheid hem toestaat. Bij tegenslagen, ongeluk,
onmacht, onvrijheid, onrechtvaardigheid, past geen verzet, geen revolutie, maar
berusting en vertrouwen dat tegenspoeden slechts tegenspoeden zijn in schijn, en in
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feite bedoeld zijn om het heil van de mens en van de schepping te bevorderen. Een
deugdzaam en godsdienstig mens mag hopen op een beter lot in het hiernamaals.
Zo heeft de Reinhart mijns inziens in het bijzonder de functie om de lezer te
overtuigen van de noodzaak tot berusting in het menselijk en maatschappelijk tekort
- met hoop op compensatie door middel van een alleszins volmaakt hiernamaals.

Eindnoten:
103 Over de epistolaire traditie zie men Singer 1933; Kany 1937 en Versini 1979, 9-47. Over de
Lettres Portugaises geplaatst in de 16e- en 17e-eeuwse ontwikkeling van brievenboek tot
briefroman, leze men Bray 1967.
104 Buisman 1960, nr. 22, geeft deze titel (Rotterdam, J. Bent 1722) zonder een vindplaats te
noemen; ook ik heb nog geen exemplaar in handen kunnen krijgen. Buisman 1960 noemt
Marianne Alcaforada nog als auteur en Guilleroques [sic] als uitgever. In 1962 heeft echter
Fréderic Deloffres overtuigend aangetoond dat Guilleragues de auteur is (Bray 1967, 23-25).
105 Marana noemde zich editeur-vertaler van de Esploratore en wel uit het Arabisch. In het werk
van Marana komt een echte spion voor wie komt spioneren aan het hof van Lod. XIV. De
hoofdpersonen in latere werken die soms nog wel spion (espion of spy) in de titel dragen, hebben
meestal niets meer met spioneren te maken. Het gaat om vreemdelingen (dikwijls oosterlingen)
die zich voor langere tijd in een bepaalde stad vestigen en vandaaruit hun satirische reisbrieven
schrijven. De genre-aanduiding ‘spionroman’ heb ik desondanks gehandhaafd. Zie over de
‘spionroman’: Kany 1937, 99-100; Würzbach 1964, 42-43; Hazard 1961, 16-18; Versini 1979,
135-138. Een introductie op de Westeuropese spionroman in de 18e eeuw en de Ned. vertalingen
en bewerking geven M. Poel-Sternau en T. Verhagen-de Jong in hun doctoraalscriptie aan het
IvN (UvA): Poel/Verhagen 1976.
106 Zoals uit het voorafgaande duidelijk is, beschouw ik Richardsons werken niet als het beginpunt
van de briefroman; wel als een belangrijke literatuur-historisch markeringspunt; het beginpunt
van een Westeuropese hausse in de briefromans. Het genre kreeg a.h.w. zijn esthetische en
ethische erkenning. Singer 1933, 59, merkte reeds op dat Richardson het genre niet hoefde te
innoveren, maar dat hij het perfectioneerde.
107 Zie voor de Ned. Heroïdes-vertalingen Geerebaert 1924, 138-152. Vondels proza-vertaling
dateert reeds uit 1641, maar werd pas in 1716 uitgegeven; de vertaling door Valentijn werd in
1678 gepubliceerd.
De Abelard-Heloise-stof werd in de 18e eeuw vooral bekend door de bewerking in briefvorm
door Alexander Pope: Eloisa to Abelard (1717). Volgens Versini 1968, 242, worden in de
Franse literatuur de brieven van Heloise en Abelard in de Heroïdes-traditie opgenomen; het
gaat hier om ‘lettres d'amants séparés ou de femmes abandonnées’. Hij geeft een bibliografie
van de Franstalige Heroïdes-traditie tussen 1700 en 1800 (p. 645-649). Zie verder Frenzel 1963,
1-2.
108 Gegevens ontleend aan mijn fichesbibliografie (in voorbereiding) van de Nederlandstalige
briefroman 1650-1850. Deze titels zijn slechts ten dele opgenomen in de Short-title cat. 1981
(zie ald. p.v).
109 Zie aant. 108. Feiths Julia is overigens geen briefroman in strikte zin; het verdient de voorkeur
te spreken van ‘een ik-verhaal met wisselend perspectief [...], waarbij in het merendeel van de
hoofdstukken gesuggereerd wordt dat er sprake is van brieven, of liever: van brieffragmenten’
(Feith 1982, 10-12). Dat Gerrit Paape de auteur zou zijn van De vlugtende wijsgeer in Holland
(1789) staat volgens de Paape-onderzoeker Adèle Nieuweboer niet vast. De Belgische spion
(1791) is weliswaar in brieven, maar is geen roman (ook geen spion-roman zoals de titel
suggereert).
110 Paasman 1982.
111 Zie Starr 1965; Hunter 1966; Rogers 1979. Hunter 1966, 200, plaatst de Robinson Crusoe aldus
in de traditie van bekeringsliteratuur: ‘Robinson Crusoe presents the same story of rebellion
and punishment, repentance and salvation, which is common to Puritan spiritual histories,
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whether in the form of providence stories, exempla in guide books, spiritual biographies, or
pilgrim allegories.’
Vad. Letter-oef. 1793, I, 508-512; 1795, I, 135-136.
Post 1799-1800, I, 7. De ‘Vorrede’ beslaat de pagina's 5-10.
Post 1799-1800, I, 9.
Hunter 1966, in het bijz. hfdst. 5 ‘Metaphor, Type, Emblem, and the Pilgrim “Allegory”’.
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3. De goede meester: Reinhart en de
denkbeelden over slavernij
In dit hoofdstuk bespreek ik om te beginnen, als voortzetting van de behandeling
van de thematiek in het vorige hoofdstuk (2.4), het motief van de slavernij in de
Reinhart (3.1). Ten einde de mogelijke receptie van de opvattingen over slavernij in
deze roman op het spoor te komen (3.9), tracht ik vervolgens de lezersverwachtingen
anno 1791-1792 (de jaren waarin de roman verscheen) te reconstrueren (3.3 - 3.8).
De verantwoording van dit onderzoek vindt men in 3.2.

3.1. Slavernij in de Reinhart
Reinhart weet kennelijk niet exact wat de slavernij inhoudt als hij zijn reis naar
Guiana begint, noch heeft hij zich voldoende gerealiseerd dat hij om fortuin te kunnen
maken ook slaven voor zich zal moeten laten werken - dus vuile handen zal moeten
maken. Naderhand zegt hij tenminste dat hij zich anders misschien bedacht zou
hebben. Toch is hij er zich van bewust dat in slavernij leven onaangenaam moet zijn:
tijdens de reis is hij bang om bij een eventuele schipbreuk op een ongastvrij eiland
in slavernij te geraken (I, 176). Hij bereidt zich tijdens de zeereis op zijn koloniale
bestaan in de Nieuwe Wereld voor, door ‘natuur- en zeden-kundige, geschied- en
reis-verhaalen’ te lezen, waaronder de Geschiedenis van America (1778) door William
Robertson (I, 185-196). Hij bewondert de moed en het genie van Columbus en de
zijnen, maar is verontwaardigd over hun uit gouddorst voortgesproten wrede optreden
jegens de onschuldige en vriendelijke indianen. Beter ware het volgens hem geweest
dat Amerika nog enkele eeuwen onontdekt was gebleven. Deze stellingname kan
bepaald hoge verwachtingen wekken van Reinharts optreden als kolonist.
Een kort verblijf in de kolonie is voldoende om de harde werkelijkheid van de
slavernij tot hem door te laten dringen. Hij is diep getroffen door het lot van zijn
‘ongelukkige broeders’ - zoals hij de slaven aanvankelijk noemt:
Van het oogenblik af, dat ik mijne eerste voetstappen hier op deezen grond
drukte, maakte de moedelooze houding, de zwoegende arbeid van deeze
onrechtvaardig verdrukte menschen, een zeer somberen indruk op mij; en
zoo dikwijls ik de harde trotschheid, met welke wreede meesters, of
ongevoelige opzichters, deeze ongelukkige, vernederde, mishandelde
menschen bejegenen, en hunne gedwongene gehoorzaamheid aanzie, word
ik vervuld met verontwaardiging, en medelijden; ik geloof zeker dat deeze
gewaarwordingen zig in mijne geheele houding en gelaat uitdrukken; ten
minsten zeer dikwijls wierpen deezen of geenen deezer mishandelden en
klaagenden, een droevigen blik op mij, even of zij merkten dat mijn hart
voor hun belang pleitte; zulk een blik, Karel! moet een ijzer hart
verbreeken, en maakt het mijne nog weeker; die doet het dikwijls, in stilte,
een' traan van waar, van innig, maar van magtloos mededoogen, over het
rampzalig lot van mijne ongelukkige broeders, voor den God die een
wreeker is der verdrukten, schreiën; en bij elke nieuwe gelegenheid word
mijn treurig gevoel verlevendigd. (I, 238-239)
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Reinhart raakt zelfs zodanig van streek dat hij al heel spoedig hoopt door gewenning
minder gevoelig te worden voor deze ellende, omdat hij vreest anders niet normaal
te kunnen leven, al neemt hij zich voor nooit onverschillig te worden.
Wat Reinhart in de slavernij het meeste betreurt is het verlies van de vrijheid:
Die onverwinnelijke trek tot vrijheid, die het kruipend insect, die veel
meer den edelen mensch, het afdrukzel van het beeld zijns maakers, is
ingeschapen; die met het zuigend kind wordt geboren, met den moedigen
jongeling opwast, en met den
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grijsaart in het graf zinkt; zonder wiens voldoening het leven geen zoet
heeft, en de dood eene weldaad is; deeze word zoo wreedaartig als
onmenschlijk, uit het hart van zooveele milioenen uitgescheurd, of liever,
deeze woedt in de ziel, en verdubbelt het ongeluk van alle die menigte
rampzaligen, welke door onrechtvaardig geweld van het recht der
menschheid beroofd werden: wie zal het getal van alle die slachtoffers
van laage driften, en vuig belang, die geduurende verscheidene eeuwen
de gronden van dit gewest bebouwden, tellen? hoe veelen bliezen hier hun
rampzalig leven, moêgesloofd, in treurigheid, en bittere wanhoop, uit;
terwijl hun geest voor den Richter der gantsche aarde om wraak roept,
over de wreedheid, die men hen onschuldig deed lijden! (I, 241)
De slaven of hun voorouders waren eens vrij, aldus Reinhart, en genoten de vrijheid,
vrede, rust en overvloed onder welhaast idyllische omstandigheden. Door verraad
van hun eigen op bezit beluste vorsten worden ze van hun bloedverwanten en vrienden
gescheiden en in een vreemd werelddeel tot levenslange (en voor hun geslacht:
eeuwigdurende) slavernij gedwongen. Tijdens hun transport worden ze slechter dan
vee of dan misdadigers behandeld. In den vreemde worden ze aan de meestbiedende
verkocht en komen ze in het bezit van een meester die ze ‘in waare grootheid verre
overtreffen - want menschen, welke in eerlijke trouw, in edelmoedige braafheid, in
lijdend geduld uitmunten, zijn, onder deeze verachte negers, geene zeldzaame
verschijnselen’ (I, 243). De meesters zijn wreed en ondankbaar; ze zijn karig met
voedsel en gul met straffen. Het is eigenlijk nog gelukkig dat de negerslaven door
hun geringere gevoelsvermogens hun ongeluk minder voelen dan ‘een gevoelig
mensch bij beschaafder volken’. Toch is hun geluk voor altijd verstoord.
Wie weet hoe gelukkig zij geweest zijn in Afrika, en Reinhart doet (via Karel) een
bewogen oproep tot zijn gevoelige medemensen:
gij, gevoelige mensch! die daar ooit uwe voetstappen zetten zult, ween
over het lot van uwe broederen, of liever, denk op middelen tot hunne
verlossing! (I, 245)
Dit laatste, ‘denk op middelen tot hunne verlossing’, kan de gevoelige lezer zeker
als een opwekking tot afschaffing van de slavernij geïnterpreteerd hebben.
Die afschaffing moet overigens kennelijk van andere mensen komen dan van hen
die op de een of andere wijze bij slavenhandel en slavernij betrokken zijn. De
eindschakel van de keten, de plantage-eigenaar, wordt in ieder geval niet opgeroepen
om van slavenarbeid af te zien. Hem wordt daarentegen verzocht de slaven goed te
behandelen:
O! mogten alle onrechtvaardige eigenaars van deeze gekochte menschen
zig ten minsten, terwijl zij hunnen dienst genieten, herïnneren, dat zij vrij
geboren zijn, en gevoelen, dat al hun geld, dat hunne geheele bezitting, in
de schaal der rechtvaardigheid, niet kan opweegen tegen de waarde der
vrijheid, dat goed, waarop de arme Neger zoo veel rechts heeft, als de
rijkste Europeër, en dat hem wreedaartig ontstolen is: o! denk! denk
slaavenrijke Planter, dat het ongeluk alleen deeze menschen in uwe handen
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leverde; behandel hen zacht als uwe broeders; verligt hun knellend juk,
en geef hun zoo veel vreugds weder als in uwe magt is; op dat geen
knaagend verwijt, in oogenblikken van nadenken bij uw graf, uwe rust
verstoore! (I, 245)
Reinhart verbaast zich erover dat deze ‘barbaarsche’ slavernij destijds ingevoerd is
door volkeren die bestraald werden door het licht van het ‘Euangelium des vredes’.
Even onbegrijpelijk is het dat deze misstand niet opgeheven, zelfs niet verbeterd is
in de laatste verlichte en verdraagzame eeuwen, waarin zoveel duistere vooroordelen
verdwenen zijn en zoveel ruwheid verzacht is (I, 245-246).
Wanneer hij zich realiseert dat hij als hij aan zijn reisdoel wil beantwoorden, ook
geld moet verdienen dankzij slavenarbeid, geraakt Reinhart in een gewetensconflict:
als hij dit vooruit geweten had zou hij waarschijnlijk niet naar Guiana toegegaan
zijn. De enige wijze om het geweten te sussen, is van de nood een deugd maken:
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dit is ook zeker, die slaaven, welke het lot [...] in mijne handen leveren
zal, zullen zig het juk hunner slaavernije, dat hun tog niet om mijnen wille
werd opgelegd, minder beklagen, dan onder een ander opzicht; want gij
weet, Karel! wreedheid is een trek, welke de goede Natuur aan mijn
karakter onthield; en dit zweer ik hun, bij de gevoelens der menschheid
en van den godsdienst, die in mijn hart heerschen - ik zal de drukkende
ellenden van die medemenschen, wier lot in mijn hand is, edelmoedig
verminderen, en hun dezelve bijna niet doen gevoelen. (I, 246-247)
Ook als de slaven een menswaardiger behandeling krijgen, blijven ze
beklagenswaardig: blijkens hun gelaatsuitdrukking zijn ze ‘stomp’, voor de ‘fijnste
vreugde des levens’ minder vatbaar. Uit hun gelaat blijkt hooguit ‘onnozele
goedhartigheid, of laage en dierlijke driften’. En dan te bedenken, aldus Reinhart,
dat ze van dezelfde stamvader afstammen als de Europeaan; toevallige
omstandigheden zoals klimaat, leefwijze en opvoeding deed hen neerzinken tot een
niveau dat aan ‘dieren-domheid’ grenst. Het zijn de beschaafde volken geweest die
door de invoering van de slavernij de laatste kiemen van menselijke adel in hun
harten verstikten en door de slavenmishandeling alleen ‘het onkruid der laagste
driften’ opkweekten. In Europa namen eeuw na eeuw wijsheid, beschaafdheid en
smaak toe en aldus werd de afstand tussen de blanke Europeaan en de zwarte Afrikaan
alleen groter. Reinhart beseft dat zijn superioriteit boven de neger geen verdienste
is, maar dat hij die dankt aan de Voorzienigheid die hem in het verlicht Europa deed
opgroeien en niet in het woeste Afrika. Daarom zal hij nooit met trots op de negerslaaf
neerzien.
Het ontbreken van een vertroostende godsdienst maakt hen nog beklagenswaardiger.
Zo de negerslaaf al in een god gelooft, biedt deze niet die veilige toevlucht voor
ongeluk die de ‘waare belijder van het Euangelie’ geboden wordt. De enige strohalm
waaraan de slaven zich vastklampen is een vaag geloof in een leven na de dood in
vrije toestand, in hun eigen land. In hun ellende verlangen ze daarom dikwijls naar
de dood. Reinhart vraagt zich af, of deze verwachting reëel of ijdel zal zijn. Hij kan
zich dat laatste niet voorstellen. De neger ervaart het gehele leven als een ramp;
natuur en godsdienst troosten hem niet. Hij heeft geen denkbeeld van een ‘weldaadige
Almagt’ die een vader voor alle schepselen is; hij kent de Verlosser niet. Zo komt
hij na zijn leven onvoorbereid in de ‘wereld der Geesten’ binnen. Maar, zou de
Verlosser toch ook niet voor hem gestorven zijn? Zal de neger in de wereld van de
vergelding geen geluk mogen genieten dat opweegt tegen het geleden onrecht? Heeft
de Goddelijke Voorzienigheid niet zèlf het lot van de neger beschikt: heeft deze niet
in hoogste wijsheid geweld en wreedheid laten heersen, mensen van hun recht laten
beroven, hen als dieren laten vernederen en onder onschuldig lijden laten wegkwijnen?
Zou God dan op een rampzalig leven een rampzalige eeuwigheid laten volgen? Dit
is van de Ontfermer niet te verwachten. God zal de onderdrukten recht doen. De
hoop op een beter lot voor de negerslaven na hun dood maakt het Reinhart mogelijk
temidden van hen te leven:
kon ik op deezen troost, op dit beter lot na den dood, voor deeze arme
negers niet hoopen, dan ware mij het verblijf onder dezelve onmogelijk
[...]. (I, 255)
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Tot zover Reinharts opvattingen over slavernij uit de tijd dat hij zelf nog geen slaven
bezit en slechts ‘waarnemer’ is. In hoeverre zullen zijn ervaringen als slavenmeester
deze opvattingen beïnvloeden?
Reinharts eerste slaaf heet Violet. Tijdens een ernstige ziekte verzorgt deze zijn
meester met toewijding en trouw. Reinhart belooft hem de vrijheid voor het geval
hij aan zijn ziekte zou sterven. Hij herstelt echter, beloont Violet en neemt zich voor
diens verstand te verlichten en hem met de ware godsdienst bekend te maken. Dit
laatste gebeurt ook, want op een later tijdstip schrijft Reinhart over Violets nieuw
verkregen godsdienstige denkbeelden, Reinhart waardeert Violet en leert diens
negertaal - hoe anders dan Robinson Crusoe die Vrijdag zijn taal onderwijst. Hij is
ten zeerste met diens lot begaan, maar kan geen echte vriendschap met hem sluiten.
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De lotgevallen van Violet illustreren wat Reinhart reeds over slavenjacht, -vervoer,
-verkoop, en -mishandeling in het algemeen gezegd had. De familie en de stam van
Violet leefden als natuurmensen vreedzaam en gelukkig aan de Senegal-rivier. Op
een moment dat hun ouders elders zijn, worden Violet en zijn broer tijdens het spelen
verrast door een neger van een andere stam die hen gevangen neemt. Hiermee is hun
idylle verstoord en breekt een leven van ellende aan: hun ontvoering; de verkoop
aan de ‘opzichter’ van een ‘Slaavenhaalder’; hun verschrikkelijke zeereis in een te
benauwd, stinkend verblijf, waarbij het de slaven met harde middelen verhinderd
wordt om door overboord te springen of door hongerstaking zichzelf te doden. Als
vee worden ze aan land gebracht, bekeken en betast en aan de meestbiedende verkocht.
De beide broers worden afzonderlijk geveild en verliezen daarmee hun laatste
steunpunt. Violet komt direct in het bezit van een redelijke meester, maar gaat er
nog aanmerkelijk op vooruit wanneer hij na vier jaar Reinharts eigendom wordt.
Ondanks het feit dat Reinhart meester en Violet slaaf is, sluiten ze een zekere mate
van vriendschap. Violet kan Reinhart in zijn eenzaam bestaan enig genoegen bezorgen;
Reinhart zal Violet trachten ideeën bij te brengen van de ware godsdienst ‘die ook
Negers gelukkig maakt’. Men moet evenwel nooit vergeten hoe men met negers
moet omgaan: men mag het gezag over hen niet verliezen, want dan maakt men de
onderworpen slaven ‘rebellige wreekers van hun onrecht’. Hoewel Reinhart dit
kennelijk niet wenselijk acht, vervolgt hij:
maar wie kan deeze ongelukkige, deeze mishandelde menschen
veroordeelen, wanneer zij poogen hun hard juk afteschudden, en het recht
te hernemen, dat de Natuur ook aan hun schonk, de vrijheid? ik zeker niet!
(I, 334)
Evenals Violet en zijn broer worden volgens Reinhart millioenen vrije negers tot
slaven gemaakt, nota bene door mensen die zich christenen noemen:
dit doen Christenen, die zeggen den Godsdienst van Jezus te eeren, en den
rechtvaardigen God verbrijzelt hen niet, door den donder zijner almagt!
o! wanneer zullen belijders van het Euangelium des vredes eens ophouden,
geweld en verwoesting in de menschen-wereld te zaajen? wanneer zullen
'er zachtere tijden voor deeze onderdrukte volken verschijnen, en zij
ademscheppen van de mishandelingen, welke men hun doet lijden? (I,
335)
De meest onomwonden abolitionistische uitspraak die Reinhart doet, verplaatst die
afschaffing echter naar latere, humanere eeuwen, wanneer de rechten van mensen
en volkeren geëerbiedigd zullen worden:
O! komt gelukkige eeuwen, waarin menschlijkheid en recht heerschen!
verrijs, edele vrienden der menschheid, die door uwen invloed het recht
der volken beschermen kunt! zaait geluk onder menschen, en vernietigt
de slavernij. (I, 335)
Reinharts goede relatie met Violet baant de weg voor een goede relatie met de slaven
die hij naderhand respectievelijk cadeau krijgt en koopt: Violet vertelt positieve
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dingen over zijn meester en de nieuwe slaven gedragen zich vriendelijk en zijn
werkwillig. Reinhart op zijn beurt verzorgt hen zo goed mogelijk; hun materiële
uitrusting is beter dan die van andere slaven. Slapen slaven meestal op een plank,
bij Reinhart hebben ze matrassen. Hij geeft hun de beschikking over stukjes grond
waar ieder eigen groente en vruchten kan verbouwen. Reinhart geeft hun goed voedsel
en beloont hen voor bijzondere prestaties. Als hij moet straffen is hij mild en nooit
wreed. Wanneer hij zijn ‘Negerij’, d.w.z. de nederzetting van negerhutten op zijn
plantage beschouwt, vergelijkt hij zich met een heer van een dorp. Hij voelt de
verantwoordelijkheid voor zijn ‘afhangelijken’ en wil hen zo gelukkig maken als
voor slaven ooit mogelijk is. Hij wil een vader, een weldoener voor hen zijn, en hoopt
zoveel te verdienen dat hij, paradoxaal genoeg, nog meer slaven gelukkig zal kunnen
maken door hen aan te kopen!
Beseft Reinhart dat deze houding minder principieel is? Hij begint zich althans
ongevraagd te verdedigen. Karel zal misschien denken dat Reinhart langzamerhand
ingekapseld is, of, zoals Reinhart het zelf formuleert,
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dat uw vriend zoo ongemerkt mede is ingewikkeld in de onrechtvaardigheid
van het recht der menschheid te verkrachten, waaraan hij, voor weinige
maanden met zoo veel huivering dacht [...]. (II, 44)
Hij denkt echter nog steeds als toen, maar aangezien de slavernij nu eenmaal bestaat,
probeert Reinhart er het beste van te maken, en zodanig te handelen dat hij meer tot
het geluk dan tot de ellende van deze mensen bijdraagt. Toch is er wat veranderd.
Het begrip vrijheid waarvan Reinhart destijds de loftrompet stak, relativeert hij thans
sterk door de situatie van een slaaf niet met die van een vrije burger (een lid van de
verheerlijkte middenklasse) te vergelijken, maar met die van een vaderlandse dagloner.
De negerslaaf is dan in het voordeel, aldus Reinhart,
hij mist, 't is waar, zijne vrijheid, den besten schat des levens; maar is de
vrijheid die den armen dagloner geniet meer dan een enkele naam? een
naam die dienen zou om hem meer ellendig te maaken, zoo hij daarover
nadacht; zou hij die vrijheid niet wel willen missen, en dan in gezondheid
en ziekte met zijn geheel huisgezin voor rekening van eenen goeden
meester zijn? (II, 45)
De negerslaaf hoeft zich nooit zorgen te maken of hij zijn gezin onderhouden kan,
of een arts betalen kan. Iedere dag heeft hij rusturen, iedere week een rustdag. Tijdens
zijn oude dag eet hij ‘genadebrood’. Hoe ongunstig steekt het leven van een dagloner
hiertegen af: hij is weliswaar vrij, maar verdient niet genoeg om zijn gezin te
onderhouden; hij moet leven met koude en honger. Dit doet Reinhart concluderen:
‘is het niet oneindig beter door een goeden meester, dan door de armoede beheerscht
te worden?’, en hij vraagt zich zelfs af hoeveel in naam vrije boeren in Duitsland en
Polen die zwoegen moeten voor hun heren, hun situatie niet zouden willen verruilen
voor de ‘de kommerlooze slaavernij der negers, die eenen goeden meester
toebehooren’ (II, 47).
Min of meer terzijde heeft Reinhart het belang van de meester geïntroduceerd door
op te merken dat een goede behandeling van de slaven ook in het belang van de
meester is. Dit belang komt later meer centraal te staan, zoals blijkt uit Reinharts
klacht over de dood van een slaaf. In die periode is Reinharts huis gebouwd, zijn
plantage is geheel in orde gebracht en de eerste opbrengsten komen binnen. Het
aantal negerslaven is gegroeid tot 40. Ze werken vlijtig en genoeglijk onder toezicht
van een ‘Bomba’ (opzichter). De negerinnen verrichten de lichtere karweitjes. Reinhart
geniet van de kleine kinderen; hij speelt met hen: hun zwarte kleur heeft door
gewenning alle ‘Afzichtelijkheid’ reeds verloren. In deze aartsvaderlijke situatie
wordt Reinhart geconfronteerd met de dood van een van zijn beste slaven: het eerste
sterfgeval op zijn plantage. Hij wordt hierdoor bijzonder treurig gestemd, zowel
vanwege de sombere voorgevoelens van meer en grotere ongelukken, als om het
economisch verlies dat zo'n sterfgeval inhoudt: ‘zulk een voorheen gezonde, en
vlijtigwerkende Neger neemt een goed deel van mijnen overwinst met zig in het graf’
(II, 239). Hoezeer de slaaf hierbij door Reinhart als bezit wordt beschouwd, blijkt
uit de overweging dat God hem niet zonder wijze oogmerken een neger zal
‘ontneemen’. Van enige emotie over het sterven van dit individu, of van medeleven
met zijn nabestaanden is nauwelijks sprake. Pas enkele brieven later krijgt deze neger
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een eigen identiteit: ‘den braaven Mars’. Reinhart is veel meer van zijn stuk gebracht
als zijn hond Cheri sterft, dan bij dit sterfgeval.
De begrafenis van deze neger geeft Reinhart wel aanleiding om begaan te zijn met
de in zijn ogen armzalige religie van deze mensen. De neger sterft zonder hogere
vooruitzichten, bijna als een beest. De achterblijvenden beschouwen hem overigens
als een gelukkig reiziger naar het land van de vrijheid en geven het lijk voedsel en
sieraden mee. Ook dansen en juichen ze rond het ontzielde lichaam. Dit wekt
Reinharts medelijden op.
Is er misschien toch nog sprake van wroeging? Reinhart schrijft tenminste:
ik gevoelde een innig medelijden met den gestorvenen, daar ik, bij alle de
goede behandeling, welke ik hem had aangedaan, hem dat goed tog niet
had kunnen wedergeeven, waarop zij allen zoo veel prijs stelden, de
vrijheid [...]. (II, 241)
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Reinharts terugkeer naar het moederland: het afscheid van een goede meester (dl. 3).
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Door de dood is deze neger voor Reinhart pas echt tot ‘medemensch en broeder’
geworden. Als gelijkwaardigen zullen ze immers voor Gods rechterstoel moeten
verschijnen, de een geen slaaf en de ander geen meester meer: ‘beiden zullen wij
daar staan’, aldus Reinhart, ‘in denzelfden rang, om rekenschap van ons bedrijf op
deeze wereld te geeven’. De wetenschap de slaven nooit mishandeld, maar integendeel
goed behandeld te hebben, zal Reinhart daartoe de nodige gemoedsrust geven. Als
meester en als mens - Reinhart maakt dat onderscheid uitdrukkelijk - zal hij Mattheus
7:12 voor de geest houden: ‘Al wat gij wilt dat u de menschen doen zullen, doet ook
hun alzoo’ (II, 242). Dit laatste slaat voor hem dan wel op de behandeling der slaven,
en niet op het hun al of niet onthouden van de vrijheid.
Na brief 5 van het vierde boek, d.w.z. vanaf iets over de helft van de tekst, vindt
men geen uitspraken meer over de slavernij als zodanig. Reinhart geeft nog wel
allerlei waarnemingen van het slavenleven weer, met generaliserende uitspraken
over het echtelijk liefdeleven van de slaven en het moederschap - hij verbaast zich
over het dierlijke karakter van het eerste en het menselijke van het laatste. Hij acht
de meeste negers ‘bot’ of ‘stomp’, uitzonderingen zijn eigenlijk alleen Violet en
Narcis die hij probeert te kerstenen. Verder blijft hij regelmatig schrijven over de
goede behandeling die hij de slaven geeft, bijvoorbeeld hoe hij hen in de afmattende
hete tijd verlichting van arbeid geeft en versterkend voedsel. Ook vertelt hij hoe
menselijk naderhand zijn vrouw Nannie met hen omgaat: hoe zij door haar wijze
van werken respect afdwingt en een voorbeeld is voor de negerinnen; hoe zij een
ziek negerkindje dag en nacht verzorgt; hoe zij genade vraagt voor een neger die
straf verdiend heeft. Hun kinderen gaan als gelijken om met de negerkindertjes en
als kleine Willem eens een keer de baas speelt over een negerjongetje wordt hij
hierover ernstig toegesproken: ‘ik onderhield hem [...] over de trouw der goede
Negers, en de verpligting van blanken en meesters omtrent dezelven; ik werkte op
zijn medelijden, en onderdrukte zijnen hoogmoed’, aldus Reinhart (III, 235). Wanneer
hij na de dood van Nannie Guiana gaat verlaten, drukt hij zijn directeur bij herhaling
‘eene vaderlijke zorg voor de nijvere Negers’ op het hart. Bij zijn vertrek staan de
negerslaven in de rij:
allen waren zij om mijn heengaan hartlijk bedroefd; eerbied, liefde en
spijt, lagen op aller gelaat; sommigen weenden luid, anderen knielden
voor mij, en dankten mij dat ik een goed meester geweest was [...]. (III,
339)
Vanuit de verte hoort hij hun afscheidskreten nog klinken. Zo vertrekt een meester
die een vader was voor zijn slaven.... .
De opvattingen over slavernij zoals die blijken uit de Reinhart zijn duidelijk
tweeslachtig; men zou ze kort kunnen aanduiden als 1o. principieel tegen, 2o. in de
praktijk er het beste van maken. Er treedt een verschuiving op van principiële
afwijzing naar aanvaarding in de praktijk; de tamelijk abrupte overgang vindt plaats
aan het eind van boek 2, na het levensverhaal van Violet. Leidde dit levensverhaal
nog tot een bewogen pleidooi voor afschaffing, wanneer Reinhart zéér korte tijd later
in het bezit komt van een plantage, verstomt de aanklacht tegen het onrecht en komt
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de nadruk steeds meer te liggen op de zedelijke en godsdienstige plicht de slaven
goed te behandelen.
Centraal in Reinharts stellingname staat aanvankelijk het begrip vrijheid. De
neiging tot vrijheid is ieder schepsel aangeboren: vrijheid is een recht der natuur.
Mensen met geweld de vrijheid ontnemen is onrecht, is een misdaad die geen mens
begaan mag, zeker geen christen, laat staan de beschaafde en verlichte christen uit
Reinharts tijd. De ‘waarnemer’ Reinhart zal de slaven dan ook niet veroordelen
wanneer zij zullen proberen dit recht te heroveren - waarmee hij in feite te kennen
geeft ontvluchtingen of een slavenopstand gerechtvaardigd te vinden. Reinhart als
slavenmeester (boek 3 e.v.) relativeert het vrijheidsbegrip echter in sterke mate.
Vrijheid heet dan niet veel meer dan een welluidend woord: vele z.g. vrije mensen,
zoals Nederlandse dagloners en Duitse en Poolse boeren, leven in schijnvrijheid. In
werkelijkheid moeten ze zwoegen voor een hongerloon; voortdurend leven ze in de
grootst
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mogelijke zorgen over voedsel, huisvesting en gezondheid. De onvrijheid van goed
verzorgde slaven is derhalve te prefereren boven de nominale vrijheid van de
genoemde dagloners en boeren. Deze laatsten zouden hun kommervolle vrijheid
zelfs graag willen inruilen voor de zorgeloze onvrijheid van slaven die een goede
meester toebehoren, meent Reinhart.
Over afschaffing van slavernij, dus de teruggave van de vrijheid, wordt slechts in
boek 2 geschreven. Aanvankelijk roept Reinhart (via Karel!) zijn gevoelige
medemensen op zich te bezinnen op middelen tot vrijmaking van de slaven. Bij de
beschrijving van het levenslot van Violet wordt de zedelijke verplichting tot abolitie
te komen nog duidelijker uitgesproken, maart deze wordt pas in een verre of verdere
toekomst voorzien. In de latere boeken komt vrijmaking niet meer ter sprake. De
dood van de slaven functioneert dan nog als een ‘vrijmaking’: zo geloven de slaven
het en Reinhart - zij het op een andere wijze - ook.
Nog sneller verandert zijn mening over de menselijke kwaliteiten van de negerslaaf.
Bij zijn allereerste beschouwing over slavernij kent hij hun een aantal positieve
eigenschappen toe (mogelijk onder invloed van de goede-wildeconceptie): door hun
ware grootheid, eerlijke trouw, edelmoedige braafheid en lijdend geduld overtreffen
zij dikwijls huh blanke meesters (II, 243). Hij noemt de negerslaven: broeders en
medemensen. Echter, reeds in dezelfde brief acht hij het een voordeel dat ze minder
fijngevoelig zijn dan beschaafdere volken, zodat ze hun ongeluk minder voelen. Bij
voortduring worden ze daarna ‘stomp’ of ‘bot’ genoemd, hun gedrag en hun innerlijk
leven worden omschreven als dikwijls ‘grenzend aan dat van dieren’. Van de ware
grootheid blijft niet veel over, behalve de trouw aan hun meester. Hoewel Violet zijn
medeslaven in kwaliteiten overtreft, kan Reinhart geen echte vriendschap met hem
sluiten, want, zegt hij,
hoe zeer de trouw van Violet hem mij tot een vriend maakte, zoo blijft
zijne ziel tog de ziel van een' Neger en mijne gewaarwordingen kan ik
hem niet mededeelen [...]. (II, 24)
Voornamelijk in het perspectief van het hiernamaals, waar meester en slaaf als gelijke
voor Gods rechtertroon zullen staan, wordt de slaaf naderhand nog wel eens als
broeder aangeduid. Na de ontmoeting met Nannie neemt de ‘rol’ van de slaaf als
medemens van Reinhart verder af. De eigendomsrelatie wordt sterker gereleveerd.
Naarmate er minder gesproken wordt over vrijheid en abolitie, of over de
menselijke kwaliteiten van de neger, wordt meer en meer aandacht besteed aan de
goede behandeling van de negerslaven. Reeds de eerste keer dat Reinhart beseft dat
hij t.z.t. ook van slavenarbeid gebruik zal moeten maken, neemt hij zich voor zijn
slaven althans zo goed mogelijk te behandelen. Hij is verontwaardigd over de slechte
behandeling die de meeste planters hun slaven geven en noemt, hen wreed en
ongevoelig. Wanneer Reinhart zelf slavenmeester wordt, voert hij zijn voornemen
inderdaad uit: het verdere verhaal is een doorlopende getuigenis hiervan. Bij zijn
vertrek zijn zijn laatste gedachten nog hieraan gewijd en drukt hij zijn
waarnemer-directeur op het hart ‘eene vaderlijke zorg’ aan de slaven te blijven
besteden. Deze zorg van een vader voor zijn kinderen heeft in de roman duidelijke
parallellen met de zorg van een ‘heer’ voor zijn afhankelijken, van een vorst voor
zijn onderdanen en met die van God voor zijn schepselen. Geheel zonder eigenbelang
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is deze wijze van behandeling overigens niet, Reinhart laat dit meer dan eens
uitkomen, bijv. in boek 3: ‘'t is daarbij altijd het belang van den meester dat hij den
slaaf wèl doet’ (II, 45).
Als oorzaken van zijn veranderde houding noemt Reinhart zelf machteloosheid
en gewenning. Hij voelt zich als individu volstrekt niet in staat iets te veranderen
aan het instituut van de slavernij; van zijn medekolonisten heeft hij op dit punt niets
te verwachten. Anderen, vooraanstaande mannen, invloedrijke Europeanen, moeten
de aanzet tot de afschaffing geven. Gewenning speelt daarnaast een grote rol. Al
direct bij de eerste schokkende confrontatie met slavenmishandeling spreekt Reinhart
de wens uit tot enige gewenning, omdat hij anders eenvoudigweg niet langer in de
kolonie kan leven, wat evenwel noodzakelijk is om in zijn onderhoud te kunnen
voorzien en om zijn moeder financieel te kunnen steunen.
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Het lijkt evident dat Reinhart langzamerhand ingekapseld wordt, ook al ontkent hij
dit tegenover Karel. De belangrijkste verklaringsgronden hiervoor worden gevonden
in zijn godsdienstige opvattingen. Deze zijn in laatste instantie
maatschappijbevestigend. In de ‘beste aller werelden’ waarin Reinhart leeft, heeft
ook het kwaad (bijv. onrecht) een zinvolle plaats gekregen; hij is er van overtuigd
dat
en het natuurlijk, en het zedelijk kwaad, tot die beste wereld behoort, die
God's ondoorgrondelijke wijsheid uitkoos; en dat al het kwaade, het goede
bevoorderen moet, dat zijne eindelooze liefde haare schepselen bestemde.
(II, 114)
Toch is het niet zo zeer op deze grond dat Reinhart de slavernij in de praktijk
aanvaardt. De relatie tussen de slavernij en de ‘beste wereld’ wordt nergens expliciet
gelegd. Bovendien sluit deze zienswijze niet uit dat kwaad bestreden moet worden
- omdat dat één van de wegen is waarlangs het kwade het goede bevorderen kan.
Het is een fundamenteler geloofspunt dat Reinharts opstandige verontwaardiging
doet veranderen in berusting; het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid. De
Voorzienigheid regeert, zoals we in hoofdstuk 2 gezien hebben, de wereld van de
Reinhart, en bepaalt het gunstige of ongunstige lot van individuen en volkeren, van
vrijen en onvrijen:
met de hoogste wijsheid schikte Hij zelf het lot der landen; ook het recht
der natiën; wees elk volk de juiste plaats in de orde der menschheid aan;
mat de toevallige omstandigheden aan elks lot toe, en liet geweld en
wreedheid in zoo veele rampzalige oorden der wereld heerschen; menschen,
van de voorrechten der menschheid beroofd, als de dieren vernederd
worden, en wegkwijnen onder onschuldig lijden [...]. (I, 253-254)
Het geloof dat er niets gebeurt wat door God niet beschikt is, maakt het tenslotte
mogelijk wanneer men zich machteloos voelt om onrecht zoals slavernij te bestrijden,
het te accepteren.
Dit kan met des te meer overtuiging gebeuren wanneer men gelooft in een
hiernamaals waarin gerechtigheid zal plaats vinden: waarin niet alleen deugd beloond
en ondeugd gestraft, maar waarin tevens onrecht gewroken, ongeluk en lijden
vergolden zullen worden. Volgens Reinhart zal aards lijden gecompenseerd worden
door geluk in het leven na de dood, in een mate die minstens opweegt tegen de
doorstane ellende. Dit geloof maakt hem het leven temidden van de ongelukkige
slaven mogelijk. Wel moet hij eerst voor zichzelf de vraag beantwoorden òf er voor
de negerslaaf, die ten aanzien van God en godsdienst in onwetendheid verkeert, wel
van een zalig hiernamaals sprake kan zijn. Hij formuleert deze variant op het probleem
van de ‘goede heiden’ aldus:
zal de Verlosser der wereld, die gekomen is om te zoeken en zalig te
maaken dat verlooren was, voor hem niet gestorven zijn, omdat hij hier
niet in Hem kon gelooven? daar hij tog, of niet van Hem hoorde, of zijn
verstand door eene aaneenschakeling van oorzaaken en gevolgen, die geen
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toeval, maar God zelf zoo gebeuren liet, zoo stomp, en zijn vooroordeel
zoo ingeworteld is, dat hij niet eens beseffen kan tot welk geluk de Godlijke
goedheid zondaaren verheffen wil: of zal de nu dwaalende en verblinde
Neger in de andere wereld, de verhevene waarde van den hem hier
onbekenden Verlosser gevoelen, en in de vruchten van zijnen dood deelen?
ten minsten, zoo zij al niet geheel deelen zullen in die zaligheid, welke de
geenen genieten, die hier reeds in dien Zaligmaaker geloofden, mogen wij
dan tog niet met zekerheid verwachten dat hun lot in de wereld der
vergeldinge, die maat van geluk hebben zal, welke zal kunnen opweegen
tegen het onrecht, dat zij van de menschen onschuldig leeden? te meer,
daar zijne almagt millioenen graaden in het geluk der schepselen maaken
kan. (I, 252-253)
Voor Reinhart is het dus zo goed als zeker dat ook de ongelovige neger in de zaligheid
van de ‘andere wereld’ zal delen - zij het misschien in een mindere mate dan de
gelovigen. Het is ondanks deze passage opvallend dat Reinhart zo weinig pogingen
in het werk stelt om de hem
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toevertrouwde negers te kerstenen: alleen Violet en Narcis geeft hij
godsdienstonderricht. Is dit omdat de andere negers te ‘stomp’ van geest zijn?
Zo maakt Reinhart een proces door van een kritische, zelfs enigszins revolutionaire
nieuwkomer tot een berustende, maar goede slavenmeester onder de patronage van
de Voorzienigheid. Mag hij zijn naam met ere blijven dragen, of, anders geformuleerd,
hoe zullen de lezers zijn woorden en daden beoordeeld hebben?

3.2. Verantwoording van het onderzoek
Om te bepalen hoe de eind-achttiende-eeuwse lezer over Reinharts doen en denken
in relatie tot slaven en slavernij geoordeeld zal hebben, dienen we te reconstrueren
wat deze lezer aan kennis en leeservaring en dus aan verwachtingen gehad zou kunnen
hebben omtrent teksten over slavenhandel en slavernij en de daarin verwerkte ideeën.
Ik tracht daarom te achterhalen welke literaire en niet-literaire teksten er geschreven
zijn op dit gebied en welke ideeën ze bevatten, om zodoende te bepalen welke
meningsvorming plaatsgevonden zou kunnen hebben ten tijde van de publikatie van
de Reinhart. De negerslavernij in het octrooigebied van de West-Indische Compagnie
zal hierbij centraal staan; op de Oostindische en Barbarijse slavernij zal ik niet ingaan.1
Aangezien de Reinhart in 1791-1792 gepubliceerd is, zou het onderzoek naar de
meningsvorming over slavernij omstreeks die tijd afgesloten kunnen worden. Een
groot bezwaar zou dan zijn dat een onderzoek naar een historisch proces op een in
het licht van dat proces willekeurig moment zou worden beëindigd. Het doortrekken
van de historische lijn tot en met het eerste kwart van de 19e eeuw verdient de
voorkeur omdat er zich dan binnen de geschiedenis van de slavenhandel en slavernij
enkele belangrijke ontwikkelingen hebben voorgedaan: in het Britse imperium is de
slavenhandel afgeschaft (1808), andere koloniale mogendheden waaronder Nederland
(1814) hebben zich daaraan geheel of gedeeltelijk geconformeerd; het einde van de
Napoleontische tijd heeft grote wijzigingen gebracht in de koloniaal-territoriale
verhoudingen (Wiener Kongress 1815); nieuwe ontwikkelingen in landbouw, handel
en industrie en de verschuiving van koloniale activiteiten naar Azië en Afrika, hebben
het einde van de Westindische plantage-economie ingeluid.2
Bijkomende voordelen van de keuze van 1825 als einddatum zijn, dat er, ten eerste,
een betere aansluiting tot stand komt op andere studies over de publieke
meningsvorming waarin pas voor de loop van de 19e eeuw naar een zekere mate van
volledigheid gestreefd wordt; dat er, ten tweede, een parallellie ontstaat met het
hoofdstuk over H.H. Post in Guiana, dat besluit met de gebeurtenissen in de jaren
1823-1825; en dat, ten derde, eventuele reacties op en navolgingen van de Reinhart
aan het licht kunnen komen.
Aan de geschiedenis van de slavernij is de laatste jaren zeer veel aandacht geschonken,
zowel op academisch niveau als op gepopulariseerde wijze voor een breed publiek
(de t.v.-serie Roots).3 Legio is het aantal publikaties over dit onderwerp: de
internationale stand van het onderzoek bij te houden, is een schier onmogelijke
opgave. Ook over het Nederlands aandeel in de slavenhandel en slavernij en over
abolitie en emancipatie zijn informatieve studies verschenen,4 maar daarin wordt
slechts weinig plaats ingeruimd voor de geschiedenis van de publieke meningsvorming
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inde 17e, 18e en begin 19e eeuw - juist de tijd dat Nederland als een van de machtige
koloniale mogendheden volop in de praktijken van de slavenhandel en slavernij
geïnvolveerd was. In feite zijn er slechts enkele studies voorhanden: 1o. de uit 1959
daterende dissertatie van E. Th. Waaldijk, Die Rolle der niederländischen Publizistik
bei der Meinungsbildung hinsichtlich der Aufhebung der Sklaverei in den
westindischen Kolonien5; 2o. het hierop als aanvulling bedoelde artikel uit 1972 van
C. de Jong (‘The Dutch press campaign against negro slave trade and slavery’);6 3o.
de paragraaf ‘De opvattingen over de slavenhandel tijdens de Verlichting’ in de
dissertatie van P.C. Emmer, Engeland, Nederland, Afrika en
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de slavenhandel in de negentiende eeuw (1974);7 en 4o. een in 1978 gehouden
voordracht van G.J. Schutte (‘Zedelijke verplichting en gezonde staatkunde. Denken
en doen rondom slavernij in Nederland en koloniën eind 18e eeuw’).8
Het artikel uit 1953 van J.M. van Winter, in het ‘Emancipatienummer’ van de
West-Indische gids (‘De openbare mening in Nederland over de afschaffing der
slavernij’)9 behandelt de periode vanaf 1840 en gaat slechts terloops in op enkele
vroegere publikaties over slavernij. J.M. van der Linde ten slotte, bespreekt in zijn
studies over de zending in Suriname verscheidene geschriften over slavernij, in het
bijzonder in zijn dissertatie Het visioen van Hernhut (1956), in Heren, slaven,
broeders (1963) en in Surinaamse suikerheren en hun kerk (1966).10 Het zou onjuist
zijn uit het vrijwel ontbreken van studies over de meningsvorming in de Republiek
van de 17e en 18e eeuw, af te leiden dat die meningsvorming niet of nauwelijks zou
hebben plaatsgevonden. Marijke Gijswijt constateert in haar vergelijkend onderzoek
naar de ‘abolities door Engeland, Frankrijk en Nederland’ (gepubliceerd in 1975)
terecht dat het bronnenmateriaal over slavernij en abolitie nog niet toegankelijk
gemaakt was. Haar mening echter dat slavernij en slavenhandel in de Republiek
nauwelijks als probleem gesignaleerd zijn - en dan nog heel laat -, dat de publieke
belangstelling in vergelijking met die in andere landen uiterst gering is geweest, en
dat er nauwelijks geluiden van protest gehoord zijn,11 is aanvechtbaar gebleken. Reeds
in de 17e eeuw werd de slavernij als moreel en sociaal probleem gesignaleerd en
bediscussieerd; het aantal schrijvers dat in de 18e eeuw over slavernij publiceerde,
blijkt een veelvoud van het aantal dat zij noemt. G.J. Schutte toonde reeds aan dat
er in de loop van de 18e euw een toenemende publicitaire aandacht geweest is.12 Eén
en ander laat onverlet dat er in de Republiek, voorzover thans valt na te gaan, geen
abolitionistische genootschappen gesticht zijn en dat er hier in de Verlichte eeuw
geen georganiseerde anti-slavernijbeweging op gang kwam, zoals Gijswijt reeds
constateerde.13
Het aantal 17e-, 18e- en begin 19e-eeuwse geschriften over slavenhandel en slavernij
dat langs systematisch-bibliografische weg gevonden kan worden, is tamelijk
beperkt.14 De fase waarin men teruggeworpen wordt op intuïtie, toeval en hulp van
anderen wordt spoedig bereikt. Enige illusie van volledigheid kan dan ook niet
gekoesterd worden. De meningsvorming over slavernij valt uit allerlei soorten
publikaties te reconstrueren. Geschriften voor een breder publiek zoals pamfletten,
preken, periodieken, verhandelingen, encyclopedieën, reisverslagen, land- en
volkenkundige beschrijvingen en literaire werken; en specialistische geschriften
vooral op het gebied van het recht, de staatkunde, de economie, filosofie, theologie
en antropologie. Binnen het kader van deze studie heb ik alleen wat de literaire teksten
betreft naar een zekere mate van volledigheid kunnen streven, bij de andere
categorieën heb ik me moeten beperken tot een aantal van de destijds bekendste
teksten, in het bijzonder die teksten waarnaar door contemporaine auteurs verwezen
wordt.
De betekenis van iedere tekst binnen het proces van de meningsvorming kan in
het kader van deze studie niet worden bepaald, het verzamelen en interpreteren van
gegevens over verspreiding en werking zou per tekst apart onderzoek vergen. De
literaire teksten zullen alleen om hun ideeënhistorische aspecten aan de orde gesteld

A.N. Paasman, Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting

worden, niet om hun vormgeving. Op bio-bibliografische aspecten zal evenmin
kunnen worden ingegaan. In principe worden alleen Nederlandstalige teksten
(oorspronkelijke of vertaalde) in het onderzoek betrokken.
Gezien al deze beperkingen zal het duidelijk zijn dat ik niet meer pretendeer te
geven dan een oriëntatie: wat zou een Reinhart-lezer mogelijkerwijs in het Nederlands
hebben kunnen lezen over slavenhandel en slavernij, welke meningsvorming zou er
op grond van die geschriften plaatsgevonden hebben, en hoe zouden daarom zijn
verwachtingen geweest kunnen zijn. Ik tracht de lezersverwachtingen te reconstrueren
voor de verdedigingsgronden van slavenhandel en slavernij en het recht op vrijheid
(3.3), en voor enkele opvallende items in de Reinhart: het begrip voor slavenopstanden
en ontvluchtingen (3.4); de rechtvaardiging van slavernij met een beroep op de
Voorzienigheid (3.5); de aanvaardbaarheid van slavernij
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onder een ‘goede meester’ (3.6); de vergoelijking van slavernij door te wijzen op
sociale misstanden in Europa (3.7); de kerstening van de slaven (3.8).
In de omvangrijke paragraaf 3.3 behandel ik niet-literaire en literaire teksten
afzonderlijk; in de kortere paragrafen 3.4-3.8 doe ik dat niet om de beeldvorming
niet te zeer te versnipperen. De grens tussen literaire en niet-literaire teksten is
overigens dikwijls moeilijk te trekken. Lang niet alle teksten zijn of zuiver
zakelijk-referentieel, of zuiver literair-expressief. De meeste teksten hebben een
persuasieve functie, willen de lezer behalve informeren vooral ook beïnvloeden en
nemen daartoe meer of minder literaire en/of retorische middelen te baat. In het
grensgebied bevinden zich bijvoorbeeld spectatoriale vertogen, waarvan ik die van
De Denker, De Philosooph en De Vaderlander vanwege hun fictionele inkleding bij
de literaire, en die van De Koopman vanwege het hoge referentiële gehalte bij de
niet-literaire teksten bespreek.
Het in één samenhang behandelen van ongelijke grootheden als literaire en
niet-literaire teksten kan mijns inziens plaatsvinden onder de ideeënhistorische
noemer: door te bepalen welke ideeën over slavernij c.a. in deze teksten naar voren
worden gebracht. Het spreekt vanzelf dat in literaire teksten de mate van referentialiteit
sterk verschillen kan. Per tekst zou daarom een analyse van de presentatie van de
ideeën gemaakt moeten worden; wie spreekt zich in welke context en situatie over
een en ander uit.15 Binnen het kader van mijn onderzoek heb ik geen uitputtende
analyses kunnen maken. Het is vooral op grond van leeservaring en kennis van het
onderwerp dat ik het niettemin waag uitspraken te doen over de wijze waarop ‘een
tekst’ een standpunt representeert inzake slavenhandel en slavernij. Het spreekt
daarbij vanzelf dat de ideeën van een fictionele figuur niet met die van de auteur
hoeven samen te vallen. In paragraaf 5.3 kom ik op de verschillen in beeldvorming
tussen niet-literaire en literaire teksten nog kort terug.
Ten slotte nog iets over ‘de lezer’. Dè lezer van de Reinhart bestaat natuurlijk niet,
er zijn allerlei, onderling verschillende lezers. De auteur heeft een aanduiding gegeven
van enkele groepen geïntendeerde lezers (2.1): gescheiden boezemvrienden,
jongelingen, meer of minder bevooroordeelde godsdienstige lezers. Het is duidelijk
dat zowel voor deze als voor alle overige lezers de verwachtingshorizon sterk
verschillen kan. Behalve literatuurbeschouwing en leeservaring (van zedekundige,
epistolaire en koloniale teksten, in het bijzonder van teksten over slavernij) zullen
levensbeschouwing en -ervaring (eventuele betrokkenheid bij slavenhandel en
slavenarbeid, of koloniale ervaringen) van cardinaal belang zijn in de normen en
verwachtingen van de lezers. Wanneer ik niettemin over ‘de’ contemporaine lezer
van de Reinhart spreek, doe ik dat gemakshalve - welbewust van de complexiteit
van het lezersbegrip. In paragraaf 3.9 zal ik de lezers voor zover mogelijk
differentiëren.

Eindnoten:
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1 Over de Oostindische slavernij zou men ter oriëntatie kunnen lezen het artikel ‘Slavernij’ in de
Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (Encyclopaedie 1917-1939, III, 800-808); over de
Zuidafrikaanse slavernij: De Kock 1950 en Böeseken 1977. Over de Barbarijse slavernij:
Clissold 1979.
2 Emmer 1974, I, 150-152; II, 126-133 (zie aant. 7); Van Dantzig 1968, 120-127. Emmer 1974,
II, 130-133, wijst op de verschuivingen in de import van koffie en suiker: hierin werd steeds
minder voorzien door de Nederlandse Westindische koloniën, maar steeds meer door resp. de
Franse koloniën, door Cuba en Brazilië, en ten slotte, door Oost-Indië. Emmer 1974, I, 180,
betoogt dat de rol van de Westeuropese bietsuiker bij de abolitie niet of nauwelijks van belang
was (zoals o.a. was gesteld door Van Dantzig 1968, 122), beetwortelsuikerfabricage was van
belang ten tijde van het Continentaal Stelsel, na beëindiging ervan verdwenen de fabrieken.
Pas omstreeds 1860 werd de bietsuiker concurrerend voor de rietsuiker. Een standbeeld voor
de suikerbiet als bevrijder van de zwarte mensheid acht Emmer dan ook niet op zijn plaats.
Emmer keert zich als vele anderen tegen E. Williams (Capitalism and slavery, 1944) die een
te sterke en eenzijdige nadruk gelegd heeft op de ‘economische argumentatie’ bij de abolitie
(Emmer 1974, II, 126-133).
3 Alex Haley, Roots (1976).
4 De belangrijkste zijn: Hudig 1926, Vrijman 1937; Menkman 1953; Unger 1956-1961; Van
Dantzig 1968; Emmer 1974; Postma 1975; Kuitenbrouwer 1975 (ook verschenen als:
Kuitenbrouwer 1978); Siwpersad 1979; Emmer 1980 a en b.
5 Waaldijk 1959. Het werk is slordig w.b. de feitelijke gegevens. Het is bovendien duidelijk dat
de auteur niet alle in de tekst genoemde werken onder ogen gehad heeft.
6 De Jong 1972 behandelt voornamelijk enkele latijntalige academische geschriften van Cornelis
Spencer (1779), Johan Theodoor Nedermeyer von Rosenthal (1816) en Jacobus de Neufville
(1840) over slavenhandel en slavernij. Gezien de beperkingen die ik mij gesteld heb, zullen
deze werken buiten beschouwing blijven. Wel ga ik in op het door De Jong aan Jan van Geuns
toegeschreven Nederlandstalige werk: ‘Philaletes Eleutherus on the situation of slaves’ (Van
Geuns/De Vos 1797).
7 Emmer 1974 bestaat uit twee samengevoegde bijdragen aan het Economisch-Historisch jaarboek,
resp. 36 (1973), p. 146-215 en 37 (1974), p. 44-144; door mij aan te duiden als resp. Emmer
1974, I en Emmer 1974, II. ‘De opvatting over de slavenhandel tijdens de Verlichting’ vindt
men in Emmer 1974, I, 180-183. Aanvullingen erop in Emmer 1974, II, 133-134. Ook in Emmer
1980b wordt enige aandacht aan de Ned. publieke opinie geschonken.
8 Deze voordracht werd een jaar later gepubliceerd: Schutte 1979. Ook in zijn diss. getiteld De
Nederlandse Patriotten en de koloniën gaat Schutte hier en daar op de polemiek pro- en
contra-slavernij in (o.a. Schutte 1974, 145-149).
9 Van Winter 1953 a; 1953 b.
10 Van der Linde 1956, hfdst. 1 (‘Suriname en het Caraïbisch gebied’), 1-59; Van der Linde 1963,
hfdst. 8 (‘De emancipatie der negerslaven in de negentiende eeuw’), 109-121; Van der Linde
1966, in het bijzonder hfdst. 5 (‘Slavernij in de zeventiende eeuw’), 78-97.
11 Gijswijt 1975, 7-10, 27-28.
12 Schutte 1979.
13 Gijswijt 1975, 23-27. Zie ook: Kuitenbrouwer 1975.
14 De volgende bibliografische hulpmiddelen kunnen als startpunt dienen:
a. voor de niet-literaire studies:
Coolhaas/Schutte 1980 (waar men de belangrijkste bibliografieën, naslagwerken en monografieën
op het gebied van de Nederlandse koloniale geschiedenis vindt); De Buck 1968 (voor de
belangrijkste bibliografieën, naslagwerken en monografieën op het gebied van de vaderlandse
geschiedenis); Repertorium (lopende bibliografie op het gebied van de vaderlandse geschiedenis);
de ‘Bibliografie’ van Overzee 1982;
b. voor literaire studies:
Van Buuren/Gerritsen/Paasman 1983 (de belangrijkste bibliografieën, bibliotheken en
naslagwerken op het gebied van de Nederlandse Letterkunde); Bibliografie van de Nederlandse
taal- en literatuurwetenschap (lopende bibliografie).
c. voor studies op het gebied van de 18e eeuw:
Eighteenth century (een lopende bibliografie).
De primaire teksten kunnen opgespoord worden via naslagwerken, monografieën en
bibliografieën en d.m.v. systematische catalogi.
15 Voortreffelijk gedemonstreerd door Kloek 1978, in het bijz. p. 93-99, 103-104.
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3.3. De gronden van slavernij en het recht op vrijheid
Is slavernij vrijheidsberoving zoals Reinhart stelt, of zijn er gronden waarop,
omstandigheden waaronder, men deze kan toestaan?

3.3.1. Teksten tot 1791-1792
3.3.1.1. Niet-literaire teksten 17e eeuw
Verdedigers, gedogers en tegenstanders van slavernij zijn het opvallend genoeg eens
met het uitgangspunt van Hugo de Groot:
Geen menschen zijn van nature slaaven, dat is, zonder een bykomende
menschelijke daad, of ten opzigte van den eersten staat der nature: in
welken zin dan kan

A.N. Paasman, Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting

99
verstaan worden 't geen de Regtsgeleerden zeggen, dat deeze dienstbaarheid
tegen de natuur is.16
Hij beschrijft de belangrijkste gronden van slavernij volgens het Romeinse recht in
zijn befaamde werk De iure belli ac pacis (1625). Van dit werk verscheen in de 17e
en 18e eeuw een aantal gedeeltelijke en volledige Nederlandse vertalingen; ik citeer
uit en verwijs naar de complete vertaling die in 1705 verscheen onder de titel Van 't
regt des oorlog en des vredes.17 Slavernij is tegen de natuur, aldus Hugo de Groot.
De mens is van nature vrij, maar kan door bepaalde oorzaken in slavernij geraken:
door vrijwillige onderwerping in geval van maatschappelijke zwakheid (aldus is
zijn.levensonderhoud gewaarborgd); door uit slavenouders geboren te worden die
zelf niet in het onderhoud van het kind kunnen voorzien; door als kind uit materiële
nood door zijn vrije ouders verkocht te worden; door als misdadiger tot slavernij
veroordeeld te worden, of ter dood veroordeeld te worden waarbij de straf bij wijze
van gratie omgezet wordt in slavernij; ten slotte, door in een rechtvaardige oorlog
krijgsgevangen gemaakt te worden, waarbij de slavernij een ‘weldaad’ is die de
overwonnene redt van een vanzelfsprekende dood.
Aan deze laatste categorie van mensen die volgens het volkenrecht slaaf worden,
besteedt De Groot in dit boek vanzelfsprekend veel aandacht. Niet alleen de
krijsgevangenen zelf, maar ook hun bezit en eventuele nazaten worden het eigendom
van de overwinnaar. Het volkenrecht voorziet hierop op deze wijze, opdat de
overwinnaar aangemoedigd zal worden de gevangene niet te doden. De Groot wijst
erop dat het woord ‘servus’ komt van ‘servare’ dat is ‘behouden’, d.w.z. in leven
houden.18
Deze rechtsregel is overigens niet overal aangenomen: christenen, die door de
‘Leermeester der liefde’ onderwezen zijn, brengen de krijgsgevangenen uit hun
onderlinge oorlogen niet in slavernij, maar kopen hen vrij met een losgeld, of wisselen
hen uit. Ook mohammedanen maken krijsgevangenen van het eigen geloof niet tot
slaaf.19
De uit Antwerpen afkomstige koopman Willem Usselincx, een van de grondleggers
van de West-Indische Compagnie, gaat in enkele van zijn geschriften op slavernij
in.20 Hij is weinig principieel, in het ‘Naerder Bericht’ bij het Octroy of privilegie
(1627) van de door hem voorbereide Zweedse ‘Zuyder Compagnie’ omzeilt hij de
gewetensvraag:
Ick wil hier niet disputeren / of het geoorloft is Slaven te hebben of niet /
late sulcx tot dicisie van de Theologanten en Rechts-geleerden / wiens
Ampt het is.21
Hij stemt met De Groot in de opvatting overeen dat het geoorloofd is mensen in
slavernij te brengen indien op die manier hun leven gespaard wordt (misdadigers,
krijgsgevangenen). Als een van de eersten wijst hij er echter op dat van deze ‘regel’
in Afrika misbruik wordt gemaakt!22 Hoewel hij van mening is dat christenen elkaar
niet in slavernij mogen brengen, maakt hij een uitzondering voor blanke misdadigers
en leeglopers die als straf (of ter kwijtschelding van straf) een aantal jaren in slavernij
zouden kunnen werken. Op die manier komt men goedkoper aan slaven dan de
Spaanse concurrent - èn vijand. Zelfs geeft Usselincx ter overweging gebruik te
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maken van vrije arbeidskrachten (anderhalve eeuw voordat Adam Smith dat
propageerde in An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations!). Vrije
arbeiders zullen vlijtiger werken, zich voortplanten (wat slaven nauwelijks doen
omdat de kinderen ook slaaf zouden worden) en bovendien enige ‘vertieringe’ in
koopwaren bewerkstelligen, aldus Usselincx.23
Niettemin geeft hij ook overwegingen ter verdediging of vergoelijking van slavernij.
Zou deze niet geoorloofd zijn, terwijl in Europa bepaalde vormen van lijfeigenschap
worden toegestaan? Verder bestaan er volgens hem mensen ‘van soo vuylen
slaefachtigen aerd’ dat ze als vrije lieden voor zich zelf noch voor anderen ook maar
iets zouden betekenen en dus beter in dienstbaarheid gehouden kunnen worden.
Tenslotte kan men slaven, die weliswaar in lichamelijke zin onvrij zijn, de geestelijke
vrijheid van het christendom brengen.24 Het eerste van deze ‘argumenten’ behoort
bij een grotere groep thuis waarin misstanden in de koloniën vergeleken worden met
misstanden in Europa (in het bijzonder met die in het moederland)
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om tot een vergoelijking ervan te komen. Het tweede argument zou men welhaast
een topos kunnen noemen, ontleend aan Aristoteles' Politica.25 Het duikt in allerlei
verdedigingsgeschriften op. Het derde argument geeft als het ware een evangelische
basis aan de slavernij. Het wordt door Udemans verder uitgewerkt en een eeuw na
hem door Capitein tot de belangrijkste christelijke verdedigingsgrond van slavernij
verheven: de geestelijke vrijheid van het christendom. Soms ging men zo ver dat
men stelde dat God, of de Voorzienigheid, zich van de slavernij bediende om de
heidenen met het Evangelie in kennis te brengen. Het impliceert echter dat de slaven
gekerstend worden - iets waaraan het in de praktijk echter schortte.
Mocht men desondanks de slavernij te hard vinden, zegt Usselincx, dan zou men
ter compensatie de slaven na een aantal jaren waarin zij hun kosten terugverdiend
hebben, de vrijheid kunnen geven. Kinderen van slaven zou men in ieder geval vrij
moeten maken.26 Hij snijdt daarmee een problematiek aan waarmee abolitionisten
zich in de tweede helft van de 18e eeuw opnieuw gaan bezighouden.
Ook de Zeeuwse predikant Godefridus Cornelis Udemans noemt in zijn ‘handboek
voor de christen-koopman-zeevaarder’, 't Geestelyck roer van 't coopmans schip
(1638),27 de mogelijkheid slaven na een bepaalde tijd van trouwe dienst vrij te maken.
Voorwaarde is dat ze zich tot het christengeloof bekeerd hebben. Als termijn wordt
genoemd zeven jaar na bekering. Slaven die het liefelijke juk van Christus gaan
dragen, stelt Udemans, moet men ontslaan van het harde juk van de slavernij.
Verdedigers van de slavernij, zoals Capitein en Barrau, is er veel aan gelegen om
deze stelling te weerleggen. Udemans levert hiervoor overigens zelf de argumentatie,
door evenals Usselincx dat deed, een onderscheid te maken tussen geestelijke en
lichamelijke vrijheid parallel aan geestelijke en lichamelijke slavernij:
De geestelijcke slavernije is, als een mensche staet onder het geweldt van
den duyvel ende van de sonde [...]. De lichamelicke slavernie is, als
yemandt volgens het recht der volckeren, staet onder eens anders geweldt,
als sijnen eygenen Heere, die nochtans naer het recht der natueren, sijnen
Heere niet en is.28
Christus heeft door Zijn dood de mens willen verlossen uit de geestelijke slavernij.
Iemand die in lichamelijke slavernij verkeert, kan dus geestelijk vrij zijn en dat is
voor een christen het enige waarop het aankomt, omdat ‘de geestelijcke vryheydt,
de lichamelicke soo verre te boven gaet / als den Hemel, de Aerde doet’.29 Niettemin
moet een christen er volgens Udemans naar streven ook lichamelijk vrij te zijn.
Udemans beroept zich op enkele plaatsen in het Oude Testament om aan te tonen
dat slavernij zijn oorsprong vond in zonde:
Hier uyt [de zonde] is oock gesproten de lichamelijcke slavernie, onder
het gewelt van andere menschen / gelijck blijckt aen Cam ende synen sone
Canaan, die daerom van den rechtvaerdigen Noach wierdt vervloeckt /
ende genoemt een knecht der knechten, Gen. 9. vers. 25. Daeromme
wierden oock de Gibeoniters van Josua vervloekt / dat onder haer de
slavernie niet en soude ophouden / om hout te houwen / ende water te
dragen ten huyse Godts / om datse de Gemeynte Israels bedrogen hadden
/ Josu. 9. vers. 21. tot den eynde toe.30
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Van deze bijbelse slavernijgevallen heeft de eerste zich tot een krachtige
verdedigingsgrond van slavernij ontwikkeld: de nakomelingen van Cham en Kanaan,
die door Noach tot knechtschap gedoemd waren, werden met de negers
geïdentificeerd.31 De slavernij van de Gibeonieten, straf voor het onder valse
voorwendselen sluiten van een vredesverdrag, is bij mijn weten niet met die van de
negers gelijkgesteld.
Christenen mogen mohammedanen en heidenen in slavernij brengen, volgens
Udemans, mits ze in een rechtvaardige oorlog krijgsgevangen worden gemaakt of
van hun ouders of andere rechtmatige meesters voor een juiste prijs gekocht zijn,
zoals gezegd wordt ‘dat ordinaris geschiedt in Angola’.32 Hij sanctionneert aldus de
negerslavenhandel aan de Afrikaanse
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westkust, in casu Angola, waar vooral de slaven voor de Braziliaanse plantages
vandaan kwamen.
Moeilijker ligt het in het geval van de indianen; Udemans vindt dat men die
eigenlijk niet tot slaaf mag maken, behalve wanneer ze krijgsgevangen worden
gemaakt in een door hen zelf begonnen oorlog, of wanneer ze door hun eigen volk
verkocht worden.33
Dat de negers de nakomelingen zijn van Cham en daarom voorbeschikt zijn tot
slavernij is door de Coevordense predikant Johan Picardt betoogd. In zijn Korte
beschryvinge van eenige vergetene en verborgene antiquiteten der provintien en
landen gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe (1660), noemt hij
de Nederlanders, en de overige Europeanen op de joden na, de gebenedijde
nakomelingen van Jafeth en daarom superieur aan de andere volken. Europa is als
‘Japhets patrimonie of erf-deel’ het christelijk geloof toegedaan en door God
begenadigd: er zijn heilzame wetten, geleerde mannen, kunstenaars en verfijnde
geesten. Men vindt in dit werelddeel mooie, volkrijke en sterke steden, dorpen en
kastelen. Europa heeft dappere helden en strijdbare mannen voortgebracht wier luister
zich verspreid heeft tot aan het einde der wereld. Picardt concludeert daarom: ‘In
summa / Europa is een Coninginne over Asiam / Africam en Americam.’34
De Voorzienigheid heeft bepaald dat de nakomelingen van Jafeth zoveel gelukkiger
zijn geworden dan die van Sem en Cham, in de volvoering van ‘de oude solemnele
Benedictie’ die Noach over Jafeth uitgesproken heeft. Picardt vertelt het Noachverhaal
aldus:
Den ouden Noah drinckt wat hertelijck van de vrucht des Wijnstocks /
dien hy selfs geplant heeft: Hy en kent de kracht des Wijns niet / wert
droncken / leght sich ter neder / en ontdeckt zijn lichaem / en ontbloodt
zijn naecktheydt. Dit wert Cham gewaer / die geckt en bespot zijnen ouden
ver-abuseerden Vader. Dit werden Sem en Japhet gewaer / die nemen een
kleedt op hunne schouderen / treden van agteren toe / en bedecken haren
ouden ver-abuseerden Vader. Noah ontwaeckt / hy siet het kleedt en wert
gewaer watter gepasseert is: de Geest Gods komt over hem: Hy zegent
Sem en Japhet, hy vervloeckt Cham, zeggende: God breyde Japhet uyt /
en hy woone in Sems Tenten. [...] Cham en zijne nakomelingen zullen
doorgaens knechten en slaven zijn.35
Deze profetische woorden zijn volgens Picardt alle uitgekomen. Het geslacht van
Sem, de joden, is uit zijn tent verstoten; zij hebben de Messias gekruisigd en zijn
‘Ballingen en Vagebonden’ geworden. De ‘Japheten’ hebben als christenen de plaats
in Sems tent ingenomen - helaas belijden ze hun geloof niet altijd metterdaad, aldus
ds. Picardt, en kruisigen ze hun Messias soms ook. En de vervloeking van het
Chamsgeslacht?
Letten wy op Cham en zijne nakomelingen / al zijnse machtige Natien
gheworden / hoe seer heeft evenwel de slavernije by haer geheerscht! /
zijn niet de meeste Africanen doorgaens geweest slaven hunner koningen?
een groot gedeelte der selviger zijnse niet noch heden slaven der Turcken?
De Inwoonderen van Congo, Angola, Guinea, Monomotapa, Bagamidri,
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&c. zijn het niet der slaven nesten / waer uyt soo veel herwaerts en
derwaerts gesleept / verkocht / en tot alle slaef-achtige wercken gebruyckt
werden? Dese menschen zijn alsoo genaturaliseert / soo wanneer zy in
vryheydt ghestelt / of lieftalligh gekoestert werden / soo en willen zy niet
deugen / en weten haer selfs niet te gouverneren: maer by aldien men
geduerigh met rottingen in hare lenden woont / en dat men de selvige t'
elckens sonder genade bastoneert / soo heeft men goede diensten van de
selve te verwachten: alsoo dat hare welvaert bestaet in slavernije.36
Ds. Picardt voorzag daarmee niet alleen de mishandeling van de negerslaven en de
negerslavernij als zodanig van een bijbels fundament, maar ook het Europese streven
naar wereldhegemonie. De veronderstelde inferioriteit van de negers als nazaten van
Cham heeft sindsdien - zelfs tot in de 20ste eeuw - verdedigers gevonden.37
De Zeeuwse predikant Georgius de Raad verdedigt de slavenhandel niet, maar wil
deze
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hooguit gedogen op twee voorwaarden: 1o. dat ze niet bedreven wordt met
rooms-katholieken, in het bijzonder met Spanjaarden en Portugezen; 2o. dat de slaven
bekeerd worden tot de ware religie, dat is voor hem het gereformeerde geloof. Het
anti-papisme, dat hij deelt met zijn collega Udemans, is de drijfveer voor zijn
Bedenckingen over den Guineeschen slaef-handel der gereformeerden met de papisten
(1665). Als predikant in Vlissingen, de havenstad die met Middelburg, Amsterdam
en Rotterdam het meest bij de slavenhandel betrokken was, heeft hij contacten
onderhouden met handelaren en zeelieden en is op de hoogte van de verkoop van
slaven door calvinisten aan rooms-katholieken, met name op de slavenmarkt van
‘dat ongesegende Carasao’.38
Zijn gedachtengang is simpel: de paus is de anti-christ,39 slaven verkopen aan
papisten is hen uitleveren aan de duivel. God zal deze handel zeker niet zegenen.
Een koopman moet als er geen protestantse kopers zijn, liever schade lijden dan
handel drijven met rooms-katholieken. De argumenten dat slavenhandel toegestaan
zou zijn wanneer men de negers van een gewisse dood redt (krijsgevangenen,
halsmisdadigers), of wanneer men hen met het christendom in contact brengt, gaan
niet op wanneer men hen aan papisten doorverkoopt. Beter ware het in dat geval de
negers maar te laten doden, of in heidendom te laten leven, dan kunnen zij het oordeel
Gods met meer vertrouwen tegemoet zien dan als aanhangers van de anti-christ.40
De Raad heft een waarschuwende vinger op tegen de verdedigers van de slavenhandel
en slavernij: de gronden waarop en omstandigheden waaronder men meent slavernij
te kunnen toestaan, stemmen niet overeen met de werkelijkheid. In de praktijk hadden
op grond van de geldende normen slechts weinige van de verhandelde Afrikanen als
slaaf verkocht mogen worden; sommigen zijn aan boord gelokt en tegen hun wil
ontvoerd; men ontsteelt kinderen, mannen en vrouwen aan hun gezinnen; aan boord
van de slavenschepen worden de negers door christenen ongehoorde wreedheden
aangedaan; de behandeling op de plantages is slecht; men doet weinig moeite om de
slaven te kerstenen, bekeerde slaven genieten niet of nauwelijks voordelen. De
betrokkenen moeten zich daarom nog maar eens duchtig beraden of ze wel willen
voortgaan met deze zondige handel - ook die aan gereformeerden.41 Tot een directe
afwijzing komt De Raad evenwel niet.
Een dialoog tussen een voor- en een tegenstander van slavernij, waarbij de
voorstander over de meest overtuigende argumenten beschikt, wordt weergegeven
in de Beschrijvinge van Guiana; des selfs cituatie / gesontheyt / vruchtbaerheyt ende
ongemeene profijten en voordeelen boven andere landen (1676).41a Dit pamflet bevat
een gesprek tussen een boer, een burger, een schipper en een Haagse bode over het
verval van handel, nijverheid en scheepvaart, en de middelen tot herstel, zoals het
investeren in de koloniale handel en landbouw. De boer veronderstelt dat de
Hollanders, anders dan andere Westeuropese volken, niet betrokken zullen zijn bij
slavenhandel en slavernij omdat dit immers niet geoorloofd is. De schipper verdedigt
slavernij door te wijzen op het voorkomen ervan in het Oude Testament; met nadruk
wijst hij op ‘het exempel Chams en sijnes Soons’. De boer antwoordt hierop:
Ja dat was in 't O.T. maer dat is nu in den N.T. afgeschaft door Christum
die ons vry gemaeckt heeft.
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De schipper:
Dat de slavernye in den N. Testamente is afgeschaft / most bewese worden
/ ende soo lange als dat niet en geschiet / soo houden de wetten des O.
Testamentes stede. Maer wijst my doch een sulcken plaetse. Ick bekenne
wel / dat Christus ons heeft vry gemaeckt van de slavernye der sonde ende
des Duyvels / welcke Geestelijck is, maar niet van de Lichamelijcke
slavernye. [...] So siet men oock in den Brief van Paulo geschreven aen
Philemon, dat / als de Slave Onesimus van sijn Heer was wegh-geloopen
/ hy van Paulo tot sijn heer Philemon wederom gesonden wierde. Soo dat
het soo verre van daer is / dat de slavernye in den N. Testamente souden
wesen afgeschaft / datse noch krachtelijck is bevestight geworden / ende
vast gestelt. Die
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hier van breeder bericht begeert / leese het Koopmans Roer van D. Godefrid
Udemans.41b
De boer oppert tenslotte het alternatief om vrije ‘huurlingen’ in te zetten, maar de
schipper voert als bezwaren hiertegen aan dat er nauwelijks huurlingen te contracteren
zijn en dat zij bovendien tijdelijk zijn en na afloop van hun contract de plantage
kunnen verlaten. Hooguit voor een beginnend plantage-eigenaar zijn huurlingen aan
te bevelen: sterft er een dan is men niet meteen een deel van zijn kapitaal kwijt.
Het anonieme werkje werd bij Stoffel Jansz. Kortingh in de haven- en handelsstad
Hoorn uitgegeven. De predikant van deze stad, Jacobus Hondius, was een geheel
andere mening toegedaan. Hij schreef omstreeks dezelfde tijd een eenvoudige
handleiding voor de gereformeerde moraal: het Swart register van duysent sonden
(1679). Tot deze duizend van Hondius behoren de slavenhandel (nr. 810), het nalaten
van kerstening in de Oost- en Westindische koloniën (nr. 68) en het onchristelijke
gedrag van kolonisten, onder wie zelfs predikanten, jegens indianen en andere
heidenen (nr. 266, 640). Gereformeerden die met mensen handelen zoals met
koopwaren of dieren, zondigen volgens Hondius, omdat het om mensen gaat ‘van
een en de zelfde nature’ als zijzelf.42 Op het geld dat ze met deze onbarmhartige
handel verdienen, zal Gods zegen zeker niet rusten.
Het is duidelijk dat slavenhandel en slavernij reeds in de 17e eeuw als ethisch en
sociaal probleem gesignaleerd en bediscussieerd zijn, maar het aantal verdedigers
en gedogers was veruit in de meerderheid. Bijbel en Volkenrecht werden vooral te
baat genomen om een en ander te rechtvaardigen. De zogeheten vervloeking van het
Chamsgeslacht door Noach ontwikkelde zich tot een gezaghebbend
pro-slavernijargument. Hetzelfde geldt voor het argument dat men door slavernij
krijgsgevangenen redt van een gewisse dood. Verdedigers van en betrokkenen bij
de mensenhandel hebben deze ‘grond van slavernij’ gekoesterd. Ook nadat twijfel
was ontstaan aan de ‘rechtmachtigheid’ van de Afrikaanse oorlogen en aan de eerlijke
toepassing van de ‘regel’ dat men krijgsgevangenen in slavernij mocht brengen,
beriepen verdedigers van de slavenhandel zich erop.
Niet alle 17e-eeuwse verdedigers zagen slavernij als enige middel orn de
wingewesten te exploiteren; met name de koopman Willem Usselincx gaf ter
overweging om (ook) van vrije arbeidskrachten gebruik te maken - omdat dit
economisch voordeel met zich zou brengen. In een pamflet van een kwart eeuw later
werd die mogelijkheid echter als onpraktisch afgewezen: er zijn te weinig van zulke
‘servanten’ voorhanden en zij zijn niet blijvend aan een plantage verbonden. Usselincx
en Udemans wilden de mogelijkheid niet uitsluiten om sommige slaven na verloop
van een aantal jaren de vrijheid te hergeven. Bekering van de slaven (tot het
calvinisme) werd door vrijwel ieder als een christenplicht genoemd - maar handelaren,
schippers en planters lieten zich er weinig aan gelegen liggen. Ds. De Raad plaatste
als een van de eersten grote vraagtekens bij de ethische kant van de mensenhandel,
zeker als deze met rooms-katholieke afnemers gedreven werd, maar alleen ds. Hondius
verklaarde deze handel onomwonden tot zonde.
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3.3.1.2. Niet-literaire teksten 18e eeuw tot 1791-1792
Aan het eind van de 17e en het begin van de 18e eeuw, de periode waarin de
slavenhandel tot grote ‘bloei’ kwam, was er in de Republiek weinig principiële
discussie over slavernij. Deze kwam pas in de tweede helft van de 18e eeuw goed
op gang, vooral gestimuleerd door Engelse en Franse abolitionisten. Voor 1760 valt
slechts een zeer klein aantal schrijvers op door markante uitspraken over slavernij
en slavenhandel: W. Bosman, J.E.J. Capitein, B. Smytegelt en J.G. Kals. Terwille
van de overzichtelijkheid behandel ik de opinies in geschriften van verdedigers en
gedogers afzonderlijk van die van tegenstanders.
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3.3.1.2.1. Niet-literaire teksten 18e eeuw: verdedigers en gedogers
Willem Bosman, ‘raad en opperkoopman op Kasteel St. George d'Elmina’, de
belangrijkste Afrikaanse verschepingsplaats van slaven, bevestigt in zijn briefsgewijs
meegedeelde Nauwkeurige beschryving van de Guinese Goud- Tand- en Slave-Kust
(1704) de reeds bekende gronden van slavernij, en bestrijdt aantijgingen zoals
Usselincx en De Raad die hadden gedaan:
Niet weinige sijn 'er onder ons / dewelke wanen dat hier de Ouders hun
Kinderen, de Mannen haer Vrouwen, of den eenen Broeder den ander
verkoopt. De geene / welke van dusdanige gedagten zijn / bedriegen hun
selfs; want dit noit en gebeurd dan uit noodsakelijkheid, en om deese of
geene misdaed; doch de meeste Slaven die tot ons werden gebragt / sijn
menschen die in den Oorlog sijn gevangen en die door de Overwinnaers,
als hun Buit sijnde / werden verkogt.42a
Bosman beschrijft de gehele gang van zaken van de aankoop van slaven, de keuring,
brandmerking, opslag en inscheping, de verzorging aan boord, de risico's van
slavenopstanden. Slaven uit bepaalde gebieden afkomstig menen namelijk dat zij
door de blanken opgegeten zullen worden; daarom proberen deze ‘onnoosele Duivels’
zich zo nu en dan met geweld te bevrijden. Hoewel er soms 600 à 700 slaven aan
boord zijn, verloopt het leven op de Nederlandse slavenschepen gewoonlijk heel
geregeld; is het op Franse, Engelse en Portugese slavenhalers altijd vuil en stinkend,
op de Nederlandse schepen is alles rein en zindelijk. Bosman, die schrijft met het
gezag van iemand die alles met eigen ogen gezien heeft, laat zich dikwijls heel
laatdunkend uit over aard en gedrag van de Afrikanen.
Een grote faam als verdediger van de slavernij op christelijke gronden verwierf
de voormalige negerslaaf Jacobus Elisa Joannes Capitein die aan de Leidse
Hogeschool theologie studeerde. In een z.g. dispuuts-oratie, Dissertatio
politico-theologica de servitude, libertati christianae non contrario (1742), betoogt
hij dat christelijke vrijheid en lichamelijke slavernij kunnen samengaan. De oratie
werd in hetzelfde jaar in het Nederlands vertaald en beleefde in deze vertaling drie
herdrukken.43 De titel luidt: Staatkundig-godgeleerd onderzoekschrift over de slaverny,
als niet strydig tegen de christelyke vryheid.
Capitein schaart zich achter de schrijvers die stellen dat de mensen van nature vrij
en in oorsprong gelijk zijn; niet het natuurrecht, maar het volkenrecht heeft slavernij
gebracht.44 De slavernij is volgens hem direct na de zondvloed in de wereld gekomen;
de oorzaak ervan was de zonde van Cham. Diens nageslacht moet als ‘altoos durende
straf’ in de ellendige staat van knecht der knechten verkeren.45 Slavernij van
christenslaven is voor hem verdedigbaar op grond van het door Udemans e.a.
beschreven onderscheid tussen geestelijke en lichamelijke slavernij. Alleen de
geestelijke slavernij, de dienstbaarheid aan de duivel wijst hij af. Geestelijke vrijheid
gaat de lichamelijke ver te boven. Een reeks bijbelcitaten wordt gebruikt om deze
opvatting te staven, bijv. ‘waar de Geest des Heeren is, aldaar is vryheid’ (2 Cor.
3:17). Mensen die menen dat men om christen te zijn behalve een vrije ziel ook een
vrij lichaam moet hebben, noemt deze ex-negerslaaf ‘Geestdryvers’.46 Slechts de
waarheid maakt vrij. Als bijbels bewijs wordt de brief van Paulus aan Filémon over
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diens weggelopen slaaf Onésimus aangevoerd (Fil. vs. 8-22). Deze slaaf is door
Paulus in het christendom onderwezen, maar wordt evengoed naar zijn meester
teruggezonden. Paulus vraagt Filémon overigens de slaaf niet met slagen maar met
liefde te ontvangen ‘wegens de gemeenschap des Geloofs’.47
Vrijmaking van christenslaven onder de vroege christenen was een daad van
goedertierenheid en geen kerkelijke of godsdienstige verplichting. Dat men in de
Republiek al sinds lange tijd geen slavernij vindt, is een gevolg van staatkundige
oorzaken. In de tegenwoordige tijd kan een christenmeester ook blijken van
naastenliefde geven door de slaven goed te behandelen, zelfs zou hij een slaaf na
verloop van tijd de vrijheid kunnen schenken, maar een gebod van
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het Evangelie is dat niet.48 Kerstening van slaven kan dus zonder consequentie van
vrijmaking plaatsvinden.
Volgens Capitein moet de lichamelijke vrijheid vooral niet geïdealiseerd worden,
er kan veel onheil uit de afschaffing van slavernij voortkomen: vrijgemaakten zonder
bezit zouden tot misdadigheid kunnen vervallen. Mensen die als slaaf geboren zijn,
kunnen maar al te vaak de leiding van een meester niet ontberen: Er is zijns inziens
zelfs veel voor te zeggen om in bepaalde gevallen slavernij in te voeren, bijv. om
het maatschappelijk kwaad te stuiten dat veroorzaakt wordt door bedelaars en
leeglopers.49
Joannes Guiljelmus Kals, die korte tijd als predikant in Suriname stond, wekt als
vele andere schrijvers over slavernij een wat tweeslachtige indruk. In Neerlands
hooft- en wortel-sonde (1756) stelt hij dat de natuur alle mensen hetzelfde recht op
vrijheid geeft, een recht dat verdedigd mag worden. Hij vraagt zich af met welk recht
daarom de West-Indische Compagnie en de planters mensen verhandelen of in hun
bezit hebben, maar niettemin verklaart hij zich nergens een tegenstander van de
slavernij.50 Hij wil, gegeven het feit dat deze nu eenmaal bestaat, de slavernij gedogen
mits de slaven goed behandeld worden en er kerstening plaatsvindt.
Kals tekent uit de mond van anderen enkele ‘bijbelse ondersteuningen’ van het
lot van de negerslaven op. Een ontwikkelde negerslaaf, Trouble, had van zijn vroegere
joodse meesters gehoord dat negers de nakomelingen waren van de
broedermoordenaar Kaïn, daarom droegen ook zij het kaïnsteken, namelijk een zwarte
huid, wol op het hoofd in plaats van haar en schapeoren.51 Een beroemd hoogleraar
zou gezegd hebben dat in de ark van Noach de slaven tot het vee gerekend werden.
Ter verklaring voegt Kals er aan toe: ‘Maar gy dient te weten, de Man heeft ook een
Deel in eene Plantasie’.52 Het Cham-verhaal dat de kolonisten hanteren ter verdediging
van de slavernij, gebruikt Kals als een tweesnijdend zwaard ook tegen henzelf.
Wanneer zij hun vrijheid misbruiken tot dronkenschap en ontucht, moeten ze beseffen
dat daardoor eens de knechtschap ontstaan is, en moeten zij dus voor de gevolgen
van hun daden vrezen.53 Evenals Kals zijn naderhand ook de koopman C. van
Vollenhoven en de predikanten J. van Nuys Klinkenberg en J.F. Martinet met het
slavenlot begaan, maar niettemin genegen de slavernij te gedogen mits de slaven
goed behandeld en gekerstend worden (zie 3.8.1).
De Vlissingse arts D.H. Gallandat verdedigt de slavenhandel vanwege het algemeen
belang dat daarmee gediend is. Als christen acht hij deze mensenhandel gerechtigd
door de argumentatie van J.E.J. Capitein.54 Zijn Noodige onderrichtingen voor de
slaafhandelaaren (1769) bevat voornamelijk adviezen voor heelmeesters op een
slavenschip: hoe de medische en hygiënische verzorging dient te zijn om zoveel
mogelijk gezonde Afrikaanse slaven aan de andere zijde van de Atlantische Oceaan
te kunnen afleveren. Gewaarschuwd wordt tegen de talloze trucs waarmee
slavenhandelaren ouderdom, ziektes en gebreken trachten te maskeren. Een overzicht
van de verschillende soorten Afrikaanse slaven met hun goede en slechte
eigenschappen (zoals ook O. Dapper en W. Bosman hadden gegeven en naderhand
Hartsinck en Fermin gaven)55 besluit zijn boekje.
Gallandat acht de slavenhandel gewettigd door het grote financiële voordeel dat
het de kooplieden, vooral in Vlissingen, Middelburg, Amsterdam en Rotterdam,
toebrengt. Tegenstanders van deze handel zijn volgens hem niet goed ingelicht: er
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zijn geen aandoenlijke taferelen van bloedverwanten die elkaar verkopen. Afrika
heeft daarvoor te goede wetten betreffende slavernij. Soms komen onvermogende
schuldenaars in slavernij, maar meestal worden zij niet aan Europeanen verkocht.
Aan hen verkoopt men geboren slaven, misdadigers en vooral krijgsgevangenen (van
wie men aldus het leven spaart). Dit is niet strijdig met het volkenrecht. De apostel
Petrus zei immers reeds: ‘Van wien iemand overwonnen is, dien is hy ook tot een
dienstknegt gemaakt’ (2 Petr. 2:19). Verder biedt deze handel voor alle betrokkenen
vele voordelen. Gallandat vat een en ander als volgt samen:
Indien men aanmerkt, dat door den slavenhandel een groot getal nuttige
menschen
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Zendingspredikant J.E.J. Capitein: christendom en slavernij niet strijdig (UBA).

A.N. Paasman, Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting

107
in 't leven behouden worden; dat de slaven een veel beter leven in onze
Americaansche landen hebben dan in hun vaderland; dat het voordeelig
is voor de negervolkeren, dat hunne misdadigers door dezen handel voor
altoos weggevoerd worden; en indien men daar en boven gade slaat de
voordeelen, welke daar uit spruiten voor onze Americaansche
volksplantingen, alwaar de negers tot den landbouw veel bekwaamer zyn
dan de blanken of de Americaanen, zal men moeten bekennen, dat het
voordeel, 't welk daar uit voortkomt soo wel voor de negervolkeren als
voor de slaven, voor de kooplieden in 't algemeen, en voor de
volksplantingen in 't byzonder, de ongevoeglykheden of alle andere
tegenwerpingen, welke men te berde zoude kunnen brengen, verre te boven
gaat. Waar uit ik besluite dat deze handel, zonder kwetzinge van 't geweten,
kan en mag voortgezet worden.56
Het spectatoriale tijdschrift De Koopman (1768-1776) dat zich ten doel stelde
bijdragen te leveren ‘ten opbouw van Neêrlands koophandel en zeevaard’, houdt
zich eveneens met koloniaal-economische problematiek bezig en daarmee ook met
de slavernij. Evenals de 17e-eeuwse koopman Willem Usselincx doet de spectatoriale
‘Koopman’ geen uitspraak over de vraag of slavernij geoorloofd is, dit wordt een
‘zaak der Geleerden’ genoemd57 - en dus nog geen zaak voor de mondige burger?
De schandalige behandeling van de slaven door slechte meesters wordt wel ten zeerste
verfoeid en er worden voorstellen gedaan ter verbetering van de kritieke situatie
waarin zich met name de kolonie Suriname bevindt, in een ‘Beknopt Plan van Reforme
ten aanzien van de Beärbeiders onzer Koloniën’.58
Behalve een betere behandeling van de slaven wordt hierin als alternatief
voorgesteld om zich van vrije arbeidskrachten te bedienen. Volgens de ‘Koopman’
maakte men vroeger reeds gebruik van vrije mensen: Hoogduitsers, Luikers,
Brabanders, Gulikers, Paltzers, Berglanders, arme emigranten en soortgelijke
vreemdelingen.58a Evenals Usselincx en Capitein ziet hij er ook emplooi voor
vaderlandse lediggangers, onverlaten, bedelaars en vagebonden. Ook als men geen
gebruik van vrije arbeid wil maken, zou men deze categorie ‘Schavuiten’ onder de
slaven moeten mengen. De spectator, die het hervormingsplan ondertekent met
Colonius Agricola, vraagt tenslotte waarom men in de Nederlandse koloniën niet de
mogelijkheid zou openstellen om slaven zich te laten vrijkopen, of zelfs om zo nu
en dan ‘brave’ slaven vrij te maken.
De schrijvers van de omvangrijke verzameling Brieven over het bestuur der
colonien Essequebo en Demerary, gewisseld tusschen de heeren Aristodemus en
Sincerus (12 stn., 1785-1788) zouden volgens de uitgever kundige planters zijn die
anoniem wensen te blijven.59 Ze verwijten de West-Indische Compagnie ernstig in
gebreke te zijn gebleven bij het besturen van de koloniën; hun grootste grief is dat
er te weinig slaven ingevoerd worden, wat ten koste gaat van de welvaart. De
slavenhandel op de koloniën zou geheel vrij moeten zijn, omdat
die spil des ganschen welvaarts der colonien alleen draait op den vryen
en onbelemmerden invoer van Neegers die onze Land-Arbeiders zyn, en
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dat daar voor alle andere consideratien plaats moeten maaken en te rug
staan.60
Hij voegt er even later aan toe:
Alle de gezegden over den onbezwaarden invoer van Neegers, moet ook
toegepast worden op de Muilezels en Paarden [...].61
Tot de ‘consideratien’ die moeten wijken, behoren de kortzichtige belangen van de
WIC, maar ook de bezwaren tegen slavenhandel en slavernij die volgens de
briefschrijvers vooral vertolkt zijn door abbé Raynal (zie 3.3.1.2.2). Andere schrijvers
nemen de visie van Raynal ten onrechte over, want zij zijn evenals Raynal nooit op
de plantages van de briefschrijvers geweest, anders zouden ze wel anders schrijven
over z.g. misbruiken en misstanden.62 Tegenover Raynal worden andere autoriteiten
genoemd die op goede gronden voorstanders zijn van slavernij (o.a. Blom, schrijver
van de Verhandeling van den landbouw in de colonie Suriname).63 Zij scharen zich
achter de traditionele verdedigingsgronden van slavenhandel: door deze handel redt
men de levens van Afrikaanse krijgsgevangenen; de negers worden
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bovendien uit de daar heersende onkunde en ledigheid gered. Afrika zou de negers
die nu in slavernij leven zelf nooit kunnen voeden. Dit rechtvaardigt het volgens de
briefschrijvers hen in slavernij te houden.64
Opvallend tweeslachtig is het standpunt van de uitgever van de brieven: hij is van
mening dat slavernij in strijd is met de ‘rechten van de menschlykheid’ en met de
beginselen van het christendom, maar in een kolonie van een christen-volk, met
goede wetten en goede meesters, mag men slavernij als een gering kwaad aanvaarden.
Daartegenover staat zijns inziens een veel groter kwaad: geen gebruik te maken van
de voortreffelijke produkten die ‘de milde natuur’ in de koloniën aanbiedt.65
Terwijl in Engeland acties gevoerd worden om als eerste fase van een totale
afschaffing, de slavenhandel te doen verbieden, continueert A. Barrau in een
verhandeling voor het Amsterdamse departement van de Maatschappij tot Nut van
't Algemeen, de traditionele verdediging van slavenhandel en slavernij. Zijn
voordracht, getiteld ‘De waare staat van den slaaven-handel in onze Nederlandsche
colonien’, werd naderhand gepubliceerd in het tijdschrift uit de sfeer van 't Nut:
Bijdragen tot het menschelijk geluk (dl. 3, 1790). Barrau constateert een toenemende
belangstelling voor de slavenhandel niet alleen in Engeland en Frankrijk maar ook
in de Republiek. Binnen 't Nut zijn er al eerder verhandelingen gehouden over dit
onderwerp en voorstellen gevraagd ter verbetering van het slavenlot. Omdat er meestal
een eenzijdig beeld geschetst wordt en, ten onrechte, de betrokkenen in een ongunstig
daglicht gesteld worden, wil hij aantonen dat niet alle slavenhandelaren en -meesters
onmensen zijn en dat deze handel voortgezet mag, zelfs moet worden. De behandeling
van de slaven door de Nederlanders munt volgens Barrau uit boven die door andere
volken.66
Slavernij en slavenhandel komen al van de vroegste tijden voor en vonden onder
Gods toelating plaats. De grondslag werd direct na de zondvloed gelegd door de
‘Vadervloek’ van Noach over Cham en diens nakomelingen. Barrau wijst op de
slaven van Abraham, op Jozef die als slaaf verkocht werd, en op de wetten en geboden
voor het volk Israel waarvan er vele op slavernij betrekking hadden. Heel belangrijk
is voorts dat er in de Bijbel volgens hem geen verbod van de slavenhandel te vinden
is.
De slaven die in Afrika verhandeld worden zijn meestal reeds lange tijd in
Afrikaanse slavernij geweest; een klein gedeelte van hen bestaat uit krijgsgevangenen,
de meesten zijn misdadigers of onvermogende schuldenaars. Soms verkoopt iemand
zich zelf om zijn schulden te kunnen voldoen. Het komt zelden voor dat
bloedverwanten elkaar verkopen. Barrau heeft van een Zeeuwse kapitein een sterk
staaltje gehoord dat vóór de slavenhandel pleit. Deze kocht namelijk aan de kust
ergens een vader met een zoon, op andere plaatsen respectievelijk een moeder met
dochter, twee broers en ten slotte twee zusters. Bij de ontscheping in Suriname zagen
en herkenden deze gezinsgenoten elkaar: zo werd door een Nederlandse
slavenhandelaar een gezin herenigd dat door een Afrikaanse handelaar gescheiden
was verkocht! De hereniging was definitief want ‘dank zij der goede Policie en
Christelijke wetten in onze Colonien’ moeten gezinnen altijd als eenheid aan één
meester verkocht worden.67
Omdat het leven in Afrikaanse slavernij allerellendigst is, zijn de meeste slaven
dankbaar voor hun transport naar West-Indië, en aangezien ook de behandeling aan
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boord en op de plantages goed is, bestaat er geen reden deze handel te veroordelen,
meent Barrau. Vele ‘ieveraars’ tegen de slavenhandel accepteren stilzwijgend wel
een andere mensenhandel, namelijk ‘in vrije Christen-Menschen’ die tegen wil en
dank in krijgsdienst moeten, waarbij mannen van hun gezinnen en jongens van hun
ouders worden ‘afgescheurd’.68
Omdat blanken ongeschikt zijn om de grond te bewerken in een tropisch klimaat
en de welvaart van de Republiek van de koloniën afhangt, moet men de slavenhandel
handhaven. Het zou onvergeeflijk dwaas zijn de koloniën uit een tè nauwgezet
christendom te verwaarlozen, of, zoals sommigen willen, door blanke dagloners te
laten bewerken. Natuurlijk, zegt Barrau, is hier sprake van eigenbelang zoals de
tegenstanders opmerken,
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Maar laten deze tegenstanders mij dan ook eens zeggen, indien deze handel
wierd gestaakt, en 'er geen toevoer van slaaven in onze Colonien kwam,
wat 'er van deze zoo kostelijke Colonien in weinige jaaren zoude worden,
en laten zij dan bij gevolgtrekking bereekenen, hoe het met ons land, onzen
Koophandel en Zeevaart, onze Ingezetenen in 't gemeen, en hun, die
neering, kunsten en handwerken oefenen, in 't bijzonder; ja zelfs met hun,
en hunne Kinderen zoude gesteld zijn!69
Omdat de slaven tenslotte ‘Medenatuurgenoten’ zijn, stelt Barrau voor de planters
vriendelijk te verzoeken de slaven menselijk te behandelen. Dat lijkt hem geheel in
de geest van de Maatschappij tot Nut.
In een nawoord dankt de redactie van de Bijdragen Barrau voor zijn bijdrage aan
de discussie en roept onpartijdige lezers op te reageren, onder voorwaarde dat zij,
anders dan Barrau, de materie behandelen zonder toevlucht te nemen tot
bijbelplaatsen.

3.3.1.2.2. Niet-literaire teksten 18e eeuw: tegenstanders
De bevindelijke Zeeuwse predikant Bernardus Smytegelt wijst de gronden waarop
men in slavernij kon geraken klaarblijkelijk af: iemand tot slaaf maken is
mensendiefstal, en dus in strijd met het achtste gebod. Hij verkondigt deze mening,
kort en krachtig, in zijn predikaties over de Heidelbergse Catechismus die verschenen
onder de titel Des Christens eenige troost in leven en sterven (1747). God zal
mensendiefstal wreken, aldus Smytegelt.70
Aan Montesquieus De l'esprit des lois (1748) zijn ook in de Nederlandse discussie
over slavernij argumenten ontleend. In De Denker van 1764 wordt het satirische
hoofdstuk 5 van het 15e boek vrijwel geheel geciteerd. Het totale werk werd in
1771-1772 vertaald onder de titel De aart der wetten; in 1783-1787 volgde een tweede
vertaling, De geest der wetten (door mr. Dirk Hoola van Nooten).
Montesquieu keurt in het 15e boek de burgerlijke slavernij af omdat zij noch nuttig
is voor de meester noch voor de slaaf. De meester maakt zij trots, wellustig en wreed.
De slaaf kan zich als zedelijk wezen niet ontwikkelen omdat daartoe vrijheid vereist
is; de slaaf degenereert aldus.71
Binnen het Romeinse recht zou ‘medelijden’ de oorsprong van slavernij geweest
zijn: krijgsgevangenen werd het leven gespaard; schuldenaren konden hun schuld
kwijten door zich als slaaf te verkopen; slavenouders die hun kinderen niet konden
voeden brachten hen daarom in slavernij. Montesquieu bestrijdt deze drie gronden:
1. wanneer men iemand krijgsgevangen heeft kunnen maken, heeft men hem niet
hoeven doden en kan men dus niet staande houden dat het nodig is hem te doden; 2.
men kan persoonlijke vrijheid van de burger die deel uitmaakt van de algemene
vrijheid van een natie, niet verkopen, dus ook niet zijn eigen persoonlijke vrijheid netzomin als men zich zelf doden mag; 3. wanneer men geen recht heeft om
krijgsgevangenen tot slaaf te maken, en wanneer schuldenaren zichzelf niet verkopen
mogen, dan kan men zeker geen rechten claimen op hun kinderen.72
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De pro-slavernijargumentatie van minder allooi wordt door Montesquieu niet
serieus weerlegd; om de voosheid ervan aan te tonen gebruikt hij deze zelf op een
versimpelde manier in het 5e hoofdstuk van het 15e boek.73 Hij stelt onder meer het
volgende: nadat de Europeanen de Amerikanen (indianen) uitgeroeid hadden, moesten
ze zich wel van Afrikanen bedienen om hun gronden te laten bewerken; de suiker
zou te duur worden als men deze niet door slaven liet produceren; negers zijn van
kop tot teen zo zwart en hebben zulke wijd opengesperde neusgaten, dat het bijna
onmogelijk is medelijden met hen te hebben; hij noemt het onvoorstelbaar dat de
wijze God een ziel, bovenal een goede ziel, in een geheel zwart lichaam geplaatst
zou hebben; negers hebben geen gezond verstand omdat ze meer waarde hechten
aan een glazen halssnoer dan aan goud. Etc. Deze harde satire heeft tot veel
misverstand en verwijten aanleiding gegeven - zelfs tot in de 20ste eeuw toe.74
Verdedigers van de schrijver
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(o.a. Raynal) stellen echter dat de slavernij zo evident in strijd met de Rede is, dat
men de Rede niet hoeft te gebruiken om het recht van slavernij serieus te weerleggen.
Montesquieu is van mening dat onder een despotisch staatsbestuur de slavernij
draaglijker is, in relatieve zin, omdat er dan weinig verschil is tussen de situatie van
slaven en van vrijen. Soms zou men het klimaat kunnen aanvoeren als argument om
de slavernij te rechtvaardigen: er zijn landen waar de hitte een mens zodanig lusteloos
maakt dat hij alleen onder dwang, uit vrees voor kastijding, wil gaan werken. Maar,
mogelijk kan men in elk klimaat vrije mensen tot werken aanzetten, aldus
Montesquieu. Ook deze stelling over de relatie klimaat en slavernij heeft tot
misverstand aanleiding gegeven; verdedigers van de slavernij beriepen zich er op:
was West-Indië niet zo'n gebied van grote hitte?
Het aan Aristoteles ontleende argument dat er mensen zijn met een dusdanige
serviele aard dat ze alleen als slaven kunnen functioneren (wat we in Nederlandse
teksten o.a. bij Usselincx en Picardt vinden),75 overtuigt Montesquieu niet; het is in
strijd met het natuurrechtelijk gegeven dat ieder mens vrij geboren wordt.
Over de vrijmaking van slaven, stelt Montesquieu, dat men er niet teveel tegelijk
hun vrijheid moet geven; geleidelijkheid is noodzakelijk. Men kan slaven hun vrijheid
laten kopen, of na een aantal jaren schenken, als ze in hun onderhoud kunnen voorzien.
De latere abolitionisten borduren op deze ideeën voort.
Ook Jean-Jacques Rousseau bestrijdt in zijn Du contrat social (1762) het door De
Groot en anderen ‘voorgewende recht’ om krijgsgevangenen tot slaaf te maken. Ook
kunnen mensen hun eigen vrijheid niet vervreemden en zeker niet die van hun
kinderen. Zijn ideeën over de oorspronkelijke gelijkheid van de mens en diens
natuurlijke vrijheid, zoals die voorkomen in de Discours sur l'origine et les fondements
de l'inégalité parmi les hommes (1755), spelen in de slavernijdiscussie een belangrijke
rol. De werken werden pas aan het eind van de eeuw in het Nederlands vertaald (zie
3.3.2.2).
De anti-slavernijpassages in het werk van G.Th. Raynal, in het bijzonder in de
Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Europeéns
dans les deux Indes (6 dln. 1770; 7 dln. 1774; 10 dln. 1781) verwierven grote
bekendheid. Een tiendelige Nederlandse vertaling verscheen onder de titel Wysgeerige
en staatkundige geschiedenis van de bezittingen van de koophandel der Europeaanen,
in de beide Indien (1775-1783); een eendelige samenvatting, Tafreel van de bezittingen
en den koophandel der Europeaanen (1784), toegeschreven aan Pieter van Woensel,
volgt de volledige tekst zeer nauwkeurig.76
Raynal behandelt slavenhandel en slavernij voornamelijk in het 11e boek (dl. 4,
1776).77 Hij beschrijft hoe aan de Afrikaanse kust waar de slavernij vanouds bekend
was, door de komst van de Europeanen meer oorlogen gevoerd werden om
krijgsgevangenen te maken, misdaden eerder met slavernij bestraft werden, hoe de
mensenroof op grote schaal begon.
De uiteenzetting die hij vervolgens geeft over een betere behandeling van de slaven,
a.h.w. een handleiding voor de goede meester, is echter niet bedoeld om de slavernij
te verdedigen: alleen eerloze schrijvers verdedigen die, zegt Raynal, slavernij kan
niet gerechtvaardigd worden, ook niet met staatkundige argumenten:

A.N. Paasman, Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting

Alwie een zo haatlyk gebruik verdeedigt, verdient van den Wysgeer eene
diepe veragting, en van den Neger een steek met den Dolk.78
Het strekt de Rede niet alleen tot oneer haar te verdedigen, maar eigenlijk ook om
haar te bestrijden, omdat slavernij zo evident strijdig is met de Rede. Daarom heeft
Montesquieu haar niet in ernst behandeld, zegt hij doelend op diens satirische
hoofdstuk 5.
Raynal (of één van zijn co-auteurs)79 haalt vervolgens enkele traditionele
vergoelijkingen of verdedigingen van slavernij aan, die hij niet zonder sarcasme
bestrijdt. Negers zouden tot slavernij geboren zijn, bekrompen van begrip, bedriegelijk
en kwaadaardig; zij zouden overtuigd zijn van de blanke superioriteit. Mocht deze
stelling al voor sommige negerslaven opgaan, dan is dat volgens Raynal slechts het
gevolg van onderdrukking en misbruik. Het is voorts toegestaan om zich tegenover
zijn dwingeland en vrijheidsberover kwaadaardig en
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bedrieglijk te gedragen - tegenover een verdediger van de slavernij kan een neger
niet kwaadaardig genoeg zijn, aldus Raynal. Negers die zichzelf als slaaf verkocht
hebben, moeten dat gedaan hebben in een vlaag van verstandsverbijstering. Op het
krijgsgevangenen-argument antwoordt hij met: laat de overwinnaar zijn overwinning
misbruiken, maar waarom zou een ander medeplichtig worden?
Raynal maant tot spoed in de voorbereiding tot abolitie, anders zullen de slaven
het recht in eigen hand nemen. De natuur zelf geeft hun het recht daartoe en zal
mogelijk een zwarte leider voortbrengen om zich vrij te vechten in een massale
slavenopstand.80
De patriotse edelman Johan Derk van der Capellen bestrijdt de slavernij in de
eerste plaats omdat deze in strijd is met het principe van de gelijkheid van alle mensen.
Zowel in een voorrede op zijn vertaling van de Aanmerkingen over den aart der
burgerlyke vryheid (1776) door Richard Price als in zijn Vertoog over de onwettigheid
der drostendiensten in Overyssel (1778) wijst hij er op dat de natuur geen meesters
en slaven kent: allen zijn ze van nature gelijk. In de burgermaatschappij mag men
de schikkingen der natuur niet vernietigen en zij mag geen betrekkingen tussen
mensen invoeren (zoals de meester-slaafrelatie) die indruisen tegen de natuurlijke
betrekkingen van ‘redelyke, vrye en onderling even gelyke en van elkander niet
afhangende schepselen’.81
John Hector St. John (Michel-Guillaume Jean de Crèvecoeur) toont zich in zijn
Letters of an American farmer (1782) een bewogen tegenstander van slavernij. Hij
maakt niet zo zeer gebruik van redeneringen als wel van sfeertekeningen en anecdoten.
Het werk, opgedragen aan abbé Raynal, verscheen in 1784 in een Nederlandse
vertaling: Brieven van eenen Amerikaenschen landman van Carlisle in Pennsijlvaniën
geschreven aen eenen zijner vrienden in Engeland. In de negende brief82 tekent hij
het schril contrast tussen de vrolijke en rijke bewoners van de aangename stad Charles
Town (d.i. Charleston in South Carolina) en de ellendige slavenbevolking in de
omstreken van de stad. Het enig recht waarop slavernij en andere misstanden in de
wereld berusten, noemt hij het recht van de sterkste.
Hij deelt een gruwelijke ervaring mee. Op een wandeling ontdekt hij een neger
die voor straf in een kooi opgehangen is om er te sterven. Roofvogels pikken zijn
lichaam kapot, insekten bedekken de wonden. De man vraagt om water en vervolgens
om uit zijn lijden verlost te worden. Later hoort hij dat de negerslaaf deze straf
gekregen heeft wegens het doden van een opzichter. De planter verdedigt de straf
en de behandeling der negers met de gebruikelijke argumenten. Deze anecdote vindt
men in bewerkte vorm terug in Salzmanns roman Simon Blaauwkool (1813); dezelfde
strafpleging om een veel geringer vergrijp, wordt daar echter toegeschreven aan een
Nederlandse planter in Suriname (zie 3.6.2).
Het recht van de sterkste, dat is ook volgens de Engelse abolitionisten John Newton,
Alexander Falconbridge en Equiano Olaudah, het enige recht waarop slavenhandel
en slavernij berusten. Alle drie kennen ze de praktijken aan de Afrikaanse kust uit
eigen ervaring: Newton als stuurman op een slavenschip, Falconbridge als scheepsarts
en Equiano... als slaaf. Alle drie hebben ze zich ontwikkeld tot voorstanders van de
afschaffing van de handel.
Newtons Thoughts upon the African slave trade (1788) werd met Falconbridges
Account of the slave trade (1788) door M. van Werkhoven in het Nederlands vertaald
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en samen met een redevoering van Newton uitgegeven: Redevoering [...]. Benevens,
gedachten over den Afrikaanschen slaavenhandel [...] op de kust van Afrika (1788).
De schrijvers wijzen erop dat de slavernij die de Afrikanen zelf kennen veel
draaglijker is dan die onder de blanke kolonisten. Door de slavenhandel worden
onderlinge oorlogen gestimuleerd, zegt Newton, om maar krijgsgevangenen te kunnen
maken. Falconbridge heeft evenwel andere ervaringen; als scheepsarts zag hij bijna
nooit slaven met verwondingen die op oorlogshandelingen wezen, volgens hem
worden de meeste slaven eenvoudigweg ‘opgeligt of geschaakt’.83
Falconbridge wijst op de medeverantwoordelijkheid van de ‘zwarte kooplieden’,
die in het geheel niet gelukkig zijn met het streven van de Quakers e.a. om de slavernij
af te schaf-
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Olaudah Equiano: zwart abolitionist (UBA).

A.N. Paasman, Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting

113
fen.84 Newton en Falconbridge beschrijven de verschrikkingen van het slaventransport
op de z.g. ‘middle passage’ (de overtocht van Afrika naar Amerika): de opsluiting
in veel te nauwe ruimten, de erbarmelijke verzorging, de hoge sterfte door ziekte en
mishandelingen; het sexueel misbruik van de negervrouwen door de zeelieden. Daarna
volgen de Westindische verschrikkingen, de slavenmarkt, soms het angstaanjagende
‘grabbelen’*, en dan de harde plantagearbeid. Om het Britse parlement tot afschaffing
van de slavenhandel te bewegen, wijzen ze erop dat ook vele Britse zeelieden bij
deze handel het leven verliezen (door het klimaat, de drank en de vrouwen), of grote
morele schade lijden, doordat ze aan excessieve wreedheid en wellust gewend raken.
Olaudah Equiano is als tienjarig kind samen met zijn zusje ontvoerd uit zijn
geboorteland Eboe. Ook in zijn geval was er dus geen sprake van enige ‘rechtsgrond’.
Hij kent die overigens wel, want hij vermeldt in zijn autobiografie dat
slavenhandelaren de Afrikaanse stamhoofden tot oorlogen verleiden om
krijgsgevangenen te kunnen maken.85 Deze autobiografie, The interesting narrative
of the life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vasso (1789), werd in het Nederlands
uitgegeven onder de titel Merkwaardige levensgevallen van Olaudah Equiano of
Gustavus Vassa, den Afrikaan, door hem zelven beschreeven (1790).86 Het bevat het
verhaal van zijn idyllische jeugdjaren, zijn ontvoering en Afrikaanse slavernij, de
verkoop aan de blanken, de ‘middelpassage’, het ‘grabbelen’, zijn leven als slaaf,
zijn bekering, en zijn ervaringen als vrije neger. Wat dat laatste betreft, wijst hij erop
dat vrije negers meestal vògelvrij zijn - ze zijn net zo rechteloos als slaven, maar
worden bovendien door niemand ‘beschermd’. In Engeland gaat hij actief deelnemen
in de abolitiebeweging. Door zijn autobiografie hoopt hij aandacht op het ellendige
slavenlot te vestigen en medeleven op te wekken.
Veel principiëler en feller van toon is de anonieme ‘Proeve eener verhandeling
over den slaavenhandel en den aankleeve van dien’, opgenomen in de Bijdragen tot
het menschelijk geluk (dl. 4, 1790).87 Het betoog is erop gericht de opvattingen van
Barrau uit diens voordracht voor 't Nut te bestrijden. Indien men de negers als mensen
beschouwt, moet men ook de natuurrechten op hen van toepassing laten zijn. De
belangrijkste daarvan is de persoonlijke vrijheid, deze ontvangt ieder mens bij zijn
geboorte van God; ook de domsten en zwaksten bezitten dit recht. Het is een
onvervreemdbaar goed, niemand kan daarvan afstand doen, niet voor zichzelf, noch
voor zijn kinderen. Kinderen mogen de slavernij van hun ouders dan ook zeker niet
‘erven’. De ‘natuurwet’ mag men niet overtreden uit medelijden, gierigheid of
laatdunkendheid, zoals in de slavenhandel gebeurt.
Zelfs als het waar is dat de Nederlandse welvaart bestaat dankzij de koloniale
handel en dat de neger de meest geschikte arbeider is voor de koloniën, dan nog kan
men het natuurrecht op vrijheid niet opheffen. Ondeugd mag nooit de grondslag voor
welvaart zijn.
Barrau's opponent geeft vervolgens een zeer voor de hand liggende parallel, die
men echter vrijwel nooit tegenkomt in geschriften over negerslavernij, namelijk de
parallel met de door de Europeaan gevreesde en verafschuwde Barbarijse slavernij:
kunnen de heersers in Noord-Afrika ook niet stellen dat ze de christenen nodig hebben
voor hun werk op het land en in de galeien?88
*

Grabbelen: wijze van verkoop waarbij men de slaven in een omheinde ruimte brengt en de
kopers die slaven gunt die zij bij elkaar weten te graaien en te houden.
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Ook het Evangelie sanctioneert slavernij niet, integendeel, Jezus keert zich tegen
‘het onnatuurlijk geweld’. Dat God slavenhandel en slavernij eeuwenlang liet bestaan,
houdt volstrekt geen goedkeuring in zoals Barrau suggereert.
De enige voorwaarden ten slotte waaronder deze anonieme auteur slavenhandel
wil laten voortbestaan, is dat men de nieuw aangekochte negers in de koloniën
voorbereidt op een bestaan als vrije werknemers.
Vrijwel alle pro-slavernijargumenten worden bestreden in het tweedelige
abolitionistisch
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geschrift van de Franse protestantse geestelijke Benjamin Frossard: La cause des
esclaves nègres (1789). Betje Wolff vertaalde het werk als De zaak der negerslaaven,
en der inwooneren van Guinéá; ingeleverd bij het gerichtshof der gerechtigheid, van
den godsdienst en der staatkunde (1790).89 De auteur beschrijft in het eerste deel
uitvoerig de vroegere en eigentijdse praktijk van slavenhandel en slavernij; in het
tweede deel toetst hij deze aan de wetten van 1o. de gerechtigheid, 2o. de godsdienst
en 3o. de staatkunde, en doet hij 4o. voorstellen om tot een zodanige geleidelijke
abolitie te komen dat geen van de betrokkenen erdoor benadeeld zal worden. Ik ga
hier voornamelijk op het tweede deel in.
1o. Gerechtigheid. De mens is van nature vrij, aldus Frossard, alleen in vrijheid
kan hij zich ontplooien. Wanneer hij niet in botsing komt met de wetten, mag niemand
hem die vrijheid ontnemen. Hij mag zichzelf niet verkopen noch zijn nakomelingen.
Frossard weerlegt de gebruikelijke pro-slavernijargumenten, zoals die van het redden
van de levens van krijgsgevangenen en misdadigers. De mensenroof door vorsten
en handelaren wijst hij verontwaardigd af. Men kan ook de mensenhandel niet
verdedigen door te wijzen op de noodzaak van arbeidskrachten om de plantages te
bewerken. Dit werk kan immers ook door ‘vrije handen’ verricht worden.
Frossard doet een beroep op de consument van koloniale waren om zich te
realiseren dankzij welk onrecht en ten koste van hoeveel menselijk leed deze
geproduceerd zijn:
hoe veele kinderen zonder vaders! hoe veele vrouwen zonder mannen! zie
daar de waare prijs waarvoor wij de producten onzer Coloniën koopen:
vraag niet langer, wat is de innerlijke waardij der koffie, der indigo, der
suiker? maar hoe veel menschen zij het leven gekost hebben; hoe veele
moorden het aankweeken eischt, hoe veele misdaaden men gepleegd heeft
[...].90
En dan te bedenken dat deze produkten niet noodzakelijk zijn voor het geluk van de
mens en diens gezondheid niet bevorderen.
2o. Godsdienst. Volgens Frossard bevestigt de christelijke godsdienst de
natuurwetten betreffende de vrijheid. God heeft de mens geschapen, daarom alleen
al is slavernij strijdig met het geloof. Slechts in vrijheid kan men tijdens zijn leven
kiezen tussen deugd en ondeugd en zich aldus voorbereiden op het leven in de
eeuwigheid.
Slavernij is eveneens strijdig met het christelijk beginsel van gelijkheid. God heeft
de mensen volgens dit beginsel geschapen, met dezelfde mogelijkheden en rechten,
en met dezelfde aanspraken op geluk. Menselijke hoogmoed en hebzucht zijn de
oorzaken van de ongelijkheid. Om rijk te worden onthouden de meesters hun slaven
het rechtmatig loon en houdt men de ongelijkheid van de slavernij in stand, aldus
Frossard. Het Evangelie geeft de richtlijn voor de betrekkingen tussen mensen in de
Gulden regel van Mattheus: ‘doe aan anderen het geen gij wenscht dat aan u
geschiede’ (Matth. 7:12), en niemand wenst zich zelf in slavernij!91 Hij bestrijdt de
bijbelse pro-slavernijargumenten. Volgens hem geldt de vervloeking door Noach
uitgesproken over Cham en diens zoon Kanaan niet meer voor het tegenwoordige
geslacht; God heeft niet verder gestraft dan in het derde geslacht. Gesteld dat de
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Afrikanen de nakomelingen van Cham zijn, dan moet men zich afvragen waarom
zij pas in de laatste eeuwen knecht der knechten zijn geworden. Overigens is het
volgens sommige onderzoekers nog maar zeer de vraag of de Afrikanen als Kanaans
nageslacht kunnen worden beschouwd, aldus Frossard.92
Over de joodse slavernij stelt Frossard dat die slechts ‘een zachte huisdienst’ was.
In het jubeljaar werden de slaven meestal vrij gemaakt. Verder zijn de joodse wetten
niet ten behoeve van de 18e eeuw gemaakt. Jezus heeft vele ervan afgeschaft; alleen
onveranderlijke zedelijke wetten zijn in het christendom blijven bestaan.
Dat Jezus en de apostelen zich nooit expliciet tegen slavernij uitgesproken hebben,
zegt volgens Frossard niets. Zij spraken niet over staatkundige instellingen en wilden
geen revoluties veroorzaken. Zij bestreden de slavernij van terzijde. Zij waren voor
vrede en broederliefde, tegen tyrannie, hoogmoed, diefstal en verdrukking - waaruit
zonder meer
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volgt dat een christen tegen slavernij dient te zijn.
Het essentiële kenmerk van het christelijk geloof is de liefde; slavernij en liefde
zijn evenwel strijdig. De christelijke liefde heeft wel de Quakers bezield, aldus
Frossard, omdat die de slavenhandel en slavernij binnen hun gelederen verboden
hebben.93
3o. Staatkunde. Slavernij leidt tot haat en voedt de drang tot opstand om de verloren
vrijheid te heroveren. Een staat heeft daar echter geen belang bij. Bovendien draagt
een slaaf weinig bij aan het algemeen belang: in onvrijheid kan hij weinig bijzonders
voor de samenleving doen; de bevolkingsgroei wordt door slavernij afgeremd; de
slaaf heeft geen inkomsten, wat betekent dat hij ook geen geld kan uitgeven (en dat
er dus weinig economisch ‘vertier’ zal zijn) en dat hij niet aan de staatskas kan
bijdragen.
Waarom, vraagt Frossard zich af, zou slavernij niet door vrije arbeid vervangen
kunnen worden? Berekeningen leren dat de kosten vrijwel gelijk zijn: een vrije
arbeider kost weliswaar iets meer, maar presteert ook meer. Een deel van zijn geld
besteedt hij bovendien bij zijn meester; deze hoeft minder te investeren (de aanschaf
van arbeidskrachten vervalt). De kolonisten leven dan in grotere veiligheid, omdat
de negers niet meer hun potentiële vijanden zijn. Zo'n ontwikkeling zou in
overeenstemming zijn met het plan van de Voorzienigheid, meent Frossard.94
4o. Abolitievoorstellen. Om tot een totale abolitie te komen, zal men eerst de
slavenhandel moeten afschaffen. Een betere behandeling van de slaven zal er het
gevolg van zijn. De produkten zullen goedkoper worden en de Europeanen zullen
zich aan de Afrikaanse kust niet meer schuldig maken aan misdrijven. De handel op
dat werelddeel hoeft echter niet verloren te gaan, er komt een nieuwe bloeiende
handel voor in de plaats: Afrika is geschikt voor de verbouw van allerlei tropische
produkten, en het is een afzetgebied voor Europese ‘manufacturen’.
Daarna zal er een geleidelijke en voorzichtige afschaffing van de slavernij kunnen
plaatsvinden, waarbij de slaven door onderwijs en opvoeding op hun zelfstandigheid
voorbereid worden. Er moeten allerlei regelingen en voorzieningen komen om de
overgang naar de vrijheid soepel te laten verlopen. De eigenaren hebben er recht op
dat zij hun investering terugverdienen, de vrijmaking moet daarom het resultaat van
de arbeid en spaarzaamheid van de slaaf zijn. Frossard werkt zijn abolitieplan tot in
details uit en roept de hulp van de vorst in om al zijn onderdanen het recht der natuur
terug te geven dat hun op grond van het recht van de sterkste ontnomen is. De tijd
is er rijp voor.
Zich baserend op Frossard, en op anderen onder wie Newton en Hector St. John,
geeft de patriottische predikant Bernardus Bosch in drie nummers van het tijdschrift
De leerzame Praat-al (1791) een samenvatting van wat hem aan gegevens over ‘De
slaavenhandel’ bekend is.95 Evenals Frossard is hij erover verbijsterd dat christenen
erbij betrokken zijn. Hij roept zijn landgenoten op zich voor deze handel te wachten
en op geoorloofde wijze hun bestaansmiddelen te vergroten.
Tenslotte verscheen er aan het begin van de jaren negentig een ongedateerde
vertaling van een preek door de Londense predikant Abraham Booth: Koophandel
te drijven in menschen, en onschuldige persoonen tot slaaven te maaken, betoogd
strijdig te zijn met de Wetten van Moses en het Evangelij van Christus.95a De vertaler
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was Marinus van Werkhoven, die al eerder een abolitionistisch geschrift vertaald
had: Newton/Falconbridge (1788).
Booth zet ten eerste genuanceerd uiteen onder welke strikte condities God in het
Oude Testament de Israelieten toegestaan had slaven te houden, en betoogt dat deze
slavernij zeer wezenlijk verschilde van de negerslavernij. Voorstanders van de laatste
kunnen zich dan ook niet op het Oude Testament beroepen. God heeft geen enkel
Westeuropees volk gewettigd om de Afrikanen te bejegenen zoals Israel de ‘Naatsijen
van Kanaän’.
Hij gaat ten tweede op de leer van Christus in, vooral op de naastenliefde. Als wij
onze vijanden al lief moeten hebben, hoe zeer geldt dat dan voor de Afrikanen die
ons nooit iets misdaan hebben, aldus Booth.
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Hij wijst er op dat het natuurrecht overal ter wereld moet gelden, en schetst hoe het
zou zijn wanneer de Afrikanen de Europese kusten zouden afstropen en in Londen,
Bristol en Liverpool blanke mensen zouden inschepen om die op een mensenmarkt
op de ‘wanvoegelijkste wijze’ te verkopen. De gepretendeerde onschuld van sommige
planters dat zij niet zelf de slaven geroofd hebben, maar alleen gekocht hebben toen
deze al slaaf waren, wijst hij verontwaardigd van de hand:
Onschuldig! Verre van daar! Want zijne bekende, of voor het minst
onderstelde gereedheid, om zijne weerlooze medemenschen te koopen, is
gemeenlijk de voornaame beweegreden tot het bedrijven der grouwelijke
diefte.95b
Waren er geen helers, dan waren er geen stelers, aldus Booth.
Hij wekt de gelovigen op om te bidden voor de afschaffing van de slavenhandel
en daaraan ook metterdaad, zij het bedachtzaam en vredelievend, mee te werken. Na
de afschaffing van de slavenhandel zou vervolgens de slavernij zelf ‘trapsgewijs’
opgeheven kunnen worden. Hij spreekt tenslotte de vermaning uit dat vrije mensen
geen slaaf van Satan worden - beter ware het in dat geval slaaf in West-Indië te zijn....

3.3.1.3. Literaire teksten tot 1791-1792
De Nederlandse literatuur weerspiegelt de stellingname pro of contra slavenhandel
en slavernij nauwelijks. Met name de 17e- en begin 18e-eeuwse letterkundigen lijken
verstek te laten gaan. Het blijft bij incidentele vermeldingen. In G.A. Bredero's
blijspel Moortje (1617) spreekt de Amsterdamse koopmanszoon Ritsart zijn afkeuring
uit over slavenhandel en slavernij:
Onmenschelyck ghebruyck! Godloose schelmery!
Datmen de menschen vent, tot paartsche slaverny!
Hier zynder oock in stadt, die sulcken handel dryven,
In Farnabock*: maar 't sal Godt niet verhoolen blyven.96

Dit verhindert hem echter niet om zijn minnares Moyaal een negerin (‘Moris’) cadeau
te doen, om in haar gunsten te mogen blijven delen wanneer er een medeminnaar
opdoemt. Zo valt reeds in deze vroege en terloopse literaire vermelding van
negerslavernij de tweeslachtigheid op van principiële afwijzing op humanitaire en
christelijke gronden en acceptatie ervan in de praktijk uit enige vorm van eigenbelang.
Natuurlijk worden de Westindische koloniën soms genoemd in avonturen- en
reisverhalen, zoals in het Wonderlijke avondtuer, van twee goelieven (1624)97, maar
van een literaire behandeling van slavernij is geen sprake. De korte Engelse roman
Oroonoko: or the royal slave (1688) door Aphra Behn, beschrijft het Surinaamse
slavenbestaan van de uit Afrika ontvoerde ‘edele wilde’ Oroonoko, maar van dit
werk noch van de toneelbewerking ervan door Thomas Southerne (1696), verschenen
vóór de 20ste eeuw Nederlandse vertalingen.98 Verder onderzoek naar de
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Farnabock: Pernambuco (Brazilië).
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niet-gecanoniseerde 17e- en begin 18e-eeuwse literatuur, c.q. lectuur, zal mogelijk
‘nieuwe’ koloniale teksten aan het licht brengen.
De meeste 18e-eeuwse literaire teksten waarin slavenhandel en slavernij aan de
orde komen, behandelen aandoenlijke taferelen, zoals de ontvoering uit Afrika, de
‘middle passage’, vooral de mishandeling onder slechte meesters, slavenopstanden
en marronage, en als pendant het genoeglijk slavenbestaan onder goede meesters.
Alles beschreven door blanke auteurs, die soms in hun teksten een zwart perspectief
invoeren.
De scherpste mij bekende veroordeling van slavernij dateert uit 1764, een eeuw
vóór de afschaffing van de slavernij in de Nederlandse Westindische koloniën (die
pas in 1863 plaatsvond). In de vertogen 82 en 83 van het intellectualistische
spectatoriale tijdschrift De
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Denker doet de auteur/spectator zich voor als editeur van een z.g. authentieke brief,
geschreven door de neger Kakera Akotie99. Deze zou als vrije Afrikaan aan boord
van een Hollands slavenschip door een ‘misverstand’ tot slaaf gemaakt zijn en was
uiteindelijk in Suriname beland - een ontvoering zoals ook Oroonoko overkomen is.
Afrikaanse relaties hebben op hoog niveau zijn vrijlating bedongen en daarom keert
hij via Amsterdam naar de Afrikaanse westkust terug. In Holland beschrijft hij zijn
ervaringen als slaaf in een brief aan zijn broer Atta (in de Fantijnse taal). De brief is
gevonden, vertaald en aan de editeur ter hand gesteld. Het ‘zwarte perspectief’ wordt
in de brief consequent volgehouden, de geloofwaardigheid ervan versterkt door een
enigszins naïef taalgebruik van iemand die zich in een onbekende wereld bevindt.
De briefschrijver deelt mee zojuist ontslagen te zijn uit de slavernij van de wrede
christenen. Hij beschrijft hoe hij na zijn ontvoering de vreselijke ‘middle passage’
meemaakte: waar de negers met te grote aantallen, gevangen zaten in een te kleine
ruimte, waar het niet te harden was van de hitte, vuiligheid en stank; waar velen aan
ziekten stierven; waar vrouwen voortdurend door bemanningsleden verkracht werden;
waar een schepeling voor de ogen van de moeder haar ziekgeworden zuigeling
overboord gooide uit angst voor besmetting. Daarna de keuring, verkoping en
brandmerking op de slavenmarkt; ten slotte het slavenbestaan op de plantages en in
de huizen van de blanken, dat gekenmerkt werd door zwaar werk van vroeg tot laat,
slechte voeding en wrede straffen voor kleine verzuimen en vergrijpen. Negerinnen
en negers moesten er bovendien hun meesters en meesteressen sexuele diensten
bewijzen, waarbij de blanken zich niet ontzagen om een jonge slavin voor de ogen
van haar partner te misbruiken. Werd een neger gedood dan kreeg een blanke
schuldige hooguit een geldboete. De produkten die de slaven onder zulke
omstandigheden moesten kweken, zijn niet eens van levensbelang, alsdus de
briefschrijver, maar het zijn luxe-artikelen bedoeld voor hen die reeds in weelde en
overvloed leven.
Kakera Akotie gaat ook in op de godsdienst van de kolonisten. Deze zeggen dat
hun god alle mensen gemaakt heeft en dat allen broeders zijn, maar behandelen ze
de negers als broeders? De christenen zijn hypocriet, ze belijden naastenliefde en
zachtmoedigheid, maar brengen egoïsme en geweld in praktijk. Sommigen zeggen
dat wy afkomstig zyn uit éénen der zoonen van den algemeenen vader,
die zyn's vaders toorn zich op den hals gehaald heeft en van hem vervloekt
is. Uit kragte van deeze vervloeking zouden wy zwart weezen en geschikt
tot slaaven van hen, die kinderen van de andere broeders zyn.100
Aldus brengt deze ex-slaaf de doem van het Chamsgeslacht in herinnering.
Kakera Akotie hoopt dat zijn Afrikaanse landgenoten zullen begrijpen wat zij doen
wanneer zij negers als slaaf aan Europeanen verkopen. Zij laten zich door de
Europeanen tot oorlogvoeren verleiden om aan krijgsgevangenen te komen. Maar
dikwijls zijn de slaven in het geheel geen krijgsgevangenen en verkoopt de sterkste
de zwakste zonder enig recht. Is het trouwens wel rechtmatig om krijgsgevangenen
te verkopen? En als dat al zo zou zijn, heeft dan de overwinnaar ook recht op de
kinderen van de overwonnene - als die ter wereld komen hebben ze immers niets
misdaan, vraagt Kakera Akotie zich af (alsof hij Montesquieu en Rousseau gelezen
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had). Hij voorspelt ten slotte een massale slavenopstand om zich van de blanke
dwingelanden te ontdoen.
Na deze hekeling door Kakera Akotie neemt de editeur weer het woord. Hij beseft
dat deze brief zijn landgenoten met Westindische belangen slecht zal bevallen. Zelf
zegt hij ook zo zeer van het nut van die koloniën voor de staat, en van de noodzaak
van slavernij overtuigd te zijn, dat hij de strekking van de brief geheel afkeurt. Omdat
de brief vele ‘schynredenenen’ bevat die zwakke geesten aan het twijfelen zouden
kunnen brengen, wil hij de inhoud weerleggen. Aanvankelijk zou hij dat met eigen
argumenten doen, maar uiteindelijk kiest hij voor het betoog van de verstandige
Montesquieu (De l'esprit des lois, livre 15, chap. 5). Weliswaar heeft deze auteur
gezegd dat men het recht heeft om krijgsgevangenen zodanig te behandelen
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Roos' gedichten (UBA) verheerlijken het koloniale leven.
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dat ze geen gevaar meer opleveren, maar niet om ze tot slaaf te maken. Maar, aldus
de editeur, Montesquieu zegt ook nog wel iets anders met betrekking tot slavernij,
en dan vertaalt hij het befaamde satirische 5e hoofdstuk - zonder evenwel aan te
geven dat het hier om een satire gaat, en hij stelt aldus een val op voor de lezers die
het met deze pseudo-argumentatie eens zouden zijn.
De combinatie van de kritiek van de zwarte briefschrijver, de ironie van de editeur
en de satire van de te hulp geroepen Montesquieu, vormt mijns inziens een van de
meest geslaagde hekelingen van de slavernij in de Nederlandse historische letterkunde.
Opvallend genoeg blijkt aan het Kakera-Akotieverhaal een concreet historisch feit
ten grondslag te liggen. In een plakkaat van 1749 is sprake van zeven uit Afrika
ontvoerde vrije negers die in Suriname verkocht zijn, en die op last van de
Staten-Generaal opgespoord moeten worden om hen naar Afrika terug te kunnen
brengen. Eén van hen heet Kakasa Acostrie, een ander Alta.101 Mogelijk is de
doopsgezinde predikant Cornelius van Engelen de auteur van deze Denker-vertogen.
Van zijn hand is in ieder geval de vertaling van een nogal retorisch gedicht door de
Engelse dichter William Shenstone over de slavenhandel, dat gaat over het verdriet
van de negers en de hypocrisie van de christen-slavenhandelaren.102 Hij neemt dit
gedicht, ‘De neger-slaaf’ op in het spectatoriale tijdschrift De Philosooph (1766),
ingekaderd in een brief van iemand die meedeelt dat hij ontevreden was met zijn
‘slaafsch beroep’ totdat hij zich door Shenstones gedicht realiseerde dat er mensen
zijn die het veel slechter hebben dan hij - zoals de vertrapte, als vee behandelde
negerslaven.
In vertoog 43 van het spectatoriale tijdschrift De Vaderlander (1775), getiteld ‘De
oorzaak der slaaverny’ worden opnieuw de gronden van slavenhandel en slavernij
aan de kaak gesteld: de negers zijn of in ‘een onregtmaatigen oorlog’ gevangen
genomen, of met list en geweld ontvoerd. Het vertoog heeft de vorm van een brief
van D. aan een jonge vrouw Alintera. D. wekt via Alintera de lezers op tot een
consumentenstaking van koloniale produkten om de planters te dwingen hun slaven
vrij te maken, of op z'n minst heel goed te behandelen. Een gevoelige, beschaafde
Europeane als Alintera kan anders geen koffie met suiker meer gebruiken:
't Vogt, dat gy in uwen Koffy-kop hebt, is dan geen water meer, maar
traanen; ik zeg, 't is het bloet en zweet van die ellendigen, in welken eene
blanker ziel woonde dan in de lighaamen hunner beulen.103
De spectatoriale briefschrijver suggereert dat de vele planters verlangen naar het
moment dat ze over vrije mensen mogen regeren; liever zouden ze zien dat men in
Europa de koffie verzaakte dan dat zij van slaven gebruik moeten maken om deze
te produceren.
Dat slavenhandel mensenroof is, wordt ook uitgesproken in de roman Rhapsodiën
of het leven van Altamont (1775) door Willem Emery baron de Perponcher. Het recht
dat eraan ten grondslag ligt, is ‘het regt der struikroovers en der dwinglanden. Het
regt dat Cartouche had op den weerloozen voorbyganger, dien hy ter neder sloeg
[...].’104 De slavenmeester over wie in het begin van deze roman verteld wordt, probeert
een goede meester voor zijn slaven te zijn en hen voor te bereiden op vrijmaking.
Een vurig pleitbezorger van vrijheid is de Surinaamse planter-dichter Paul François
Roos. In zijn Eerstelingen van Surinaamsche mengelpoëzy (3 dln., 1783-1789) bezingt
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hij de vrijheid van zichzelf, van de Republiek en van de Verenigde Staten van
Noord-Amerika. De eventuele vrijheid van de negerslaven reduceert hij echter tot
schijnvrijheid (in ‘Myn negerjongen, Cicero’).105
Een soortgelijk meten met verschillende maten vindt plaats in de briefroman Ismene
en Selinde (1792) door Maria van Zuylekom (echtgenote van Jacob Eduard de Witte).
De hoofdpersoon Ferdinand maakt kennis met maar liefst drieërlei slavernij: de
negerslavernij op Curaçao, de Barbarijse slavernij in Algiers en de kroonslavernij in
Rusland. Bij de negerslavernij is hij betrokken als boekhouder op een plantage. Deze
wordt zonder meer geaccepteerd. Bij de beide andere vormen van slavernij is hij
echter slachtoffer. Zonder dat
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hij ook maar in het minst de parallellie met de negerslavernij onderkent, keurt hij
met name de Barbarijse slavernij verontwaardigd af (in de Russische slavernij trof
hij een goede meester). Hij vertelt hoe hij aan boord van het slavenschip mishandeld
werd: geboeid opgesloten en slecht gevoed. Enkele lotgenoten bezweken. In een
haven werden de christenslaven van elkaar gescheiden en moesten zij de
‘beestachtigste beledigingen, van het gemeenste soort dier roovers’ uitstaan en werden
op onmenselijke wijze behandeld.106 Zijn meester was wreed en trots en dwong de
rampspoedige christenen dagelijks tot ‘den vernederendste arbeid’. Naderhand kreeg
hij als boekhouder en correspondent van de slavenmeester een mildere behandeling,
maar desondanks noemt hij de slavernij ondraaglijk:
Niettegenstaande de heuschheid waarmede ik, in vergelijking van andere
slaven, door mijn meester behandeld wierdt, gevoelde ik evenwel dat ik
te veel Nederlander - dat ik te veel Mensch was, om den last van een
slaafschen keten, met geduld, te dragen [...].107
Met een andere christenslaaf wist hij ten slotte te ontvluchten - een daad waarvoor
de negerslaven op Curaçao streng gestraft zouden worden.

3.3.1.4. De meningsvorming over slavernij en vrijheid ten tijde van
Reinharts verschijnen
Rond 1791-1792, de jaren waarin de Reinhart verscheen, werden de juridische
gronden van slavernij nauwelijks meer erkend - wel te verstaan: in teksten! Het recht
om krijgsgevangenen tot slaaf te maken was bestreden, evenals het recht zich zelf
of zijn kinderen in slavernij te brengen, en dus het recht om kinderen van slaven in
slavernij te houden. Bovendien was door velen aangetoond dat deze ‘rechtsregels’
grof misbruikt werden, dat ‘oplichting’ (dus: ontvoering) de voornaamste
acquisitiemethode was. Ook de bijbelse gronden, vooral de doem van het
Chamsgeslacht, waren aangevallen. Zedekundige argumenten (zoals het redden van
de negers uit ledigheid, onwetendheid en heidendom), economische argumenten (de
noodzaak van het gebruik van negerslaven om de plantages rendabel te kunnen
exploiteren), en antropologische argumenten (de negers als een minderwaardig soort
mensen), waren weerlegd en soms zelfs geridiculiseerd. Slechts enkele voorstanders
van slavernij, zoals de schrijvers van de Brieven over het bestuur van de colonien
Essequibo en Demerary en Barrau, beriepen zich nog op een en ander. Slavenhandel
en slavernij waren voor het overgrote deel van de literaire en niet-literaire schrijvers:
mensenroof en vrijheidsberoving. Op het natuurrecht van de vrijheid, dat ook door
de christelijke leer bevestigd werd (alleen Barrau handhaafde rond 1790 nog het
onderscheid tussen geestelijke en lichamelijk vrijheid), werden door bijna niemand
meer uitzonderingen toegestaan. Vrijheid werd gezien als een onontbeerlijke
voorwaarde voor de mens om zich als zedelijk wezen te ontplooien. Alle mensen
werden geacht een gelijk recht hierop te hebben.
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Deze opvattingen werden mede geschraagd door de in het laatste kwart van de eeuw
geproclameerde rechten van de mens.108 Het recht op vrijheid en de
gelijkberechtigdheid vormden het uitgangspunt voor deze rechten die neergelegd
zijn in de z.g. Bills of Rights van afzonderlijke Noordamerikaanse staten in de jaren
vanaf 1776 (‘That all men are by nature equally free and independent’), in de Franse
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen van 26 aug. 1789 (‘Les hommes
naissent et demeurent libres et égaux en droits’), en in de onder leiding van Pieter
Paulus voorbereide Hollandse Publicatie van de Regten van den Mensch en Burger
van 31 jan. 1795 (‘Dat allen menschen met gelyke rechten geboren worden en dat
deze natuurlyke rechten hun niet kunnen ontnomen worden’).109 Het is waarschijnlijk
dat daar waar Reinhart spreekt over ‘het recht der menschheid’ (zie 3.1), dit door de
contemporaine lezer met de toen recente Noordamerikaanse en Franse verklaringen
in verband gebracht is. De ‘mensenrechten’ waren gebaseerd op het natuurrecht en
bevatten een mengeling van verlichte en christelijke denkbeelden. Behalve de vrijheid
werd echter ook het
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eigendomsrecht ‘heilig verklaard’ - iets waarop de Westindische planters zich bij de
dreigende abolitie beriepen.
Tegenstanders van slavenhandel en slavernij rond 1790 stelden meestal een
gefaseerde afschaffing voor; eerst van de slavenhandel, omdat die (uit eigenbelang
van de planters) zou leiden tot een betere behandeling van de slaven, vervolgens,
geleidelijk en goed voorbereid, van de slavernij zelf.

3.3.2. Teksten 1793-1825
3.3.2.1. Niet-literaire teksten 1793-1825: verdedigers en gedogers
De verdedigers en gedogers van slavenhandel en slavernij beseften dat afschaffing
op den duur niet meer tegen te houden was, vooral nadat Frankrijk in 1794 tot verbod
van de slavenhandel en afschaffing van de slavernij had besloten (dit duurde overigens
maar tot 1802, toen Napoleon een en ander ongedaan maakte).110 Men putte zich
daarom niet meer uit in de verdediging ervan, maar probeerde zo veel mogelijk
tegenwicht tegen het abolitiestreven te geven door op de grote risico's ervan te wijzen:
de gevaren voor de openbare orde in de koloniën en de gevaren voor de vaderlandse
handel en economie.
Een anonymus die zich een voormalig Demerariaans planter noemt, reageert aldus
in zijn Vrymoedige gedachten (1795), geschreven als antwoord op een pleidooi voor
afschaffing en vrijmaking door J.H. des Villates (zie 3.3.2.3). Deze ex-planter noemt
zich een groot voorstander van de vrijheid en gelijkheid, wel te verstaan voor de
ingezetenen van de Bataafse Republiek. Voor de koloniën ligt de zaak anders, de
negers zijn aan de vrijheid nog lang niet toe. Het zijn mensen zonder opvoeding,
zonder godsdienst en zonder zeden. De gevolgen van een spoedige vrijmaking zouden
rampzalig zijn; de gebeurtenissen in de vrijgeworden Franse koloniën vormen een
teken aan de wand en de ex-planter waarschuwt:
Men ziddere dan met reden het ogenblik te zien naderen, waarop aan de
Negers de Rechten van den Mensch verkondigd worden [...].111
De koloniën zullen veranderen in een chaos omdat de negers niet zullen gaan werken,
maar luieren, feestvieren en stelen. Vele kolonisten zullen omgebracht worden en
hun door hard werken opgebouwde eigendommen verliezen. En behoort het
eigendomsrecht ook niet tot de rechten van de mens? De Republiek zou zijn ‘hartäder’,
de koloniale handel waarop ieders welvaart gebaseerd is, verliezen. Het voortbestaan
van het moederland zou groot gevaar lopen, profeteert de ex-planter niet zonder
demagogie:
Zy loopt gevaar wederom onder de golven begraaven te worden, daar uwe
voorouders dezelve, door konst, industrie en door de voordeelen, welke
de Commercie hen opleverden, uit opgedolven hebben, en tot een der
wonderen van 's menschen genie gemaakt.112
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Hij wijst erop dat het vrijheidsbeginsel van de Republiek niet noodzakelijkerwijs
hoeft te leiden tot de vrijheid van de slaven; het voorbeeld van de Verenigde Staten
van Noord-Amerika wordt genoemd waar volgens de ex-planter de negers niet in
alle staten de vrijheid hebben gekregen.
Ook een verbod van de slavenhandel is riskant. Als er geen nieuwe invoer meer
komt, zullen de koloniën binnen dertig jaar geen arbeidskrachten meer hebben. Niet
vanwege de behandeling, maar door de schadelijke en ziekteverwekkende
‘uitdampingen van de aarde’ is de jaarlijkse sterfte groot. Ook voor Afrika zou
afschaffing van de handel rampzalig zijn; wat zouden de overwinnaars in de
onderlinge oorlogen met de overwonnenen gaan doen: doden? Afrika kan niet alle
mensen voeden, aldus de ex-planter uit Demerary, die zich voor het overige uitvoerig
verdedigt tegen de aantijgingen door Des Villates inzake de slechte behandeling van
de slaven.
Bij de voorbereiding van de nieuwe constitutie door de Nationale Vergadering in
1797 komt
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‘Am I not a Man and a Brother?’, het medaillon ontworpen door Josiah Wedgwood. Symbool van de
abolitionisten, waarover mr. A.F. Lammens met afkeuring spreekt.
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de vraag aan de orde, of er iets, en zo ja wat, over slavenhandel en slavernij in de
grondwet opgenomen moet worden. Het Rapport ter zake door de commissie Floh
en de daaropvolgende deliberatiën zijn gepubliceerd in het Dagverhaal der
handelingen van de Nationale Vergadering representeerende het Volk van Nederland
(1797).113 De commissie adviseert vooral voorzichtig te zijn in een eventuele
beslissing: de gevolgen kunnen ruïneus zijn voor de koloniën en de kolonisten aan
moordzucht blootstellen. In principe is natuurlijk ieder gevoelig/beschaafd/verlicht
mens tegen slavenhandel en slavernij, maar men moet laveren
tusschen loutere wysbegeerte en waare Staat kunde; tusschen
Menschlievendheid, en zorg voor het behoud en aanzien van den
Burgerstaat; tusschen de inspraaken van het hart en de voorschriften van
het verstand; en eindelyk tusschen den plicht van den natuurlyken
zedelyken mensch, als een onafhanglyk wezen, en den plicht van den
Wetgever eener Maatschappy, als gebonden aan gebiedende
omstandigheden, die geenzins te zyner beschikking staan.114
De ‘gebiedende omstandigheden’ winnen het - ondanks een indrukwekkende rede
van de patriot Pieter Vreede ten gunste van vrijheid van de negerslaven (zie 3.3.2.
2). De koloniale landbouw en handel is van te groot belang voor de welvaart van de
staat, om die uit zedelijke beginselen op te geven. De concurrerende naties, vooral
de Britse vijand, zouden er hun voordeel mee doen. Mensenvrienden die van de
koloniale produkten zouden willen afzien, moeten begrijpen dat hun consumptie niet
van doorslaggevend belang is. De Republiek is een markt van deze produkten voor
vele landen, hetgeen werk en welvaart voor velen oplevert. Ook de Verenigde Staten
van Noord-Amerika begrepen dat ze hun moeizaam opgebouwde staat niet meteen
in de waagschaal konden stellen en hebben een termijn gesteld waarna over de
slavenhandel beslist zal worden. Aangezien de koloniën door Engeland beheerd
worden, vreest men dat reeds door abolitie in het vooruitzicht te stellen, de planters
de blijvende ‘bescherming’ van de Britse kroon zullen inroepen. Men neemt daarom
niets in de constitutie op en laat het aan het Wetgevend Lichaam over om al naar
gelang de omstandigheden maatregelen te treffen ter verbetering van het slavenlot.
De Surinaamse rechter Adriaan François Lammens waarschuwt eveneens tegen
overhaaste abolitieplannen in een voordracht van het departement Paramaribo van
de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, die voornamelijk bedoeld is om aantijgingen
van slavenmishandeling te ontzenuwen. Deze Redevoering ten betooge: dat de sterfte
of het afnemen van het getal der negerslaven, in de kolonie Suriname, niet zoo zeer
aan mishandelingen, maar hoofdzakelijk aan andere oorzaken, moet toegeschreven
worden werd gehouden op 2 febr. 1818 en in 1819 te Amsterdam gepubliceerd.115
Lammens heeft geen bezwaar tegen slavernij; uit het reisverslag van Mungo Park,
Voyage dans l'intérieur de l'Afrique (1799), blijkt dat het merendeel van de
verhandelde slaven in Afrika reeds slaaf was.116 De slaaf veranderde dus van meester
en van luchtstreek, niet van status. De mensen die de slavernij kritiseerden waren
mensen zonder kennis van zaken en met vooroordelen. Afschaffing werd in Europa
‘de algemeene kreet der Wijsgeeren’. Het algemeen belang werd opgeofferd aan
stellingen en grondbeginselen. Overal weergalmde het woord vrijheid. Men droomde
in het jaar 2440 van Mercier te leven, men veronderstelde een hersenschimmige
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volmaaktheid. Frankrijk liet Sto. Domingo verloren gaan en in Engeland werd de
‘society for the Abolition of the Slave Trade’ gesticht:
De zucht naar vrijheid en broederschap vond geene palen meer; men
wenschte dezelve voor een' ieder over de gansche aarde. Am I not a man
and a brother, op het Jettin* van een uitgestrekt Genootschap in Engeland
geplaatst, verbeeldende eenen gekluisterden slaaf met gevouwene handen
knielende, bewijst, dat die denkbeelden zich niet alleen bij Frankrijk
bepaalden. De ongelukkige gevolgen van deze liefde-

*

Jettin (jetton): penning (Fr. jeton).
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rijke grondbeginselen, onvoorzigtig en verkeerdelijk toegepast, hebben
de schoonste Kolonie der wereld doen verloren gaan.116a
De Europese ‘Wijsgeeren’ kennen het karakter van de negerslaven slecht. Voor
negers is vrijheid: niets doen en anderen voor zich laten werken. Inde koloniën zijn
daarvan onder de vrijgemaakten voorbeelden te over, maar niet in Lyon waar de heer
Frossard schreef en niet in de studeerkamers van de geleerden. Zij beschouwen de
mens zoals deze behoorde te zijn, niet zoals deze werkelijk is.
Lammens verdedigt aldus de slavernij, keert zich tegen abolitie en zet vervolgens
omstandig uiteen dat de slaven in Suriname een beter bestaan hebben onder hun
goede meesters dan de geringe lieden in Europa.
Ook Isaac da Costa keert zich fel tegen het abolitiestreven van de ‘liberale
dwingelanden’, dat volgens hem in strijd is met de Goddelijke beschikkingen. In zijn
Bezwaren tegen den geest der eeuw (1823) schrijft hij:
Ik houde het daarvoor, dat de afschaffing van de slaverny der Negers
almede behoort tot die hersenschimmige menschelijke wijsheid, die de
Almacht wil vooruitlopen, en niets uit zal richten ten goede, maar veeleer
eindeloos veel ten kwade.117
Het bewijs daarvoor is geleverd door de gebeurtenissen in Sto. Domingo. Volgens
Da Costa moet de blanke niet pretenderen de negers meer lief te hebben dan God
hen liefheeft. Deze heeft de vervloeking van Cham reeds verzacht door de neger
dienstbaar te maken aan ‘den naar lichaam en ziel verre boven hem verhevenen
blanken’.118 De negers zijn door de natuur tot een ondergeschikte staat bewerktuigd
en worden dankzij de slavernij gered van een verschrikkelijke dood. In het hiernamaals
zal men pas Gods wijsheid begrijpen die zo'n groot onderscheid gewild heeft tussen
Adams kinderen, aldus Da Costa. (Het kon verkeren: in 1842 prijkt zijn naam met
die van een aantal andere Réveil-mensen op een request aan de koning tot afschaffing
van de slavernij in de Nederlandse koloniën!)119

3.3.2.2. Niet-literaire teksten 1793-1825: tegenstanders
De gematigde patriot mr. Pieter Paulus schreef een antwoord op een prijsvraag van
Teylers Godgeleerd Genootschap te Haarlem, over de vraag ‘in welken zin kunnen
de menschen gezegd worden gelyk te zijn’. Prijswinnaars werden de hoogleraren
H.C. Cras en W.L. Brown. Paulus besloot zijn antwoord vanwege de geheel andere
aanpak dan de medaillewinnaars ook te publiceren: Verhandeling over de vrage: in
welken zin kunnen de menschen gezegd worden gelyk te zyn? en welke zyn de regten
en pligten, die daaruit voordvloeien? (1793).120 In zijn betoog komen ook slavenhandel
en slavernij uitvoerig ter sprake.
Zijn afwijzing hiervan baseert hij vooral op de gelijke berechtiging van ieder mens,
vooral op het gelijke recht op vrijheid. De Europeanen koesteren de mensenrechten,
maar sluiten de Afrikanen ervan buiten; hoe kunnen ze echter negeren
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dat allen menschen van nature gelyk zyn, en allen dezelfde regten hebben,
zonder onderscheid van welke koleur, gestalte of natie dezelven zyn?121
Hij gaat aan de hand van Frossard na hoe mensen in slavernij geraken: mensenroof
(‘opligting’), oorlog, machtsmisbruik van vorsten, gerechtelijke veroordeling,
mensenfokkerijen en speelschulden. Hij bestrijdt in de lijn van Montesquieu en
Rousseau het recht om krijgsgevangenen tot slaaf te maken.
De christenen die aan de mensenhandel meewerken, maakt hij scherpe verwijten.
Door hen is het christendom bij de volkeren van Afrika en Amerika in discrediet
geraakt. Het Evangelie is toch duidelijk, het zegt ‘onze evenmensch’ lief te hebben
als onszelf, en alle mensen te behandelen zoals wij zelf behandeld willen zijn.
Pieter Paulus vindt dat zelfs als het waar zou zijn dat men zonder slaven de
Amerikaanse koloniën niet in stand kan houden en dan van de koloniale produkten
zou moeten afzien, nog
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niet aangetoond is dat de Europeanen enig recht zouden hebben op de Afrikanen.
Waarom moeten zij òns werk verrichten, vraagt hij zich af. Hij stelt voor een eind
te maken aan het opofferen van de rechten van de Afrikaanse medemens en zo nodig
af te zien van het genot en het voordeel van de koloniale produkten. Dit laatste zal
overigens zijns inziens niet eens nodig zijn, wanneer men na afschaffing van de
slavenhandel, de slaven ‘allengskens en met eene weloverlegde voorzichtigheid’ de
vrijheid terug geeft en hen als dagloners in dienst neemt.122 De Franse Nationale
Vergadering is volgens hem onvoorzichtig geweest: men moet haar prijzen om de
afschaffing van de goddeloze mensenhandel, maar laken om de te voorbarige
vrijmaking van de negerslaven. Paulus roept ten slotte de gevoelige medemensen,
in het bijzonder de evangeliedienaars op direct of indirect mee te werken aan de
afschaffing van de slavenhandel. Behalve op B. Frossard beroept Paulus zich in zijn
verhandeling vooral op R. Price en J.J. Rousseau.
Het Discours sur l'origine et les fondaments de l'inégalité parmi les hommes (1755)
van laatstgenoemde ‘burger van Genève’ en diens Du contrat social (1762) werden
pas na de Franse Revolutie in het Nederlands vertaald, het Du contrat social als Over
het maatschappelijk verdrag, of grondbeginzelen van het staats-regt (3 dln.,
1793-1794) en het Discours als Verhandeling betreffende den oorsprong der
ongelijkheid, welke onder het Menschdom plaats vindt, en de gronden waarop dezelve
rust (1795).122a
Rousseau gaat uit van de oorspronkelijke gelijkheid van alle mensen en hun
natuurlijke vrijheid. De persoonlijke vrijheid van de mens kan zijn inziens alleen
ingeperkt worden door een overeenkomst tussen mensen in een staat, bedoeld om
hun vrijheid te verdedigen en niet om hen tot slaaf te maken. Slavernij als excessieve
inperking van de vrijheid zou een absurd ‘contract’ opleveren, dat Rousseau vanuit
het standpunt van de meester verwoordt als: ik ga met u een overeenkomst aan die
geheel te uwen laste en geheel te mijnen gunste is, die ik zal nakomen voor zover
het mij goeddunkt en die gij moet nakomen voor zover het mij zal goeddunken.123
Doel van een oorlog is de vernietiging van de vijandelijke staat; men heeft het
recht de verdedigers ervan te doden zolang zij wapens voeren, als zij die neerleggen
of zich overgeven houden ze op vijanden te zijn en worden ze weer mensen zonder
meer. De overwinnaar heeft dan niet langer recht op het leven en kan dat recht dus
ook niet ten grondslag leggen aan het in slavernij brengen. Deze beginselen zijn niet
die van Grotius, spot Rousseau, ze berusten niet op het gezag van poëten maar vloeien
voort uit de natuur der dingen en berusten op de Rede.124
Ook andere gronden van slavernij wijst hij af. Men mag zichzelf niet vervreemden,
en zeker niet zijn kinderen. Zij zijn vrij geboren. Vóór de jaren des onderscheids
mag de vader in hun naam overeenkomsten aangaan voor hun behoud of hun geluk,
maar hen onherroepelijk en onvoorwaardelijk wegschenken kan hij niet. Dit zou in
strijd zijn met de oogmerken van de natuur en gaat de rechten van het vaderschap te
boven.
De ‘Aristotelische slaven van nature’ bestaan volgens Rousseau niet; als men tot
slaaf geboren wordt, komt dat doordat er voordien slaven waren in strijd met de
natuur! Het is volgens hem evident dat men de vrijheid die ontstolen is, hernemen
mag.
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De rechtskundige mr. Hendrik Constantijn Cras hield op 14 maart 1793 in de
Amsterdamse Maatschappij Felix Meritis een ‘Verhandeling over de slavernij en
Afrikaanschen slavenhandel’, die pas na zijn dood gepubliceerd werd in de Nagelatene
verhandelingen en redevoeringen (1822).125 Hij wil slavenhandel en slavernij toetsen
aan ethische en godsdienstige beginselen. Uit allerlei verschillen die tussen volkeren
bestaan zoals zielsvermogens, huidskleur en andere uiterlijke kenmerken, kan men
geen enkel recht afleiden. Als dus de Afrikanen nog niet zo beschaafd zijn als
Europeanen, geeft dat geen rechten om hen te overheersen en als koopwaar te
beschouwen - want zij zijn natuurgenoten.
Zich baserend op de geschriften van Engelse en Franse abolitionisten, beschrijft
Cras de gehele keten van slavenhandel en slavernij: van Afrika tot Amerika. Hij laakt
de mishande-
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lingen die de negers ondergaan waarover zij geen recht kunnen halen omdat zij bij
het gerecht niet aanklagen noch getuigen mogen, en waarschuwt voor mogelijke
vergaande consequenties:
Moeten dusdanige mishandelingen niet eenen eeuwigen haat tuschen
Blanken en Zwarten ontsteken?126
Hij concludeert dat de slavenhandel godsdienst en menselijkheid onteert, een blaam
is voor Europa en zelfs het zedelijk gevoel van een Samojeed of een Hottentot zou
kwetsen.... Van de Europeanen die hun vaderland van deze blaam trachten te zuiveren
noemt hij met waardering de Engelse eerste minister William Pitt.
Zoals reeds gezegd hield de unitaristische politicus Pieter Vreede op 22 mei 1797
een bewogen rede in de Nationale Vergadering (opgenomen in het Dagverhaal (dl.
6, 1797)).127 Hij kan zich niet verenigen met het voorstel om in de Constitutie van de
vrijheidminnende Bataven met geen woord te reppen van slavenhandel en slavernij.
Hij wil evenals de Denen dat gedaan hebben, een waarborg opnemen dat de slavernij
niet van onbeperkte duur zal zijn. Het Bataafse volk heeft een eigen
verantwoordelijkheid en kan zich niet verschuilen achter wat de Noordamerikanen
en de Engelsen nagelaten hebben, of achter wat de Fransen onvoorzichtig gedaan
hebben. Het rapport-Floh noemt hij een ‘kunstig schandstuk’ want hoewel de
goddeloosheid van slavernij er in wordt erkend, wordt voorgesteld deze te laten
voortduren en wel op grond van ‘Staatkundige en Commercieele bedenkingen’,128
d.w.z. eigenbelang. Vreede zal pas voldaan zijn als hij Bataven en Afrikanen
verbroederd zal hebben (afschaffing van de slavenhandel) en als er uitzicht op is dat
de mensenrechten in alle werelddelen geëerbiedigd zullen worden (termijnstelling
voor de afschaffing van de slavernij). Of zijn de zwarte bewoners van Afrika soms
geen mensen, vraagt hij met een verwijzing naar de Keten der wezens:
Zyn zy een soort van Wezens, dat door hunne gedaante, tusschen de
Ourang Outang en de mensch in staat - zyn zy dus geen menschen? Gaat
voort dan, met ze op de ene Kust op te vangen, om ze in een ander
waerelddeel tot uwen dienst te gebruiken. Gaat voort dan met ze te kopen
en te verkopen, gelyk gy het Paard en den Ezel tot uwen dienst koopt;
maar zyn ze daar en tegen, inderdaad menschen, gelyk zy onbetwistbaar
zyn, slaat dan geen schendhand meer aan het Evenbeeld van den
Almagtigen God! Slaat dan geen moordhand meer aan uwen Broeder, die
u nooit misdaan heeft!129
Hij bestrijdt de laster die in de Vergadering geuit is over de ondeugden van de
Afrikanen en van de zegeningen van de slavernij.
Wanneer voor het lot van de blanken gevreesd moet worden als de negers de
abolitieplannen horen, is dat het gevolg van hun eigen euveldaden: zo sidderen alle
geweldenaren voor de gerechtvaardigde wraak van de onderdrukten. Bovendien, in
de koloniën is de verhouding tussen het aantal blanken en zwarten ongveer 1 op 30;
zouden uit vrees voor het lot van één blanke 30 zwarte mensen in ellende moeten
blijven?
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Vreede concludeert dat in de Constitutie een termijn gesteld moet worden aan de
slavernij in de Nederlandse koloniën; hij wil het voortbestaan ervan niet laten afhangen
van het goeddunken van het Wetgevend Lichaam. Bij de stemming wordt echter het
rapport-Floh aangenomen; het voorstel Vreede wordt niet in stemming gebracht.
De doopsgezinde predikanten Jan van Geuns en Willem de Vos bestrijden de
traditionele argumenten pro slavernij en pleiten voor een geleidelijke afschaffing in
Philalethes Eleutherus over den slaaven-stand (1797), van welk werkje Van Geuns
zich als editeur bekend maakt.130 Zij baseren zich op Raynal en Frossard van wie men
hier veel terugvindt. Voor het rapport-Floh, uitgebracht in de Nationale Vergadering,
hebben zij geen goed woord over.
Met nadruk wordt erop gewezen dat de christelijke leer niets dan liefde tot de
medemens ademt, zonder onderscheid van stand, vermogen, natie en godsdienst.
Men kan een naaste niet liefhebben door hem van zijn vrijheid te beroven, te
mishandelen en tot gehoorzaamheid
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te dwingen. Jezus hoefde zich dus over het al of niet geoorloofd zijn van slavernij
niet uit te laten.
De editeur gaat in op de discussie rond de vervloeking van Cham of diens zoon
Kanaan. Noachs uitspraak is volgens hem geen vloek, maar een voorspelling geweest
van een verschillend lot dat de drie stammen van zijn nakomelingen zou ten deel
vallen. Niemand mag zich echter het recht aanmatigen de ‘voltrekker’ van het
voorspelde te zijn. Hij citeert zijn collega Johannes Stinstra die erop wijst dat God
de mensen die zich dit recht aanmatigen, misschien wel hun gang laat gaan, maar
niet ongestraft zal laten op de dag der vergelding.131 De ‘toelatinge Gods’ van onrecht
kan nooit als een rechtvaardiging ervan dienen.
Van Geuns meent dat naties die zich aan koloniale wanbedrijven schuldig maken
in bloei en welvaart achteruitgaan. Door afschaffing van de slavernij zal het ook de
Republiek pas weer goed kunnen gaan.
Philaletus Eleuterus komt met een van de weinige Nederlandse abolitieplannen,
dat echter nauwelijks verschilt van dat van de Franse abolitionisten: het voorziet in
een fase van voorbereiding waarin de meester de negertaal zal leren, de slaven
menselijk behandelen en kerstenen zal. Na hun vrijmaking zullen de negers als vrije
arbeiders in dienst blijven. Een eigen accent is het voorstel om de negers zelf uit hun
midden zo nu en dan enkelen voor vrijmaking te laten voordragen (als beloning voor
vlijt, goed gedrag, trouw en prestaties). De meester zal echter kiezen. Zo zou een
zijns inziens goede vorm van naijver aangemoedigd worden, die de termijn van
vrijmaking kan verkorten zonder dat de meester verlies lijdt. De christen-planter die
aldus te werk gaat mag bovendien hopen op ‘hooger genade loon’.132 De Quakers
hebben aangetoond dat een dergelijk plan ten uitvoer gebracht kan worden. De
Voorzienigheid heeft hun godvruchtige menslievendheid gezegend. Als hun voorbeeld
van afschaffing van slavernij nagevolgd zou worden,
Zo liet het zich te gemoete zien, dat ook eerlang dit zo groote kwaad
uitsterven, en zich alomme vertoonen zouden, waare en lieflijke vruchten,
eener wel begreepene leer van vrijheid, gelijkheid en algemeene
broederschap tusschen alle de natuurgenooten, de gesamenlijke kinderen
van denzelfden God en Vader!133
De auteur stelt niet de gebruikelijke voorwaarde dat eerst de slavenhandel afgeschaft
dient te worden voordat men over de opheffing van de slavernij kan praten.
Een tweede abolitievoorstel van deels Nederlandse origine is te vinden in een
bijlage bij de in 1799-1800 verschenen vertaling van J.G. Stedmans Narrative of a
five years' expedition against the revolted negroes of Surinam (1796). Zowel de
Franse koloniale bestuurder Lescallier als de Nederlandse planter B. van den
Santheuvel tekenen voor dit plan. Ook door hen worden de misstanden van de
slavenhandel en slavernij scherp veroordeeld, maar te snelle afschaffing van de laatste
wordt ontraden. Het moet trapsgewijs gebeuren, nadat eerst de slavenhandel verboden
is. In een tijdsbestek van tien jaren zal men de slaven a.h.w. moeten omvormen tot
arbeiders. Er zal dan geen sprake meer zijn van de hatelijke slavernij, ‘maar van een
wederkeerig verdrag tusschen de arbeiders en de eigenaars van den grond.’133a
Arbeidstijden en -beloningen zullen moeten worden geregeld. Men zou hun jaarlijks
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een groter wordend aandeel in de winst kunnen geven en bezit laten verwerven.
Betere rechtspleging moet het plantageleven humaner maken en daarmee de veiligheid
in de kolonie vergroten. Het eigenbelang van de kolonisten zal niet geschaad worden.
De vrije negers zullen voor natuurlijke aanwas van arbeidskrachten zorgen; met hun
geld zullen ze bovendien de koophandel aanwakkeren - een perspectief zoals Willem
Usselincx dat in 1627 al gaf.
De slavenhandel werd definitief verboden in de eerste decenniën van de 19e eeuw,
vooral nadat het Wiener Kongress deze veroordeeld had (de afschaffing door Frankrijk
van 1794 was door Napoleon in 1802 ongedaan gemaakt). Denemarken deed dit in
1803, Engeland en de Verenigde Staten van Noord-Amerika in 1808, Zweden in
1813, Nederland in 1814, Frankrijk in 1815, Portugal gedeeltelijk in 1815 en Spanje
gedeeltelijk in 1817.134 De illegale slavenhandel bleef echter bestaan. Engelse,
Noordamerikaanse en Franse vlooteskaders werden inge-
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zet ter controle; in Sierra Leone kwam een speciale rechtbank. De mensenhandel
werd er niet minder gruwelijk door: bij dreigende controle werd soms de gehele
levende lading overboord gezet.135 De publieke opinie moest opnieuw gemobiliseerd
worden.
Namens de ‘Society of Friends’ doet Josiah Forster in 1822 een beroep op de
Europeanen: Aansptraak aan de volken van Europa over den slavenhandel. Thomas
Clarkson, een Engelse abolitionist van het eerste uur, wordt opnieuw in het geweer
geroepen met De kreet der Afrikanen tegen hunne Européesche verdrukkers of tafereel
van den slaavenhandel (1822). Opnieuw worden door hen de gruwelijke feiten van
de handel op een rijtje gezet; opnieuw de traditionele argumenten bestreden; opnieuw
wordt een beroep gedaan op het christen zijn om aan de goddeloze handel een eind
te maken. De Mozaïsche wetten, de Paulinische vermaningen, en de Gulden regel
van Mattheus blijken nog steeds niet gemist te kunnen worden.

3.3.2.3. Literaire teksten 1793-1825
In de literatuur vindt men nauwelijks nog verdedigingen van slavenhandel en slavernij
en indien ze voorkomen worden ze slechte meesters in de mond gelegd. In het
treurspel De negerslaven (1794) door Carel, vrijheer van Reitzenstein, wordt een
slavenopstand ten tonele gevoerd die gesteund wordt door een revolutionaire planter
Donald. Deze wil opkomen voor het recht op vrijheid van de negers. Zijn tegenspeler
is Barkly, een wrede planter die al menig slaaf doodsloeg. Wanneer hij weer een
neger gedood heeft, verdedigt hij zich tegenover Donald aldus:
De slaef was mijn - mijn regtmatig eigendom: ik kon hem dooden - ik kon
hem laten leven, naer het mij geviel. Misschien kent gij de oude wetten
van deze Kolonie nog niet? maer gij moest u schamen, zoveel geweld te
maken, om dat ellendige zwarte gespuis, dat niets beters verdient, dan dat
het van ons afhangt - dat met de menschen niets, en met de beesten alles
gemeen heeft. Het verachtlijk negergebroed moest, door onze heerschappij
over hun, zich nog vereerd rekenen, schoon wij hen ook tijrannizeerden.136
De slechte meester in het toneelspel Die Negersklaven, door A. von Kotzebue, dat
door P.G. Witsen Geysbeek vertaald werd onder de titel De negers (1796), vindt de
negers eveneens een minderwaardig soort mensen. Hij noemt hen weinig beter dan
honden; ze zijn schelms, kwaadaardig en dom. Zijn ‘argumenten’ ter verdediging
komen neer op: negers zijn een ras tot slavernij geboren; zij stammen van Kaïn af
en zijn zwart omdat hun stamvader de eerste broedermoordenaar was; zij danken
hun leven aan slavernij omdat ze krijgsgevangenen waren; zij danken het heil van
hun ziel aan de slavernij.137 Zijn humane tegenspeler bestrijdt een en ander.
Goede meesters, zoals Simon Blaauwkool in de gelijknamige roman van C.G.
Salzmann (1813) en Adolf Tavernier in de roman Aardenburg, of de onbekende
volkplanting in Zuid-Amerika (1817) door Petronella Moens, verdedigen de slavernij
niet, gedogen die hooguit in het perspectief van vrijmaking.
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In enkele gedichten en tijdschriftbijdragen wordt de afkeer uitgesproken van de
slavenhandel, of wordt de afschaffing ervan bezongen. In ‘De slavenhandel’ (door
T.K.), opgenomen in de Almanak van vernuft en smaak (1793) wordt de ‘Bataven’
of ‘Belgen’ gevraagd of zij die zo gehecht zijn aan hun vrijheid, die aan anderen
kunnen ontnemen. Hoe zouden ze het vinden als ze zelf tot slaaf gemaakt worden?
Zullen de Fransen en Engelsen de Nederlanders in mensenliefde overtreffen, of zal
men hier ook aan de afschaffing van het onrecht gaan werken?
Kom, droog de bron van zoo veel tranen,
Schoon de eigenbaet van lafheid riep;
Vergruis den boei der Afrikanen Maek hen zo vrij als God hen schiep!
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Dan zal geen slaef zijn lot vervloeken In moord noch oproer redding zoeken,
Of vlugten naer een zandwoestijn;
Dan zullen ze allen wederkeeren Met ons den waren God vereeren En Neerland eeuwig dankbaer zijn.138

Aldus eindigt het wat clichématige gedicht met een aansporing tot vrijmaking van
de Afrikanen, die als gevolg zal hebben dat opstanden en ontvluchtingen tot het
verleden zullen behoren en er een begin met de kerstening gemaakt kan worden.
Een aandoenlijk verhaal in de Nederlandsche dichtkundige almanach, voor vrouwen
(1798), getiteld ‘De Africaanen en Europeërs’, plaatst de goede inborst van de negers
tegenover de slechte van de blanken. Een Europees slavenschip loopt voor de
Afrikaanse kust op de rotsen. Edele negers redden de drenkelingen en verzorgen hen
lange tijd. God wilde op deze wijze de slavenhalers beschamen:
Europeërs! - zóó handelt de mensch wien gij een wilden noemt; - wien gij
tot de ondraaggelijkste slavervij veroordeeld; -wien gij minder acht dan
het gedierte! - Zó handeld hij - wien gij zijn gade en kinderen ontvoerd,
om in een vreemde luchtstreek zijn ellendig leven doortekwijnen [...].138a
Wanneer echter na maanden de blanke zeelieden door een Europees schip opgehaald
worden, besluiten de beide kapiteins de redders gevangen te nemen en hen als slaven
mee te voeren: een ‘helsche daad deezer ondankbaaren - waar voor zelf duivelen
zouden beeven’. God giet ‘de Phiöolen zijner wraake uit over Europa’ door middel
van een vernieldende oorlog in dat werelddeel:138b
Het verhaal, ondertekend met Verz., is doorspekt van bewogen commentaren op
de mensenhandel. De Europeanen wordt voorgehouden dat deze slechts dient om
goud voor de hebzucht te verschaffen, suiker voor de ‘wellustige tong’, om zuiver
luxe behoeften te bevredigen.
Bij de eerste afschaffing van de slavenhandel door de Fransen (in 1794) schreef
Petronella Moens het rijmloos gedicht ‘Bij het afschaffen van den slaavenhandel,
door de Fransche Natie’, opgenomen in haar dichtbundel Vruchten der eenzaamheid
(1798).139 Het Franse volk krijgt alle lof:
De vrije Fransche Natie,
Verbreekt der slaaven keten;
Zij noemt verdrukte Negers
Haar vrijgebooren broeders.-140

Aan de Afrikaanse kust wordt nu de ‘feestzang der beschaving’ gehoord. Taferelen
van uiteengereten families zijn voorbij; maagden hoeven er niet langer te vluchten
voor ‘eer en menschenroovers’; ouders hoeven zich zelf en hun kinderen niet meer
uit wanhoop te doden. De leer van Jezus zal er nu verkondigd worden.
De vreugde was van korte duur; in 1802 werd de slavenhandel door Napoleon
opnieuw toegestaan. Nadat Engeland, Nederland en Frankrijk de handel definitief
afgeschaft hebben, schrijft Petronella Moens ten tweede male ‘Iets over den
vernietigden slavenhandel’. Nu in de vorm van een prozabijdrage aan Euphonia; een
tijdschrift voor den beschaafden stand (1816).141 Zowel de feitelijke gang van zaken
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bij de mensenhandel als allerlei argumenten pro en contra passeren nog eens de revue.
Niet Frankrijk, maar het ‘grootmoedig Engeland’ krijgt thans de eer. Opnieuw wordt
de kerstening van Afrika in het vooruitzicht gesteld. Dat de afschaffing Gods
goedkeuring wegdraagt, blijkt volgens Moens uit de overwinning die de Engelsen
en de Nederlanders in 1816 behaald hebben op de Algerijnen - waarmee de Barbarijse
slavenhandel een gevoelige slag is toegebracht. Dit kon pas geschieden nadat men
de christenen zelf de slavenhandel niet meer verwijten kon. Moens wijst dus, als een
van de weinigen, op deze parallel.142
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Op verzoek van de voormalige minister van marine en koloniën mr. A.R. Falck,
schreef Cornelis Loots ter gelegenheid van de afschaffing van de slavenhandel ook
over dit onderwerp. De hele keten van de handel wordt in zijn retorisch gedicht ‘De
slavenhandel’ (opgenomen in de Gedichten van 1816)143 kort weergegeven: het
gevangen nemen van de Afrikanen, de ‘middle passage’, de slavenmarkt en de
plantage-arbeid. Gruwelen als het verkrachten van de negermaagden en het voor de
ogen van de moeder in zee werpen van een huilende negerbaby, worden in herinnering
gebracht. Als de neger aan de blanke ‘Nabob’ vraagt met welk recht hij over hem
heerst, geeft deze het volgende antwoord met traditionele argumenten en
vooroordelen:
‘Misdadig ras! van God verstoten,
Zelfs eer ge ontstondt, gedoemd, veracht,
Uit Cham in gruwelen voortgebragt
En uit der volken rei gesloten,
Dank 't ons dat gij hier 't licht geniet,
Geen broederbloed ontmenscht vergiet,
Noch spijs wordt van zijn ingewanden;144

Brittania, voogdes der baren’ wordt aangespoord in overeenstemming met Gods
bestel de afschaffing af te dwingen.
De gronden van slavenhandel en slavernij worden bestreden door burger Jean Henry
des Villates. In het eerste jaar van de Bataafse vrijheid publiceert hij Brieven over
wijsgeerige en andere onderwerpen.145 Hij wil in de vorm van een briefwisseling
tussen Zelidor en diens geliefde Eliante zijn medeburgers onderhouden over waarheid,
deugd en vrijheid, aldus vooroordelen opheffen en aansporen tot ‘werkzaame
menschenliefde, zonder onderscheid tot kleur of stand’.146 De brieven over
slavenhandel (no.9) en slavernij (no.10) zijn beide door Zelidor geschreven; in brief
12 reageert Eliante kort op de ter sprake gekomen ideeën. Zelidor blijkt Raynal goed
te kennen: in diens voetspoor wordt onder meer het recht om krijgsgevangenen tot
slaaf te maken afgewezen, wordt slaven het recht toegekend hun vrijheid te heroveren
en wordt voorgesteld de slavenarbeid door vrije arbeid te vervangen. Wanneer de
meester zijn slaven goed behandelt, kan vrijmaking zonder vrees voor wraak
geschieden. In brief no. 10 is een dialoog opgenomen tussen een planter op Sto.
Domingo en een van de verstandigste van zijn slaven, waarbij argumenten pro van
de meester en contra van de slaaf elkaar afwisselen. De slaaf overtuigt zijn meester
tenslotte en krijgt de vrijheid, waarop hij antwoordt: ‘Meester, gij verliest een slaaf,
maar hebt een vriend gewonnen.’147 Opmerkelijk is dat Zelidor de emancipatie van
de slaven in verband brengt met die van de vrouw. Vroeger vond men dat de vrouw
onder de dwingelandij van de man moest zuchten, thans echter, zegt Zelidor, is men
overtuigd
dat de schoonen, de beminnelyken, tot alle groote daaden bekwaam,
verrichten kunnen wat wij mannen bedenken.148
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Voor een geëmancipeerde vrouw zoals Eliante, moet ook de vrijheid van de neger
dierbaar zijn. In de reactie van Eliante prijst ze haar minnaar om zijn menselijke
gevoelens.
De brieven van de hoofdpersoon van het uit het Engels vertaalde reisverhaal Korte
reize in de West-Indiën (1799)149 bevatten wetenswaardigheden over natuurlijke
historie, geografie en zeden en gewoonten van West-Indië, in het bijzonder van
Jamaica. Beschouwingen over slavernij nemen er een belangrijke plaats in. De
briefschrijver die er zelf een plantage geërfd heeft, behoort tot het type van de goede
meester. Hij is wel overtuigd van de gelijkheid van alle mensen en van het recht op
vrijheid voor iedereen, keurt allerlei drogredenen ter verdediging af, maar trekt niet
de consequenties uit zijn opvattingen. De vertaler is evenmin rechtlijnig. Hij verwijt
in het Voorbericht de Europeanen dat ze, hoewel ze veel ophef maken van ‘hunne
verlichtte denkwijze omtrend Vrijheid en eeuwige onvervreemdbaare Rechten van
den Mensch’, uit lage gouddorst de slavernij in de koloniën in stand houden.150 Hij
hoopt
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dat spoedig de dag zal aanbreken waarop de zwarte natuurgenoten van het slavenjuk
bevrijd zullen worden. Toch ambieert uiteindelijk hij niet meer dan dat dit reisverhaal
ertoe mag bijdragen dat meesters en opzieners de slavernij wat draaglijker zullen
maken en het leven van de slaven niet zullen vergallen.
De hoofdpersoon uit het Geschrift eener bejaarde vrouw (1802), een
pseudo-autobiografie waarvan Betje Wolff en Aagje Deken de editeurs pretenderen
te zijn,151 brengt een gesprek over slavernij in herinnering dat ze had met haar ouders
en een vriendin. Terwijl zij in een koetsje door agrarisch gebied rijden, praten ze
eerst over de uitbuiting van Franse boeren door adel en geestelijkheid onder het
Ancien Régime en vervolgens over de slavenhandel en slavernij, waaraan ook
inwoners van een land deelnemen dat 80 jaar voor zijn vrijheid streed! De moeder
draagt een fragment over slavernij voor uit een niet nader aangeduid dichtwerk (dat
Betje Wolffs Beemster-winter-buitenleven blijkt te zijn). De vader maakt daarbij een
interessante opmerking over de ‘receptie’ van deze passage, in het bijzonder door
de familie van de dichteres:
Zij maakte daar juist niet zeer haar hof door, bij de menschen-koopers,
doch zij moest, zegt zij, haare verontwaardiging ééns wat lugt geeven.
Haar afgrijzen van wreedheid en gierigheid deedt haar vergeeten, dat ook
veelen in haare familie daar aan schuldig staan.152
Er wordt over de mogelijkheid van een consumentenstaking van de overbodige
koloniale produkten gesproken, maar die zou alleen effect sorteren wanneer ze
algemeen zou zijn. Zou men overigens de negers zo behandelen als de Quakers in
Pennsylvanië, dan zouden de Westindische waren met een gerust geweten gebruikt
kunnen worden.
De gebreken die men de negerslaven toeschrijft, zijn het gevolg van het systeem.
Onvrijheid verstikt alle kiemen van deugd en Rede - ‘en wat is zonder haar de
mensch!...’.153 Alleen vrijheid leidt de mens op tot deugden en begaafdheden. Zowel
in Engeland als in de Republiek zetten gevoelige burgers zich in om het slavenlot te
verbeteren, maar er wordt weinig bereikt omdat de kolonisten hun eigen gang blijven
gaan.
Men kan de slavernij niet verdedigen met een beroep op het christendom, want
de christelijke godsdienst bevestigt en eerbiedigt de rechten van de mens, leert liefde
en mededogen, en eist rechtvaardigheid. Slavernij en christendom zijn dus strijdig.
De ouders vertellen de geëmotioneerde kinderen gedurende dit zedekundig
wagenpraatje maar liever niets over de mishandelingen die de slaven te verduren
krijgen.
De Gulden regel van Mattheus, zowel een belangrijk argument voor het
goede-meesterschap als voor abolitionisme, vormt het thema van het toneelspel De
negers in Holland (1801) geschreven door Jacob Eduard de Witte, zich noemende
De Witte van Haemstede.154
Een Engelse slavenhandelaar komt na een geslaagde reis in Holland. Hij heeft nog
twee jonge Afrikanen te koop, Aboulkir en Gersie, een jongen en een meisje, beiden
van hoge geboorte. Belangstellenden zijn de Hollandse koopman Spiers en de Franse
koopman Dorval. Deze laatste is begaan met het lot van de Afrikanen, Spiers
daarentegen heeft geen last van schuldgevoelens; hij belijdt:
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Hoe; het is Negotie, Vriend! en alles wat Negotie is, wordt met betaalen
vereffent; mijn geweeten heeft daarmede nooit iets te doen. -155
Spiers vindt de aangeboden slaven te duur, Dorval besluit desondanks ze beiden te
kopen zodat ze niet gescheiden hoeven te worden.
Na de koop behandelt hij hen tot ieders verbazing zeer streng. Zijn gevoelige
kantoorbediende Dupré maakt een vergelijking met de Barbarijse slavernij:
Toen hij ‘er mede thuis kwam heeft hij ze, oogenblikkelijk, in weerwil
van hunne hartgrievende traanen, even gelijk de Marokaanen den
Gevangen-Christenen behandelen, in keetens doen slaan, en ze in de Stal
doen opsluiten.156
's Avonds komen allen samen bij Dorval. Spiers wordt vergezeld door zijn dochter
Juliana op wie Dorvals zoon Charles verliefd is. Dorval vertelt nu hoe zijn ouders
en zijn broer in Afrika
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behandeld zijn: zijn vader en broer gedood, zijn moeder verkracht. Dorval heeft
uitgevonden dat de voorouders van deze twee slaven hiervoor verantwoordelijk
waren.
Allen vinden dat Dorval zich wreken mag, ook de beide slaven die de dood
verwachten. Dorval doet uitspraak:
Wel nu, hoort dan beiden uwe straf! [...] Slaaven! leert van mijn hoe zich
de Christenen op hunne vijanden wreeken [...]. Zijt vrij en keert naar uw
Vaderland weder!157
Waarop alle aanwezigen uitroepen: ‘Welk eene Edelmoedigheid! Welk eene
Zegenpraal der menschlievendheid!’
Het gelukkig einde wordt nog versterkt door de liefdesverklaringen van Charles
en Juliana, de toestemming van de vaders, en het banket. Mattheus krijgt het laatste
woord:
Nu zullen wij vrolijk Avondmaalen! - zetten wij ons neder, en dat de les
des geloofs ons altijd voorooge zweeve: Alzo als gij wilt dat u de Menschen
doen, doet hen ook alzoo!158
Zo zegevierde weliswaar de menslievendheid, maar nog niet het recht. Voordat de
slavenhandel daadwerkelijk zou ophouden en voordat vervolgens de slavernij zou
worden afgeschaft, moesten er nog zeer vele teksten geschreven, redes uitgesproken
en acties gevoerd worden.
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1959 liep tenslotte E.Th. Waaldijk nog in de ‘val’; in zijn dissertatie verwijt hij Montesquieu
en andere verlichte Europeanen dat zij de negers niet als mensen beschouwen (Waaldijk 1959,
15-16). De 18e-eeuwse dominee J.F. Martinet doorzag Montesquieu wel, maar waardeerde de
satire negatief; hij wenste een minder badinerende behandeling van het probleem slavernij
(Martinet 1777-1779, IV, 180).
75 Usselincx 1627, [46]; Picardt 1660, 9.
76 Over slavenhandel en slavernij: Raynal 1784, 273-321. Raynal 1784 is geen ‘bloemlezing’ uit
Raynal 1775-1783 zoals Schutte schrijft (Schutte 1974, 8), maar een synopsis. De toeschrijving
aan Van Woensel vindt men op de catalogusfiche van de UB A'dam (493 D 7); Van Woensel
is in ieder geval de ‘auteur’ van de Précis de l'Histoire philosophique et politique des
établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes. Amsterdam 1782. Het is
niet duidelijk of hij ook de vertaler is van de Nederlandse versie.
77 Boek 11 (dl. 4, p. 144-284) wordt als volgt geannonceerd: ‘De Europeaanen gaan na Afrika,
om 'er landbouwers voor de Antilles te koopen. Wyze, op welken deeze handel wordt gedreeven.
Voortbrengzels van den arbeid der Negers’. Hier staat slavenhandel en slavernij centraal. De
Westindische koloniën worden vervolgens in boek 12 (dl. 4) besproken. In dl. 9 wordt in een
bijvoegsel geschreven over de wreedheden van de Hollanders en de mogelijkheid tot marronage
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die er de aanleiding(!) van zou zijn: ‘De Hollanders pleegen in Guyana, tegen de Zwarten,
wreedheden, onbekend op de Eilanden. Tot deeze overmaate van barbaarsheid heeft,
waarschynlyk, de gelegenheid, om in eene onmeetelyke uitgestrektheid lands te kunnen
wegloopen, de aanleiding gegeeven. Op het geringste vermoeden, doet een Meester zynen slaaf
ter dood brengen, in tegenwoordigheid van alle de andere’. Vervolgens wordt er uitgeweid over
marronage (Raynal 1775-1783, IX, 209-210).
Raynal 1775-1783, IV, 229.
Op de interessante en ingewikkelde problematiek betreffende de identificatie van de bijdragen
van Raynal en die van zijn medeauteurs, onder wie Diderot en Jean de Pechméja, en de
verschillen tussen de Franse drukken, zal ik niet ingaan (zie hiervoor Wolpe 1957); ik bepaal
mij tot de Nederlandstalige edities. Gemakshalve noem ik slechts Raynal als auteur.
Zie 3.4.1. Deze negerleiderspassage zou ontleend kunnen zijn aan Merciers roman L'an 2440
(Davis 1973, 454; Wolpe 1957, 177).
Van der Capellen 1778, 15.
Hector St. John 1784, 221-245. De anonieme Ned. vertaler noemt de slavenhandel in een
voetnoot ‘de schandvlek, zoo niet de vloek, onzer verlichte Eeuwe’ en verzucht: ‘ach! ware het
ook niet, van ons Vaderland, en onzer Volkplantingen!’ (Hector St. John 1784, 243).
Newton/Falconbridge 1788, 86-87 en 114.
Newton/Falconbridge 1788, 109.
Equiano 1790, 16-17.
Van een moderne Engelse bewerking door Paul Edwards (1967) verscheen een Nederlandse
vertaling, door K. Roskam (Equiano 1977).
De Proeve 1790 vindt men in dl. 4 van de Bijdragen, op p. 49-88.
Proeve 1790, 80.
Buijnsters 1979, 43; Buijnsters 1984, 260. Benjamin-Sigismond Frossard (1754-1830) was
predikant in Lyon. Betje vertaalde zijn werk toen zij zich als balling in Trévoux bevond (25
km. van Lyon). Op de titelpagina van de Ned. vertaling staat zijn naam abusievelijk aangegeven
als B.J. Frossard.
Frossard 1790, II, 30. Volgens hem heeft iedere 1000 pond suiker die in Frankrijk gebruikt
wordt, een zwart mensenleven gekost (nog afgezien van het leed dat de suikerproduktie de
slaven kost).
Frossard 1790, II, 58.
Frossard 1790, II, 60-61.
Frossard 1790, II, 99. De Quakers (‘Society of Friends’) besloten in 1774 dat hun aanhangers
niet betrokken mochten zijn bij de slavenhandel en in 1776 dat zij geen slaven meer mochten
houden (Coupland 1964, 42); over de Quakers en hun opvattingen over slavernij zie men Davis
1973, 319-362.
Frossard 1790, II, 121-135.
Bosch 1791. Het gaat om de nrs. 46-48 van De leerzame Praat-al (p. 361-384). Zie over Bosch
1791: Zo blank 1982, 213-241. Een tweede vertoog ‘Over den slaavenhandel’ schreef hij met
Petronella Moens (Moens/Bosch 1793, 123-139; 140-151).
De Engelse titel luidt: Commerce in human species, and the enslaving of innocent persons
inimical to the Laws of Moses and the Gospel of Christ. A sermon [...]. London 1792. Ik acht
het waarschijnlijk dat de Ned. vertaling ook van 1792 dateert.
Booth ± 1792, 8.
Bredero 1617, vs. 233-236.
Opnieuw uitgegeven: Wonderl. avontuer 1984.
De Nederlandse vertalingen zijn gemaakt door H.D. Benjamins (Behn 1919) en Albert Helman
(Behn 1983).
Denker 1764-1775, II, 233-248. De brief beslaat de pagina's 234-245. De editeur leidt de brief
in en uit. Lichtveld/Voorhoeve 1958 publiceerden deze beide vertogen, incompleet. Een volledige
tekst vindt men in het ‘lespakket’ over slavernij verzorgd door Paula Keyser: Suikerriet,
suikerverdriet (te verschijnen in 1985). Zie voorts: Zo blank 1982, 77-133.
Denker 1764-1775, II, 242.
De Smidt (ed.) 1973, I, 582-583 (no. 481).
Toegeschreven aan Van Engelen door N.C.H. Wijngaards (Van Engelen 1972, 73-75). Deze
editeur geeft overigens alleen de tekst van het gedicht weer en niet het briefkader. Zie over het
Engelse origineel van Shenstone: Sypher 1969, 163-164. Bij de Engelse tekst wordt
(voorzichtigheidhalve?) opgemerkt dat de anti-christelijke verzen zijn ‘Spoke by a savage’.
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103 Vaderlander 1776-1779, I, 343. Afl. no. 43 verscheen in okt. 1775. Over De Vaderlander zie
men: Zo blank 1982, 177-204.
104 De Perponcher 1775, 217. De formulering lijkt direct ontleend aan Raynal 1775-1780, IV, 232.
105 Roos 1783-1789, II, 51-58; Roos 1804, 214-221. Zie 3.7.1.
106 Van Zuylekom 1792, 115.
107 Van Zuylekom 1792, 116.
108 Zie over de geschiedenis van de ‘rechten van de mens’: Jellinek 1927; Goslinga 1936; Van
Asbeck 1949 en Verzijl 1958.
109 De hier geciteerde ‘bill’ is de oudste: ‘Declaration of rights made by the representatives of the
good people of Virginia’ (12-6-1776). Deze ‘bill’ diende als uitgangspunt vor de Franse
Déclaration (Gerbenzon/Algra 1972, 166-169).
110 Gijswijt 1975, 16-18, 29.
111 Vrym. gedachten 1795, 105. Met dank aan J.J. Kloek die mij op deze tekst attent maakte.
112 Vrym. gedachten 1795, 93.
113 Dagverháal 1796-1798, V, 712-736; VI, 3-21. Schutte 1979, 101, 110-111, en Emmer 1974, I,
182-183 hebben reeds op deze belangwekkende deliberatiën gewezen.
114 Dagverhaal 1796-1798, VI, 3.
115 Ik maak gebruik van de 2e editie (Lammens 1823). Recentelijk zijn naar Lammens' handschriften
uitgegeven de Bijdragen tot de kennis van de Kolonie Suriname (over de periode 1816-1822),
waarin de slavernij eveneens aan de orde komt (Lammens 1982). Zie over zijn handschriften
die in het Surinaams Museum te Paramaribo berusten: Voorhoeve 1960/1961. Over de
Redevoering zie men Emmer 1974, I, 116-117.
116 Voyage dans l'intérieur de l'Afrique, fait en 1795, 1796 et 1797. 2 dln. Paris 1799. Er bestaat
ook een eerdere Franse editie met een enigszins andere titel: Voyages et découvertes dans
l'intérieur de l'Afrique. Paris 1798. De oorspronkelijke Engelse titel luidt: Travels in the interior
districts of Africa, performed under the direction and patronage of the African Association, in
the years 1795, 1796 and 1797. London 1799. De Nederlandse vertaling van dit werk is getiteld:
Reize in de binnenlanden van Afrika, gedurende de jaren 1795, 1796 en 1797. 3 dln. Den Haage
1801-1802. De vertaler is A. van den Ende. Park is getuige geweest van de slavenhandel door
de Afrikanen. Hij deelt mee dat het om krijgsgevangenen en onvermogende schuldenaren gaat.
Hij geeft details over de slavenkaravanen in het binnenland (Park 1801-1802, I, 28-53; III,
1-27).
116a Lammens 1823, 7-8.
117 Da Costa 1823, 26-27.
118 Da Costa 1823, 28.
119 De Jong 1972, 49-50; Reinsma 1963, 36. Ten onrechte meent De Jong dat Da Costa's naam als
eerste op de lijst zou staan; Reinsma noemt hem als eerste omdat hij de namen per plaats
alfabetiseert.
120 Paulus' verhandeling was te laat ingeleverd om mee te kunnen dingen. Niettemin ontving de
auteur een onderscheiding in de vorm van een speciale zilveren medaille. Het werk kreeg in
korte tijd vier herdrukken en leverde de auteur de bijnaam ‘Apostel der Menschheid’ op (Teyler
1978, 92, 114). Slavenhandel en slavernij komen ter sprake in Paulus 1793, 68-76, 182-214.
121 Paulus 1793, 199.
122 Paulus 1793, 205.
122a Rousseau 1795, door Gabbers 1963, 66, genoemd, heb ik niet in handen kunnen krijgen. Daarom
heb ik gebruik gemaakt van recente editie: Rousseau 1983.
123 Rousseau 1793-1794, I, 33. De slavernij wordt behandeld in boek 1, hfdst. 4 (p. 19-33). Van
deze Rousseau-vertaling volgde in 1795 een tweede druk. Een nieuwe vertaling verscheen te
Harlingen in 1796; het hfdst. over slavernij vindt men hier op p. 9-16. Over de invloed van
Rousseau's werk in Nederland zie men Gobbers 1963.
124 De bestrijding van Grotius vindt men op p. 25-32.
125 Cras 1822, II, 181-232.
126 Cras 1822, II, 221.
127 Dagverhaal 1796-1798, VI, 10-14.
128 Dagverhaal 1796-1798, VI, 11.
129 Dagverhaal 1796-1798, VI, 10-11.
130 De inleiding van Van Geuns beslaat de pagina's III-XLII. De Jong 1972, 28, verklaart ‘Philaletes’
als vriend van de waarheid en ‘Eleutherus’ als vrije of bevrijder. Hij is van mening dat er geen
reden is om aan te nemen dat Van Geuns niet eveneens de auteur zou zijn, maar het NNWB
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noemt de Haarlemse predikant Willem de Vos als auteur (NNBW 1911-1937, X, k. 1137-1138);
zie ook De Bie/Loosjes 1919-1949, III, 238. Met dank aan Dr. S.B.J. Zilverberg die me hierop
attendeerde.
Hij verwijst naar Stinstra 1779-1786, I, 51-60 (Van Geuns/De Vos 1797, XXVIII-XXIX).
Van Geuns/De Vos 1797, 90. Het ‘abolitieplan’ vindt men op p. 86-90.
Van Geuns/De Vos 1797, 93.
Gijswijt 1975, 29. Volgens Emmer 1974, II, 126, was de afschaffing van de slavenhandel voor
de Ned. economie van weinig betekenis meer. In het laatste kwart van de 18e eeuw was deze
handel reeds geleidelijk afgenomen. Er werd in handelskringen dan ook geen actie gevoerd
tegen de maatregel. Naar Suriname werden tot 1826 toe nog slaven gesmokkeld. In dat jaar
werd een ‘slavenregister’ ingesteld waardoor ontduiking van het handelsverbod sterk bemoeilijkt
werd.
Unger 1956, 174; Van Dantzig 1968, 120-127; Emmer 1974, I, 158.
Van Reitzenstein 1794, 155.
Von Kotzebue 1796, 27-29. De Duitse titel luidt: Die Negersklaven. Ein historisch-dramatisches
Gemählde in drey Akten. Leipzig 1796.
T.K. 1793, 8.
Verz. 1798, 6. Het verhaal beslaat de pagina's 2-9 van de ‘Mengelingen van smaak en gevoel’.
Met dank aan Xandra Schutte en Mariëtte Wolf die mij op deze tekst wezen.
Verz. 1798, 9.
Moens 1798, 24-27. Moens had reeds eerder tegen slavenhandel en slavernij geschreven: met
Adriana van Overstraaten in het gedicht ‘Dichterlijke gedagten bij den slaavenhandel’
(Moens/Overstraaten 1791, 22-27), en met Bernardus Bosch in een vertoog ‘Over den
slaavenhandel’ (Moens/Bosch 1793, 123-139; 140-151). Met dank aan Gé Walda die mij op
de eerste tekst attent maakte.
Moens 1798, 24.
Moens 1816, 677-801. Moens ondertekent met de initialen P.M.
Moens citeert een predikant die in een bewogen dankdagspreek ook op deze parallel gewezen
had (Moens 1816, 699-700).
Loots 1816-1817, I, 161-169. Het gedicht bestaat uit 16 strofes van 10 versregels.
Loots 1816-1817, I, 167. Stedman 1799-1800, II, 287, sprak reeds over ‘West-Indische Nabobs’.
Des Villates 1796, 150-188 (brief 9), 189-220 (brief 10).
Des Villates 1796, v-vi.
Des Villates 1796, 216.
Des Villates 1796, 219.
De Engelse titel luidt: A short journey in the West Indies, in which are interspersed, curious
anecdotes and characters. 2 dln. London 1790.
Korte reize 1799, *2verso
Wolff en Deken 1802, I, xvii. Zie Buijnsters 1984, 320-326, in het bijz. 321. Het gesprek over
slavenhandel en slavernij is te vinden in dl. 2, p. 236-244. Ook in dl. 1 komt de slavenhandel
kort aan bod n.a.v. het bijbelverhaal van Jozef die door zijn broeders verkocht werd (292-293).
Wolff en Deken 1802, II, 237. Uit een brief uit 1798 van Betje Wolff aan Coosje Busken blijkt,
dat ze haar geboorteplaats Vlissingen meed vanwege de aanwezigheid aldaar van de
slavenhandelaren (Buijnsters 1984a, 288). Zie aant. 245.
Wolff en Deken 1802, II, 241.
De Witte 1801. Over deze boeiende extravagant van de Ned. letterkunde zie men Jorissen 1878;
Bruinvis 1887. Hans Groot en Grietje Tigges-Drewes deden een bronnenstudie naar zijn
avontuurlijke leven (Tigges/Groot 1978) en bereidden een editie van zijn pseudo-autobiografie,
Fragmenten, uit de roman van mijn leeven, voor.
De Witte 1801, 9.
De Witte 1801, 60.
De Witte 1801, 97.
De Witte 1801, 100.

3.4. Zijn slavenopstanden gerechtvaardigd?
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Mag men de slaven veroordelen wanneer ze trachten het juk van de slavernij af te
werpen en hun vrijheid te hernemen? Met andere woorden zijn slavenverzet,
vluchtpogingen, opstanden e.d. gerechtvaardigd?

3.4.1. Teksten tot 1791-1792
Hugo de Groot (1625) blijft over deze vraag nog tamelijk vaag: slaven die
krijgsgevangenen werden in een rechtvaardige oorlog mogen waarschijnlijk niet
vluchten; slaven uit een niet-rechtvaardige oorlog waarschijnlijk wel, maar ze mogen
door hun meester teruggeëist worden. Wanneer slaven een wrede, onmenselijke
meester hebben, mogen ze waarschijnlijk ook vluchten, maar dit moet niet
aangemoedigd worden. Augustinus, die het volk onder strenge vorsten en
dienstknechten onder strenge meesters tot lijdzaamheid aanspoort, wordt met
instemming geciteerd: men moet liever aan het tijdelijke voorbijzien en op het eeuwige
hopen.159
Dominee Udemans (1638) is veel duidelijker: wanneer slaven mishandeld of
getyranniseerd worden geeft God hun verlof om weg te lopen en Hij wil niet dat
iemand de vluchtelingen verraadt of naar hun meester terugbrengt.160 De Engelse
filosoof Thomas Hobbes (1675) ontkent daarentegen dat slaven mogen vluchten of
hun meester doden; deze meester was immers de redder van het leven van de
slaaf-krijgsgevangene.161
In de koloniale praktijk vonden vluchtpogingen en opstanden overigens ook reeds
in de 17e eeuw plaats. Pierre Moreau (1652) noemt de onmenselijke behandeling
van de slaven in Brazilië de aanleiding tot vluchten en rebelleren; de negers wreken
zich navenant.162 In Suriname, schrijft George Warren (1669), is de behandeling van
de slaven zo minderwaardig dat deze uit wanhoop proberen te vluchten; worden ze
gepakt dan rest hun wrede foltering of zelfdoding. Omdat de negerslaven geen eenheid
vormen, is er weinig kans op een georganiseerde opstand.163 De in Suriname spelende
roman van Aphra Behn, Oroonoko: or the royal slave (1688), lijkt een illustratie van
Warrens woorden.
De omstreden gouverneur-generaal van Suriname, Joan Jakob Mauricius (1753),
bestreed in de jaren 1747-1751 groepen marrons (of bosnegers) die in deze kolonie
plantages overvielen om zich te wreken en om vrouwen, voedsel en
gebruiksvoorwerpen te bemachtigen. Hij deed dit met hulp van ‘bevreedigde Negers’.
Dit waren marrons met wie vrede gesloten was die
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hun een zekere mate van autonomie garandeerde, maar die hun verbood om andere
vluchtelingen op te nemen of te helpen.164 Hij noemt de opstandige negers weliswaar
‘zwarte moorders’, maar zoekt de oorzaken in het gedrag van de blanken; de opstanden
ontstaan
Meest door der blanken schuld, die door gevloek, misbaar,
Onmenschelyke straf, en ontucht met de wyven,
De Negers tergen, en tot woede en wanhoop dryven [...].165

Tien jaar voor Mauricius, stond de niet minder omstreden Joannes Guiljelmus Kals
als predikant in Suriname. Hij was zeer bewogen met het lot van indianen, negers
en marrons, wilde hen kerstenen en hun onderwijs geven, maar kon door een
gedwongen vertrek zijn plannen niet uitvoeren.166 Marronage is volgens zijn boekwerk
Neerlands hooft- en wortelsonde (1756) zonder meer toegestaan: mensen die van
hun vrijheid beroofd zijn, hebben het recht deze terug te veroveren zonder dat ze
daarvoor gestraft mogen worden. Hun wraakoefeningen zijn begrijpelijk - wat zou
een blanke doen in zo'n geval? Als oorzaken van marronage noemt Kals de ‘wreede
en onmenschelyke Behandelingen’ en hij vraagt zich af:
Is 't wel te verwonderen, dat deese Menschen hunne Vryheid, onder de
Handen van hunne Beulen soekende, weg loopen? en dan in de Bosschen
by malkanderen komen, daar Vermeenigvuldigen en aangroeyen, in stille
Ruste, allerley Overlegginge maaken; om U ter eener Tyd te komen betaalt
setten, wat gy of aan hun selfs of aan hunne Voorsaaten gedaan hebt?167
Weglopen werd evenwel streng gestraft, dikwijls met verminking van de slaaf. In
Voltaires roman De gevallen van Candide (1759) treft de gelijknamige hoofdpersoon
in Suriname een slaaf van een Nederlandse meester aan, die zijn linkerbeen mist
omdat hij gepoogd had te vluchten.168
In de anoniem verschenen roman De Middelburgsche avanturier (1760)169 komen
de slaven niet in opstand om hun vrijheid te heroveren, maar om zich te ontdoen van
een wrede zwarte opzichter. Na hem gedood te hebben spreekt een leider de eigenaars
toe om hen enerzijds gerust te stellen, ze hebben geen oproer in zin, en hen anderzijds
onomwonden de waarheid te vertellen over het gruwelijke slavenbestaan onder blanke
tyrannen en hun zwarte handlangers. De woordvoerder wijst op de mogelijkheid om
naar het bos te ontvluchten, maar geeft de voorkeur aan een fatsoenlijke behandeling
- waarbij hij zelfs een verdubbelde opbrengst van de plantage in het vooruitzicht
stelt.170
Wat massale slavenopstanden in werkelijkheid inhielden, tot welke
krachtenbundeling de slaven in staat bleken, hoe bevreesd en onmachtig de kolonisten
waren, hoe bloedig de zwarte wraakoefeningen en de blanke represailles konden
uitvallen, leerde de Berbice-opstand van 1763 (zie 4.2.1). In allerlei pamfletten werd
er verslag van gedaan, terwijl J.J. Hartsinck in 1770 uitvoerig het verloop van de
revolte beschreef met vermelding van alle gruwelijke details, zoals de wrede straffen
die na de onderdrukking van de opstand voltrokken werden.171
Een jaar na deze opstand wordt in de fictionele brief van de ex-negerslaaf, Kakera
Akotie, in De Denker ook melding gemaakt van meedogenloze straffen die slaven
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ten deel vallen als ze trachten in opstand te komen of te vluchten.172 Toch hebben in
Suriname mishandelde negerslaven kans gezien zich op hun meesters te wreken en
hun woningen en plantages laten afbranden. Deze weglopers wonen in de bossen en
vallen van daar uit zo nu en dan de blanken aan. Omdat ze zo moeilijk te bestrijden
zijn, hebben sommige groepen bereikt dat ze met rust gelaten worden, aldus Kakera
Akotie zinspelend op de ‘bevredigde bosnegers’. Door de handelwijze van de blanken
daartoe gedwongen, zullen de negers met hun verzet doorgaan, wat op een massale
opstand kan uitlopen waarbij ze alle dwingelanden zullen vermoorden en zich voor
altijd meester maken van hun bezittingen. Een soortgelijke voorspelling wordt in de
roman Rhapsodiën (1775) van W.E. de Perponcher gedaan.173
De andere spectator, De Koopman (1768-1776), lijkt eveneens enig begrip op te
brengen voor opstanden en marronage. In deel 4 stelt de anonieme schrijver, die
Mauricius citeert, dat
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Een roman waarin men leren kan hoe in Suriname fortuin te maken (UBA).
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revoltes begrijpelijk zijn; de slaven zijn immers vrij geboren en verlangen hun vrijheid
terug. Evenals ds. Kals vraagt hij zich af wat christenen zelf zouden doen als ze zich
in een soortgelijke situatie zouden bevinden, beroofd van de vrijheid, gescheiden
van alles wat hun dierbaar is en bovendien onmenselijk behandeld. Eigenlijk, stelt
de ‘Koopman’, zijn opstanden wel eens goed om de blanken hun onchristelijk gedrag
af te leren. Goede meesters en hun plantages worden soms gespaard.174 Wanneer
echter de ‘Koopman’ naderhand een hervormingsplan voor de koloniën voorlegt,
blijkt het begrip sterk te zijn verminderd. Men moet de bosnegers beter beteugelen,
hen zo mogelijk uitroeien, want deze stropende vluchtelingen zijn altijd gevaarlijk
voor de plantages, stelt hij dan.175
Volgens de koopman-dichter Nicolaas Simon van Winter zou hij zijn toneelspel
Monzongo, of de koninklyke slaaf (1774) geschreven hebben naar aanleiding van de
slavenopstand in Berbice (1763), met de bedoeling de ‘onbetaamlykheid der
slavernye’ aan te tonen.176 In dit spel komt een slavenopstand voor, veroorzaakt door
het gedrag van de slechte slavenmeester Alvarado; als hij gedood is, wordt de strijd
gestaakt. Evenals in De Middelburgsche avonturier wordt er niet gestreden om de
vrijheid van de slaven; onder de slavenmeester Cortez hebben zij het goed. Enige
overeenkomst met de Berbice-opstand vertoont Monzongo dan ook niet, ook al omdat
het hier niet gaat over negerslaven in een Nederlandse kolonie in de tweede helft van
de 18e eeuw, maar over indiaanse slaven in de Spaanse kolonie Mexico in het begin
der 16e eeuw (ten tijde van de conquistador Fernando Cortez).177
Volgens G. Th. Raynal (1776) kan men het recht zijn vrijheid te verdedigen aan
de natuur ontlenen. Wanneer de Europeanen er niet spoedig in slagen om verandering
in het slavenlot aan te brengen, zal de natuur zelf de slaven aan een onoverwinnelijke
leider helpen om de vrijheid te heroveren, een zwarte Spartacus tegen wie geen
Crassus opgewassen zal zijn. Indien de overwinnaars wraakzuchtig zouden zijn,
zullen er vreselijke wetten voor blanken komen. Een profetie die niet nagelaten heeft
indruk te maken en die onder meer als opruiïng uitgelegd is.178 Raynal kent alle
vroegere slavenverzet (vooral moord, marronage, vergiftiging, zelfdoding) een plaats
toe in het kader van deze grote opstand, het zijn de voorboden:
Reeds hebben etlyke vermoorde Blanken voor een gedeelte onzer
misdaaden geboet; reeds zyn 'er twee Volkplantingen opgerecht van
weggeloopene Negers, welke de onderlinge verbintenissen en het geweld
tegen uwe aanslagen beveiligen. Het vergif heeft, van tyd tot tyd, eenige
slagtöffers gewroken. Veelen hebben, door een vrywilligen dood, zich
uwer onderdrukkinge onttrokken. Diergelyke ondernemingen zyn zo veele
flikkeringen van licht, die het onweder voorspellen; het mangelt den
Negeren slegts aan een Opperhoofd, dat moeds genoeg bezit, om hen ter
wraakoeffeninge en slagtinge aan te voeren. Waar leeft deeze groote man,
dien de Natuur misschien, verschuldigd is aan de eere van 't menschlyk
geslagt? Waar onthoudt zich deeze nieuwe Spartacus, die geenen Crassus
zal vinden? Alsdan zal het zwarte Wetboek [code Noire] verdwynen; en
hoe verschrikkelyk zal het witte Wetboek zyn, indien de Overwinnaar met
het regt van wedervergeldinge alleen te raade gaa?179
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Raynal kent als een van de eersten een politieke betekenis toe aan het slavenverzet:
niet langer heet een opstand alleen bedoeld om uiting te geven aan grieven, om
misstanden te doen verbeteren (zoals in De Middelburgsche avanturier), maar tevens
om een daad te stellen in een vrijheidsstrijd.
Het toneelspel Zamor en Zoraide (1780) uit het Duits van F.G. Freiherr von
Nesselrode,180 vertoont een opstand op Jamaica onder leiding van een vorstelijke
neger Zamor (met de slavennaam Jones). Hij wreekt het onrecht hemzelf en andere
negers aangedaan, en strijdt voor de vrijheid waarop volgens hem alle mensen, dus
ook de negers recht hebben. De goede meester Sir Germain wordt gespaard. Deze
geeft zijn slaven, die bereid waren hem te verdedigen, de vrijheid. Zamor ontdekt
onder de slaven van Sir Germain zijn vrouw die door
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slavenhandelaren van hem gescheiden was. Van de Engelse gouverneur krijgt hij
nadat hij gevangen genomen is, gratie.
Dit toneelspel was een bewerking van het Ziméo-verhaal door Saint-Lambert
(1769).181 G. Brender à Brandis publiceerde in 1784 een prozaversie van dit verhaal,
onder de titel ‘Simeo. Eene waare geschiedenis’ in het Taal-dicht- en letterkundig
kabinet.181a Simeo is hier de opstandelingenleider met de slavennaam John, de goede
planter heet Wilmouth. Het verhaal wordt in een brief verteld door een vriend van
Wilmouth, George Filmer. De wraak op de slechte planters wordt tamelijk breed
uitgemeten; deze is verschrikkelijk: slachtingen worden aangericht onder de blanken,
huizen en plantages gaan in vlammen op. Desondanks heeft George Filmer begrip
voor de daden van de opstandelingen en worden Simeo's deugd en verheven
denkbeelden geprezen.
Paul François Roos kan een dergelijk begrip zeker niet opbrengen, in zijn
dichtwerken wordt marronage ten krachtigste veroordeeld. Planters zijn in Suriname
hun leven niet zeker zolang zich daar opstandige negers (nakomelingen van Cham)
ophouden:
De zwarte Chamaîeth, gewoon te rooven, steelen
En moorden, doet u steeds den dood voor oogen zien,
Waar in het giftig kruid hem hulp schynt aan te biên.182

Elders typeert hij opstandige slaven als:
Een drom van monsters, van vervloekte Negerschaaren
Weêrstreevers van Natuur en van het Redenlicht,
Bezitters van een ziel, die niet dan gruuwlen sticht;183

hij vreest vooral de Boni-aanhangers,
Een bende, die, verhit en tuk op 's blanken bloed,
Ons, op haar' enklen naam, van woede siddren doet.184

Hoewel vrijheid en vrijheidsstrijd in Europa en Noord-Amerika bij hem hoog
aangeschreven staan, vermag Roos de slavenopstanden en bosnegerguerrilla's niet
als vrijheidsstrijd te erkennen.
Het recht van opstand wordt in 1790 verdedigd door de anonieme tegenspeler van
Barrau: een slavenopstand is weliswaar gevaarlijk, maar wanneer het om een poging
gaat de vrijheid te herwinnen is deze niet ‘onwettig of strafwaardig’.185
In de voetsporen van Raynal erkent ook B. Frossard (1790) het recht van de slaven
om de ontstolen vrijheid terug te veroveren; ook hij wijst op de mogelijkheid dat er
in Amerika een zwarte leider geboren wordt, ‘een Spartanus’ (sic), die Afrika zal
wreken wegens de misdaden van Europa.186 Ook Mercier heeft een dergelijke
voorspelling gedaan in l'An deux milles quatre cent quarante (1770), aldus een
voetnoot van de Frossard-vertaler (Betje Wolff); volgens deze toekomstdroom zal
de door de natuur geschapen ‘wreeker der nieuwe wereld’ een standbeeld krijgen.
Hij wordt een instrument der gerechtigheid en Voorzienigheid genoemd die maakt
dat de negers en indianen hun ‘onvervreemdbaare rechten, die de Natuur hun gaf’
kunnen hernemen.187
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De Nederlandse vertaling van Merciers werk volgde overigens spoedig na de
Frossard-vertaling, onder de titel Het jaar twee duizend vier honderd en veertig. Een
droom (1792-1793). In de reeds genoemde voorspelling van de rechtvaardige wreker
van de onderdrukte negers, worden de Quakers uit Pennsylvania, die hun slaven
reeds in 1776 de vrijheid gaven, met nadruk uitgezonderd van de te duchten wraak:
Wijze Philadelphenaars! gij hebt niets te vreezen van de wraak, welke
Afrika bereidt, gij zijt geene Europeaanen, gij zijt menschen.187a

3.4.2. De meningsvorming in 1791-1792 en de teksten 1793-1825
Voor diegenen die omstreeks 1791-1792 slavernij als een vorm van vrijheidsroof
zien, is een slavenopstand gewettigd; zelfs wordt deze voorspeld om verdedigers en
gedogers van slaver-
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nij onder abolitionistische druk te zetten. Tegelijkertijd zal men een uitspraak zoals
Reinhart die doet, namelijk dat men de slaven niet veroordelen kan als ze hun vrijheid
willen heroveren, als bijzonder gevaarlijk ervaren hebben: zowel in berichtgeving
over reële opstanden als in de literatuur worden de vreselijkste bloedbaden,
brandstichtingen en andere wraakoefeningen beschreven. De revolte op Sto. Domingo
in het begin van de jaren negentig (zie 4.2.2) bevestigde dit beeld en is jarenlang als
waarschuwing gehanteerd tegen blank idealisme, vooral tegen het streven naar snelle
vrijmaking van de slaven. Een en ander overwegend houden Jan van Geuns en Willem
de Vos, alias Philalethes Eleutherus, de ‘heersers’ toch opnieuw voor (1797) dat het
een onbetwistbaar recht is van de slaven om zich uit hun onderdrukking te bevrijden.188
De mogelijke gevolgen van ‘blank begrip’ voor slavenopstanden worden vertoond
in het treurspel De negerslaven (1794) door Carel, vrijheer van Reitzenstein.189 De
blanke idealist Donald werkt met de vrije neger Tado samen om de slaven in een
Britse Westindische kolonie te bevrijden. Hij doet dit omdat het Britse parlement
niet heeft kunnen besluiten de slavenhandel af te schaffen. Wandaden van slechte
meesters, onder wie de wrede planter Barkly, verklaren de noodzaak van zo'n opstand.
Wanneer deze eenmaal op gang gekomen is, kan Donald de negerslaven niet meer
onder controle houden, ook niet als inmiddels bericht uit Londen gekomen is, dat de
Britse regering alsnog tot een geleidelijke abolitie besloten heeft. De negers
beschuldigen hem nu van verraad. Een algemeen bloedbad wordt aangericht waarbij
ook moeders en zuigelingen omkomen. Donald distantieert zich van de muitende
slaven en wordt gedood. Een gematigd planter, Silly, wijt deze ‘schriktoonelen’
zowel aan de onderdrukking door de planters als aan de ‘dweeperij’ van Donald.189a
Voor de voormalige Demerariaanse planter (1795) zijn de slavenopstanden van
Berbice, Suriname, Demerary en Sto. Domingo een bewijs hoe gevaarlijk het is om
negerslaven vrij te maken, ja daarover zelfs maar te schrijven zoals Des Villates
deed. Hij verwijt Des Villates dat deze het kennelijk niet erg vindt als de planters
vermoord zouden worden.190
Dat de kolonisten in voortdurende angst voor opstanden leven, blijkt uit
verschillende literaire en niet-literaire reisbeschrijvingen. De Schotse beroepsmilitair
in Nederlandse dienst, John Gabriël Stedman, die in de jaren 1773-1777 onder kolonel
L.H. Fourgeoud deelnam aan expedities tegen gevluchte en opstandige negers, schrijft
in zijn Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guiana (1799-1800),
dat de kolonisten in Suriname wel heel dikwijls het slavenverzet te duchten hadden:
Alle landen, alwaar de huisselyke slavernye gevestigd is, leggen dikwerf
bloot voor opstanden en onlusten, vooral wanneer de slaven het grootste
deel der inwoonders uitmaken; maar de Hollandsche volkplanting
Surinamen is op dit stuk byzonder ongelukkig geweest. Het zy dat de
eindelooze bosschen, die het aanzienlykst gedeelte deezer landstreek
bedekken, aan de vluchtenden eene gemakkelyke schuilplaats verschaffen,
het zy dat het Bestuur aldaar eenig ingeworteld gebrek heeft, dit is zeker,
dat de Europeanen aldaar aanhoudend aan de snoodste verongelykingen,
en hunne bezittingen aan de geweldadigste verwoestingen zyn bloot
gesteld.191
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Stedman spreekt bij voortduring zijn afkeer uit over slavenmishandeling en wrede
straffen door de planters, maar is geen voorstander van vrijmaking van de slaven,
zelfs niet van een zachtzinnige behandeling, omdat die grote risico's met zich brengt.
Toch zal zijn boek de publieke opinie beïnvloed hebben als pleidooi voor een humaner
behandeling van de slaven - niet in het minst door de erin opgenomen gravures,
waaronder enkele schokkende afbeeldingen van slavenmishandelingen.
Begrip voor marronage wordt ook in de roman Simon Blaauwkool (1813) door
Chr. G. Salzmann niet opgebracht: uitgerekend twee misdadige negers willen zich
bij de marrons aansluiten.192 De vertaler, W.A. Ockerse, noemt hen in een noot:
horden van oproerige, voortvluchtige negers die van tijd tot tijd vreselijke tonelen
van verwoesting, roof en moord
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aanrichten.193 In de utopistische roman Aardenburg (1817) door Petronella Moens
worden er met de bosnegers juist goede contacten onderhouden: de idealistische
hoofdpersoon Tavernier probeert hun wantrouwen te overwinnen door hun onderricht
te laten geven in landbouw en in het maken van woningen, kleding en andere
voorwerpen.194 Hij handelt daarmee in hoge mate in de geest van ds. Kals.
In Da Costa's Bezwaren tegen den geest der eeuw (1823) worden nog steeds de
opstanden en vrijheidsoorlogen in Sto. Domingo als teken aan de wand genoemd:
de verwoestingen, dood en chaos zijn het gevolg van onbekookte abolitionistische
denkbeelden van mensen die het beter menen te weten dan God.195
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3.5. De voorzienigheid als argument
Kan men, zoals Reinhart doet, de slavernij rechtvaardigen met de argumentatie dat
de Goddelijke Voorzienigheid het lot van volken en individuen beschikt heeft, hun
geluk of ellende, hun vrijheid of slavernij?

3.5.1. Teksten tot 1791-1792
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De Coevordense predikant Johan Picardt (1660) twijfelt er niet aan dat ‘de
al-bestierende voorsienigheydt Godts’ de verborgen oorzaak is van het verschillende
lot van het nageslacht van Cham, Sem en Jafeth, de zonen van Noach.196 Hierdoor
voltrekt zich Noachs voorzegging dat het Chamsgeslacht (door Picardt gelijkgesteld
met de negers) in knechtschap zal leven; het nageslacht van Sem (de joden) in
ballingschap; en het nageslacht van Jafeth (de blanken) begenadigd is met voorspoed,
macht en kennis.
Zijn Vlissingse collega Georgius de Raad (1665) schrijft dat zowel de heidense
Afrikanen als de Christen kooplieden en schippers leven onder de Voorzienigheid
Gods. De heidenen genieten daarom de ‘dispensatie’ van God die hen ‘volgens de
wet der natuere’ zal oordelen.197 Wanneer de slaven evenwel door de Providentie het
eigendom worden van de christenen, dan hebben deze de plicht de slaven tot de ware
godsdienst, dat is volgens De Raad het gereformeerde geloof, te brengen. Dit laat
volgens hem onverlet dat slavenhandel een zonde is waarvoor men zich zal moeten
verantwoorden, maar God kan uit het kwaad het goede laten voortkomen.
J.G. Kals (1756) sluit zich niet aan bij zijn 17e-eeuwse collega's die door de
slavenhandel en slavernij onder goedkeuring of toelating van de Voorzienigheid te
plaatsen, deze accepteren. Hij hanteert de Voorzienigheid als argument voor de
kerstening: door Gods beschikking hebben de Europeanen het christendom leren
kennen maar de negers en indianen niet; dit verplicht de blanken om het Evangelie
onder de heidenen uit te breiden.198
De briefschrijvende planters die zich Aristodemus en Sincerus noemen (1785-1788),
polemiseren met Raynal die de plantagearbeid in de tropische hitte voor de
negerslaven ondraaglijk zwaar acht: de wijze Voorzienigheid heeft de mensen
‘constitutien’ gegeven overeenkomstig het klimaat waarin ze geboren zijn.199 Omdat
het klimaat van de Westindische koloniën niet of nauwelijks verschilt van dat van
Afrika, zijn de negers bijzonder geschikt, want a.h.w. lichamelijk voorbeschikt om
er te werken.
De bekeerde neger Olaudah Equiano (1790), die zich zelf vrijkocht uit slavernij,
heeft volgens zijn autobiografie in alle voor- en tegenspoeden van zijn leven Gods
hand ervaren. Daardoor werd de ramp van de slavernij hem toch tot een zegen:
Doch deezen ramp moet ik - door de wonderbare bestelling van Gods
Voorzienigheid - oneindig meer dan vergoed rekenen, alzoo mij daar de
weg gebaand is, om te koomen tot de kennis van den Christelijken
Godsdienst [...].200
Hij wekt hiermee de indruk een van de verdedigingsgronden van de slavenhandel te
bevesti-
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gen, namelijk dat het een middel zou zijn waarvan God zich bedient om heidenen
tot het christendom te brengen.
Voor A. Barrau (1790) zijn de slavenhandel en slavernij verdedigbaar omdat ze
vanaf de vroegste tijden (direct na de zondvloed, bij de ‘Vadervloek’ van Noach)
plaats vonden, zo al niet met de Goddelijke goedkeuring, in ieder geval onder Gods
toelating.201 De redactie van de Bijdragen tot het menschelijk geluk waarin Barrau's
Nuts-lezing gepubliceerd werd, distantieert zich in een nawoord van deze
argumentatie: God laat zoveel kwaad op aarde toe zonder het daarom goed te keuren
- ook als Hij de gevolgen ervan ‘ten beste’ bestuurt.202 In de anonieme reactie op
Barrau's lezing wordt diens zienswijze ook bestreden. Indien Gods beschikkingen
altijd bewijzen van Zijn goedkeuring waren, dan zou er geen ondeugd of zonde meer
genoemd kunnen worden waarop het zegel van Zijn welbehagen niet gedrukt was.
Veelwijverij, muiterij en heerszucht zouden zich dan ook op een hemelse volmacht
kunnen beroepen, aldus Barrau's opponent. Dat God het lot van de ongelukkige
slaven soms verzacht, is ‘eene gunstige bestelling’ van de Voorzienigheid, maar ook
dit houdt geen goedkeuring in van de zaak. De verlichting en beschaving van het
hedendaags Europa is te danken aan de Providentie, maar het is niet onmogelijk dat
voorzien is dat eens Afrika Europa in beschaving zal overtreffen. De Europeanen
riskeren dus volkeren tot slavernij, zedeloosheid en domheid te doemen die door de
Voorzienigheid voorbestemd zijn Europa in Wijsheid te overtreffen.... Ten slotte
moeten al die mensen die de goede Voorzienigheid danken voor de bloei van de
koloniën, zich ook eens afvragen hoe de schending ‘der eerste Natuurrechten van
den Mensch’ te rijmen valt met dit vertrouwen in Gods beschikkingen.203 Het gebruik
maken van list en geweld jegens onschuldigen om in zijn levensonderhoud te voorzien,
is niet bepaald een blijk van christelijk vertrouwen, aldus deze anonieme schrijver.
Is aldus de Voorzienigheid als argument ter verdediging van de slavernij afgewezen,
B. Frossard (1790) gaat zelfs een stap verder door de Providentie als argument
pro-afschaffing te introduceren. Frossard distantieert zich van het misbruik om onrecht
en onderdrukking door christenen aan andere volkeren aangedaan, op conto van de
Voorzienigheid te schrijven; over de volkerenmoord die in Amerika plaats gevonden
heeft, schrijft hij dat deze geenszins een ‘schikking der Voorzienigheid’ was, maar
‘barbaarschheid’ van de Europeanen.204 Het feit dat de Voorzienigheid de Europese
volken begunstigd heeft met de christelijke waarheden, verplicht hen de negers te
bekeren, maar volgens Frossard is het zeker niet zo dat de Voorzienigheid zich van
de slavernij bedient om de Afrikanen te laten kerstenen. Er zijn immers betere
manieren om dat te doen, bijv. kerken bouwen en zending bedrijven in Afrika zelf.205
Slavernij is zijns inziens ten zeerste strijdig met de bedoelingen van de
Voorzienigheid, omdat God wil dat mensen zich in vrijheid voorbereiden op het
eeuwige leven en in vrijheid de keus tussen goed en kwaad, deugd en ondeugd kunnen
doen:
Dit oogmerk is geen ander dan hen voor te bereiden tot de hemelsche
gelukzaligheid, door de oefening der deugden die daar heenen geleiden:
dit leven is de leertijd voor de eeuwigheid; hier is het dat zig ons character
ontwikkelt; wij ontvangen het loon onzer werken in eene andere orde der

A.N. Paasman, Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting

dingen; om deeze beproeving volkomen te maaken heeft de Voorzienigheid
ons op dit groote tooneel geplaatst [...].206
Slaven hebben geen andere ‘vrijheid’ dan de deugd van het geduld te oefenen, maar
in hun situatie is het onmogelijk niet te ‘morren’. Door de afschaffing van de slavernij
en instelling van vrije arbeid in de koloniën stemt men pas in met het plan van de
Voorzienigheid, meent Frossard.
Ook in de toekomstdroom van Mercier (1792) wordt vrijmaking van de slaven in dit geval door middel van een algehele opstand - als Goddelijke beschikking
gezien. Deze vrijheidsstrijd wordt gepresenteerd als reeds plaats gevonden hebbend.
De negerleider heeft een standbeeld gekregen; zijn optreden wordt als volgt in
herinnering gebracht:
Hij was de wreekende Engel, wien de God der rechtvaardigheid zijn zwaerd
in de
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hand gegeeven hadt; hij gaf het voorbeeld dat vroeg of laat de wreedheid
gestraft zal worden en dat de Voorzienigheid sterke zielen gereed heeft,
die zij op de waereld zendt om het evenwigt te herstellen, dat de
onrechtvaerdige en woeste heerschzugt verstoord heeft.206a
Betje Wolff had overigens in haar Frossard-vertaling (1790) al op deze passage van
Mercier gewezen.206b Raynal zou met zijn voorspelling van een zwarte Spartacus door
Mercier geïnspireerd zijn - wiens Frans origineel reeds in 1770 verschenen was.
De Londense predikant A. Booth is heel wat voorzichtiger als het er op aankomt
om de bedoelingen Gods te formuleren: de gelovigen moeten bidden ‘om den
tusschenkomst der Goddelijke Voorzienigheid ter afschaffing van den verfoeijelijke
koophandel in menschen’.207

3.5.2. De meningsvorming in 1791-1792 en de teksten 1793-1825
Wanneer de Reinhart verschijnt is er aldus een discussie aan de gang over de
argumentele waarde van de Voorzienigheid, waarbij voorstanders en gedogers van
de slavenhandel en slavernij zich beroepen op Gods beschikkingen, tegenstanders
dit beroep afwijzen en, zoals in het geval van Frossard, stellen dat juist abolitie met
het plan van de Providentie in overeenstemming is.
Haaks op een uitspraak als die van Reinhart, dat de Voorzienigheid mensen tot
slavernij beschikt, staat die van een van de verlichte figuren uit het toneelspel De
negers in Holland (1801) door Jacob Eduard de Witte. Wanneer daar de
koopmansbediende Dupré met een concreet geval van handel in mensen te maken
krijgt, stelt hij verontwaardigd dat niet het noodlot, noch de Voorzienigheid
verantwoordelijk is voor de gruwelijke ‘bloedhandel’, maar de gouddorst en het
eigenbelang.208 Deze dreven eens de conquistadores naar Amerika, en bezielen nog
steeds de slavenhandelaren.
In de voortzetting van de discussie verschuift het accent bij de verdedigers: de
slavernij wordt niet met een beroep op de Voorzienigheid verdedigd, maar de
vernietiging van slavernij, hetzij door opstanden hetzij door abolitie, wordt geacht
niet (of vooralsnog niet) met de Providentie in overeenstemming te zijn. In het
treurspel De negerslaven (1794) door Carel, vrijheer van Reitzenstein, zeggen de
revolutionaire planter Donald en de vrije neger Tado, die de slaven d.m.v. een opstand
de vrijheid willen hergeven, dat ze menen te voldoen aan de wil van een hogere
macht dan die van het Britse parlement, namelijk aan die van de ‘Hemel en de
Natuur’.209 De planter van het goede-meestertype, Silly, vraagt Donald of hij meent
dat de eeuwige Voorzienigheid diens ‘zwakke hulp’ nodig heeft om het lot van de
negers te verlichten. Wanneer de opstand uit de hand gelopen is en in een bloedbad
ontaardt, brengt deze Silly, terwijl hij stervende is, de anti-revolutionaire boodschap
onder woorden:
Mogten de volken der aerde hier leeren erkennen, dat zij nimmer, met het
zwaerd in de hand, hunne ellenden kunnen verminderen: dat zij het wijze
plan der eeuwige Voorzienigheid, door oproer, niet mogen vooruitloopen:
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zij alleen weet, wanneer het de tijd is om heerschende misdaden te
betoomen en de weenende onschuld weder opterichten.210
Het hoeft niet te verbazen dat de opvattingen van Isaac da Costa (1823) hierbij
aansluiten. Volgens hem behoort het abolitiestreven tot die menselijke
hersenschimmen die de loop van de natuur en van de Voorzienigheid verstoren. Op
grond van een verhitte verbeelding probeert men een wereld naar menselijke
maatstaven te scheppen of te hervormen en meent men de ‘beschikkingen der
Voorzienigheid’ te kunnen beschimpen of verbeteren; Da Costa verzucht:
O! dat wy ons van deze vermetelheid wachten. De toren van Babel is
daaraan haar oorsprong verschuldigd.211
Tegenover de opvattingen van Van Reitzenstein en Da Costa staan die van Des
Villates
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(1795), Van Geuns (1797), Moens (1816) en Clarkson (1822). In hun werk wordt
meer of minder nadrukkelijk tot uitdrukking gebracht dat het abolitiestreven strookt
met de Voorzienigheid, dat deze de gevolgen ervan begunstigt. De anonieme criticus
van Des Villates, de voormalige Demerariaanse planter (1795), vindt dit laatste geloof
naïef: vertrouwen op de Voorzienigheid is goed voor ongelukkigen en rampzaligen,
maar iemand met een ‘gros bon sens’ kan zijn koloniaal fortuin maar beter niet op
het spel zetten in de waan dat de Voorzienigheid hem dat terug zal geven - mirakelen
en bijgeloof zijn immers uit de mode.212 Thomas Clarkson (1822), de abolitionist die
na de officiële afschaffing van de slavenhandel ten tweede male in het krijt treedt
om ook de illegale handel te bestrijden, formuleert zijn overtuiging bijzonder
voorzichtig. Hij roept de christenen op hun stem tegen dit voortdurende onrecht te
verheffen: wellicht is het dan velen ‘naar het raadsbesluit der Goddelijke
Voorzienigheid’ gegeven, om mee te werken aan de totale vernietiging van deze
onterende handel.213
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3.6. Slavernij onder een goede meester
Wanneer is slavernij onder een goede meester zo licht dat de slaaf zijn onvrijheid
nauwelijks meer ervaart? En is dat een reden om slavernij te gedogen?

3.6.1. Teksten tot 1791-1792
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Aangezien een slaveneigenaar een absolute macht krijgt over zijn slaven, is het
slavenlot in hoge mate afhankelijk van het karakter en de instelling van de meester.
Hugo de Groot zet uitvoerig uiteen hoe volgens hem die instelling zou moeten zijn.
Met verwijzingen naar bijbelse en klassieke uitspraken onderstreept hij dat de meester
zijn slaaf moet zien als mens en als broeder. Van de meester zal eens rekenschap
gevraagd worden hoe hij zijn slaven behandeld heeft, zegt De Groot, en hij verwijst
naar de vermaning van de apostel Paulus: ‘Gy Heeren doet uwe dienstknegten gelijk,
wetende dat gy ook een' Heere in de hemelen hebt.’214 Deze bijbeltekst, Col. 4:1, is
met de aanverwante Paulustekst Ef. 6:9, een van de belangrijkste en meest geciteerde
richtsnoeren geworden voor de gelovige meester: hij moet zo met zijn slaven omgaan
dat hij God onder ogen kan komen. In de praktijk betekent dat volgens De Groot dat
de meester zijn rechten in rechtvaardigheid en redelijkheid uitoefent. Hij moet de
slaven zeker niet strenger behandelen dan de ‘stomme beesten’; zijn straffen dienen
behalve rechtvaardig ook zachtmoedig te zijn. Hij mag de slaven geen overdreven
zware arbeid laten verrichten en moet hun regelmatig rust en verkwikking toestaan.
Uiteraard moet hij in het levensonderhoud van de slaven voorzien. Volgens de
klassieken moet hij zijn slaven besturen zoals een vader zijn huisgezin.215
Ook ds. Udemans stelt dat een meester zijn slaven ‘christelijk’ moet behandelen:
‘in alle redelickheydt ende vriendelickheydt, gelijck onse Christelicke Religie
mede-brenght’.216 Dat houdt voor hem in dat de slaven in de eerste plaats tot het ware
geloof bekeerd worden en in de tweede plaats dat ze in hun fysieke bestaan goed
verzorgd worden. Wreedheid betaamt Nederlanders niet, deze zijn van nature immers
vriendelijk. Naast de regel van Paulus, noemt Udemans een andere bijbelse regel
van liefde en gerechtigheid als richtsnoer voor de meester: ‘Al / dat ghy wilt, dat u
de menschen doen sullen, doet ghy lieden hem dat oock.’ Deze z.g. Gulden regel
van Mattheus (7:12) blijft men tot in de 19e eeuw aantreffen in vrijwel alle teksten
waarin de meester-slaafrelatie aan de orde komt.
Dat in de praktijk de evangelische regels in de verdrukking raakten, valt op te
maken uit vrijwel alle land- en volkenkundige en reisbeschrijvingen in de 17e en
18e eeuw. De Westindische meester, van welke nationaliteit dan ook, kreeg een
bijzonder slechte naam. De Surinaamse rechter A.F. Lammens die in het begin van
de 19e eeuw de Surinaamse planters van deze blaam trachtte te zuiveren, meende
dat vooral J.G. Stedman de oorzaak van het
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J.G. Stedmans visie op de planter in Suriname (UBA), is zeer toepasselijk op Roos' ‘Schets van het
plantaadje leeven’.
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slechte imago was.217 Deze beroepsmilitair die in Suriname enkele expedities tegen
de marrons had meegemaakt, geeft namelijk in zijn reisverslag vele voorbeelden van
het wreed gedrag van de kolonisten. Maar Lammens vergiste zich: reeds in de 17e
en 18e eeuw had de Surinaamse planter een bedenkelijke faam.218 George Warren
(1669) sneert al in de Engelse beginjaren van de kolonie over de abominabele
verzorging van de slaven; hun slaapuitrusting is minder dan minimaal en voor hun
voeding moeten ze zelf zorgen, want anders hebben ze niets om van te leven
behalven dat hare Meesters haer eens ofte tweemael 's Jaers / met wat
stinckende soute Visch begunstigen / ofte haer wat ghebraets gheven van
een Koey ofte Paert die van haer selven zijn komen te sterven; haer
huysvestingh is een harde planck / en haer deecken / haer eygen zwarte
vel.219
Alleen aan arbeid en straffen ontbreekt het hun nooit.
Het vroegste werk van J.G. Kals (1733), die korte tijd predikant van Pirica en
Cottica was, geeft een scherpe hekeling van het immorele blanke gedrag - ook dat
van de wereldlijke en kerkelijke ‘voorgangeren’ in Suriname. Men spot er met de
Justitia, Pietas en Fides die men in het wapen voert.220 Behalve dat zij de negers
mishandelen, geven de kolonisten zich over aan dronkenschap en aan de zonde van
‘Hoerereije ende egtbreuk’ met negerinnen en indiaanse vrouwen. Ook de dominee
krijgt het advies een bijvrouw te nemen - wat hij kuisheidshalve maar in het Latijn
meedeelt (in een voetnoot).221 De wijze waarop en het oogmerk waarmee blanke
mannen negermeisjes uitzoeken op de slavenmarkt, noemt Kals stuitend. Van
kerstening is geen sprake. Een groot deel van de kolonisten was naar de koloniën
gekomen om in Europa galg en rad te ontlopen; wat kan men van zulke mensen
anders verwachten dan goddeloos gedrag? Kals bevestigt hiermee het beeld van de
Surinaamse kolonist dat in de literatuur al bekend was, namelijk in de roman
Oroonoko (1688) van Aphra Behn. De nobele negerslaaf Caesar (de slavennaam van
Oroonoko) typeert de kolonisten als
rogues and runagades, that have abandoned their own countries for rapine,
murders, theft and villainies.222
Zoals ik elders betoogd heb,223 blijft dit ongunstige beeld in de literatuur tot in de 19e
eeuw bestaan, en ook in andere geschriften valt de typering van de kolonist niet
vleiend uit: hij wordt in zijn relatie tot de slaven getekend als gierig, hard, wreed en
wellustig.
Kals (1756) tracht de kolonisten te motiveren tot een betere behandeling van de
negerslaven, marrons en indianen, door hun te wijzen op het eigenbelang dat ze
daarbij hebben. Kerstening en onderwijs zijn een eerste vereiste om een betere
verstandhouding te bewerkstelligen - wat de vrede en veiligheid in de kolonie ten
goede zal komen. De slaven moeten op een eventuele vrijmaking voorbereid worden.
Christen-negers zou men een stuk grond moeten geven waarvan de opbrengst deels
voor hen zelf zou zijn. Op die manier kan men meer land in cultuur brengen en zullen
er nieuwe dorpen en kleine steden ontstaan. Met indianen zou men vriendschappen
en gemengde huwelijken moeten sluiten, zodat hun gronden op legale wijze in blank
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bezit komen en de hun bekende bodemschatten geëxploiteerd kunnen worden. De
kolonie zal door een en ander gaan bloeien, er zullen prachtige huizen, zelfs kastelen,
gebouwd worden en de blanke meesters zullen de status van de vaderlandse
landjonkers en baronnen krijgen.224 Aldus propageert Kals een koloniaal gedrag dat
niet alleen aan de blanken, maar ook - zij het in bescheiden mate - aan de negers en
indianen ten goede zou moeten komen.
Volgens Montesquieu wordt het slechte gedrag van de slavenmeester bevorderd
door de aard van de slavernij. Meester en slaaf gaan er beiden in zedelijke zin op
achteruit; de slaaf kan niets doen uit deugd (omdat dat vrijheid veronderstelt), de
meester went aan allerlei ondeugden: hij wordt trots, driftig, wellustig en wreed.225
Volgens hem zijn goede slavenwetten nodig om misbruik en mishandeling door de
meesters te voorkomen; slaven moeten zich ook kunnen beklagen bij het gerecht
over slechte meesters.
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De literatuur vertoont enerzijds de ‘zegeningen’ van het goede-meesterschap uit
eigenbelang, terwijl anderzijds de slechte meesters aan de kaak gesteld worden. De
Surinaamse negerslaaf in Candide (1759) klaagt de wreedheid en gierigheid van
meester Vanderdendur aan; de ex-slaaf Kakera Akoti in het vertoog van De Denker
(1764) de godsdienstige hypocrisie, het sexuele wangedrag en de wreedheid van de
blanke meesters. In Van Winters toneelstuk Monzongo (1774) loopt het met de slechte
meester navenant af; hij wordt bij een opstand gedood. In de roman Paulus en Virginia
(1791) door J.H. Bernardin de St. Pierre is de planter niet alleen wreed, maar ook
onbetrouwbaar: hij komt zijn belofte aan Virginia om de weggelopen slavin die zij
terugbrengt niet te straffen, niet na.226
De slechtste van de slechte meesters zijn volgens alle getuigenissen: de directeurs.
Het toenemend absenteïsme in de 18e eeuw, wat inhield dat de eigenaren niet meer
op de plantages woonden, dikwijls niet meer in de kolonie, gaf hun zaakwaarnemers
(administrateurs) en hun plantagebeheerders (directeurs) grote, oncontroleerbare
macht die gemakkelijk misbruikt kon worden.227 Volgens het toneelspel Het
Surinaamsche leeven (1771) door Don Experientia, spelen directeurs en
administrateurs dikwijls onder één hoedje om de absente eigenaren te bedriegen. Ze
zijn lui en corrupt, dom en onbetrouwbaar en verdoen hun tijd met drinken en spelen.228
In de tweetalige samenspraak ‘Het Leeven en Bedryf van een Surinaamsze Directeur,
met de Slaaven, op een Koffi-Plantagie’ (±1780), door Pieter van Dyk opgenomen
in een van de vroegste leerboekjes van het ‘Neeger Engels’,229 wordt gedemonstreerd
dat directeurs door hun onverschilligheid en wreedheid de plantages ruïneren; door
hun optreden sterven slaven en lopen er slaven weg.
Een amusante hekeling van een directeur die alleen zijn eigen belang nastreeft,
niet dat van de plantage-eigenaar en nog minder dat van de slaven, geeft De
West-Indische klapper, of het leven van sommige directeuren op de plantagien in de
colonien der Nederlandsche West-Indien. Het enig mij bekende exemplaar van dit
gedicht vermeldt geen auteursnaam, noch uitgever, of plaats en jaar van uitgave.230
Ik meen dat het gedateerd moet worden na de verschijning van het eerste deel van
de Eerstelingen van Surinaamsche mengelpoëzy (1783) door Paul François Roos,
omdat het gedicht er alle schijn van heeft een parodie te zijn op het hierin opgenomen
dichtwerk ‘Schets van het plantaadje leeven’. Door Roos wordt namelijk beschreven
hoe genoeglijk een dag uit het leven van een planter verloopt: hij controleert het
werk, onderzoekt de zieken, gaat op jacht of op bezoek, leest, dicht of studeert en
wisselt deze aktiviteiten voortdurend af met eten, drinken en pijproken. Een stoet
zwarte bedienden staat hem ter beschikking en 's avonds wacht hem een ‘Venus’ in
zijn hangmat. Kortom, de planter leeft als een vorst.231 De vormgeving van De
West-Indische klapper komt in hoge mate met die van Roos' ‘Schets’ overeen.232 Bij
Roos wordt de planter als een bon-vivant voorgesteld, in de ‘Klapper’ is sprake van
een wrede, oneerlijke, wellustige tyran - bedoeld om het beeld van Roos te corrigeren?
Zo'n directeur doet zich tegenover de plantage-eigenaar als ijverig en plichtsgetrouw
voor, maar is in feite iemand
Die als een onnut zwyn vast in zyn hangmat legt,
En om zyn wellust denkt, of, hoe hy best zal plagen
Den Dienaer en den Slaef, voor wien hy zorg moest dragen!233
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Anders dan de planter in Roos' gedicht, staat de directeur, die heer Slimhoofd genoemd
wordt, laat op:
Des morgens, als de zon reeds lange heeft geblonken,
Dan legt deez' Koning nog gerust op 't dons te ronken
Vermoeit, wyl heel de nacht, zoo dapper braef en sterk
Door hem besteed is in het zwarte Venus werk,
Waer voor een Sodom zelfs zou yzen en verschrikken!234

Vloekend en tierend begint hij de dag. Links en rechts deelt hij bevelen en straffen
uit, waarbij reeds spoedig iemand het leven laat. De slavinnen worden voortdurend
met ‘Hoer’
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aangesproken. Als er een collega, de heer Grootshoek, op bezoek is, schiet hij, trots
omdat hij een geweer kan hanteren, een koe dood, en vertelt dat hij enige tijd geleden
zo ook een neger had neergeschoten - wat in de administratie verantwoord is als
‘doodgegaan’. Tijdens de middagmaaltijd is een gevallen kopje aanleiding tot een
forse strafpleging. Wanneer de bezoeker vraagt waarom de slaven de slagen niet
proberen te ontwijken, antwoordt Slimhoofd:
Dat d'eerste die dan liep en slagen wilde myen,
Ik hem de swaerste pyn des waerelds zou doen lyen;
Ja halen hem de blaes nog levend uit den buik,
Tot een tabakzak voor myn dagelyks gebruik.
Dit weten zy ook wel, en dat doet haer zoo vreezen,
Want niemand hunner wil graeg opgesneden wezen.235

In de avondkoelte drinkt hij in ‘nachtrok’ een glaasje bier, beveelt de timmerman
hem een groot bed te timmeren en schrijft in verband daarmee aan zijn verloofde,
juffrouw Graeg Geport (die zich ‘op 't Fort’ bevindt), dat ze nu spoedig zullen kunnen
trouwen. Naar adviezen van de opzichters en de plantageklerk luistert hij niet. Hij
verbiedt dat er een nieuwe ‘trens’ (afwateringssloot) gegraven wordt; dat sommige
slaven daardoor op ongezonde wijze in het water moeten werken interesseert hem
niet. Ten slotte gaat meneer naar zijn hangmat, vergezeld van zijn Princes die de
borrelfles draagt. Deze parodie heet overigens geschreven uit bewogenheid met de
bedrogen eigenaars - niet met de getyranniseerde negers.
De bewogenheid met het lot van de negerslaven wordt in de goede-meesterliteratuur
geleidelijk manifest. Wanneer op een van zijn avonturen de hoofdpersoon van de
roman De Middelburgsche avanturier (1760) planter in Suriname wordt, worden hij
en zijn compagnon goede meesters, puur uit eigen belang. De slaven stellen na een
oproer zelf dit compromis voor: de heren zorgen voor een menslievend beheer, de
slaven voor een hoge opbrengst van de plantage en een grotere vruchtbaarheid van
de slavinnen. Er wordt dan nauwelijks meer gestraft, echte ‘dwarsliggers’ worden
verkocht, weglopers zijn er niet. Al na korte tijd betekent dat een grote
waardevermeerdering van de plantage. Bij de verkoop van de plantage enige tijd
later, verneemt de lezer echter niet of er ten gunste of ter bescherming van de negers
enige voorziening getroffen is.236
In de anoniem verschenen roman Geschiedenis van een neger, zijn reize met de
heer N.... van Surinamen naar Holland (± 1770)237 wordt het verhaal verteld van een
Hugenoot N.... die met zijn vrouw, dochter en een begaafde neger van Suriname naar
Amsterdam reist, en onderweg een eiland aandoet waar een andere Hugenoot een
heilstaat heeft gesticht. Bij het uitwisselen van hun lotgevallen vertelt N.... ook over
zijn goede-meesterschap. In tegenstelling tot andere meesters in Suriname strafte hij
niet streng omdat hij ‘met goede woorden’ meer gedaan kreeg dan met slagen. Zijn
slaven hielden dan ook veel van hem en bij zijn afscheid waren ze zeer bedroefd:
Ach mijn goede meester, zeide eenige onder haar, wat zyn wy ongelukkig
u te verliezen! Waar krygen wy 'er zoo een weer als gy geweest zyt!238
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De roman is overigens vooral interessant vanwege zijn opmerkelijk einde: in
Amsterdam wordt tussen de dochter Agnes en de (inmiddels bekeerde) neger Thomas
een gemengd huwelijk gesloten.239
Een uitgewerkt beeld van een goede meester die èn bewogen is met het onrecht
de negers aangedaan èn zijn eigenbelang dient, vindt men in de roman Rhapsodiën
of het leven van Altamont (1775) door De Perponcher. De hoofdpersoon Altamont
leidt als schipbreukeling op een ‘onbewoond eiland’ een primitief bestaan in de
natuur. Een nieuwe schipbreukeling, Amelia, wordt zijn vrouw. Naderhand ontstaat
er een kleine gemeenschap waarin men probeert allerlei verlichte ideeën over vrijheid
en gelijkheid, over opvoeding, onderwijs, kunsten en wetenschappen in praktijk te
brengen. De opvattingen over slavernij gaan aan deze utopische fase van het verhaal
vooraf: het zijn de ideeën en ervaringen van Amelia's
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vader die zij na aankomst op het eiland aan Altamont meedeelt in het verhaal van
haar leven.240
Amelia's vader was een hoogstaand Engels koopman die buiten zijn schuld failliet
ging. Met een klein bedrag dat de schuldeisers hem lieten, vertrok hij naar Jamaica
om een nieuw bestaan op te bouwen. Door een spaarzaam leven als employé kon hij
na enige jaren een plantage kopen. Hij werd slavenmeester, hoewel hij van mening
was dat er aan slavernij geen ander recht ten grondslag lag dan dat van de struikrover
Cartouche. Hij verwonderde zich erover dat slavernij in de verlichte eeuwen, onder
beschaafde christenen nog steeds bestond, en vreesde dat op den duur een massaal
bloedbad onder de gehate blanken zou worden aangericht.
Als slavenmeester stond hij desondanks geen spoedige abolitie voor, maar een
heel voorzichtige, trapsgewijze afschaffing. Onder een goede meester zouden de
slaven langzaam voorbereid worden op zelfbestuur. Hij vergeleek zijn
plantagesamenleving met een kleine ‘burgerstaat’ waarin zowel meester als slaven
hun rechten en plichten hebben. De slaven namen daarom ook deel aan het bestuur
en de rechtspraak van de plantage om hun specifieke belangen te verdedigen. Rechten
en plichten, straffen en beloningen waren vastgelegd in een ‘kort samenstel van
wetten en regelen’ dat vertaald was in de negertalen, zodat ieder wist waar hij aan
toe was.241 Als tegenprestatie voor hun arbeid hadden slaven recht op een eigen hut,
een tuin, een akker en een weide, om groente en graan te verbouwen en vee te houden,
zowel voor eigen gebruik als voor ruilhandel. Kinderen hoefden tot een bepaalde
leeftijd niet op de plantage te werken, maar konden hun ouders behulpzaam zijn.
Amelia's vader voerde een vijfdaagse werkweek in: op zaterdag konden de slaven
hun eigen grond bewerken en op zondag konden ze zich wijden aan
godsdienstoefening en ontspanning. De negers moesten gekerstend worden omdat
God dit naar zijn mening van de blanken eiste en hen hierover ter verantwoording
zou roepen. Bovendien was er een groot (blank) belang mee gediend: de godsdienst
maakt de mensen tevreden met hun lot, ook als dat onaangenaam is; immers, in het
hiernamaals zal het aardse leven gecompenseerd worden en de verwachting van straf
of beloning zal veel beter dan wreedheden geschikt zijn om de negers ‘handelbaer
te maeken, in toom te houden’.242 Amelia's vader had de Evangeliën in de negertalen
laten overzetten en er een eenvoudige uitleg over de christelijke leer en moraal aan
toegevoegd. Het godsdienstonderwijs, het gebed en de preek, werden gehouden in
de negertalen.
Slavenhuwelijken en gezinsuitbreiding werden aangemoedigd. In de periode van
de zwangerschap en van het zogen kregen de vrouwen een taakverlichting. Voedsel,
kleding e.d. werden in overeenstemming met de gezinsgrootte uitgedeeld. Als een
ouderpaar minimaal vier kinderen tot hun zestiende jaar had grootgebracht, werd dat
ouderpaar vrij gemaakt! De kinderen bleven evenwel slaaf. Dat menslievendheid
hier wel heel sterk met eigenbelang gepaard ging, bewijst Amelia's nuchtere
constatering:
Langs deezen weg bespaerde myn vader 't grootste gedeelte der penningen,
die men anders tot het geduurig aenkoopen, van nieuwe slaeven uitschiet.243
De vrijgemaakten kregen grond in gebruik in ruil voor een deel van de opbrengst,
het andere deel werd door de plantage van hen gekocht.
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Amelia's vader vroeg zich af waarom niet alle koloniale mogendheden soortgelijke
wetten en regels zouden invoeren - het zou vaderland, kolonisten en slaven veel
voordeel brengen. Nooit kwam een plantage in korter tijd tot bloei, nooit werd een
meester zo bemind door zijn slaven, die nooit anders over hem spraken als over ‘den
goeden meester, den vader der slaeven’.244 Zijn dood bracht grote droefheid onder
de negers teweeg.
Het goede meesterschap van Amelia's vader doet tot in details sterk denken aan
dat wat G. Th. Raynal bepleit in zijn Wysgeerige en staatkundige geschiedenis.
Behalve goede materiële voorzieningen maken serieuze kerstening en een aanzet tot
vrijmaking er deel van uit. Ook Raynal oppert de mogelijkheid dat de slaven zich
vrij vrijen.
Betje Wolff schetst de slavenmeester in haar rijmbrieven
Beemster-winter-buitenleven (1778)
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als een door hebzucht gedreven monster, ongevoelig voor het leed dat hij veroorzaakt.
Dat er in Pennsylvania goede meesters zijn die door evangelische mensenliefde
gedreven worden, is een troostrijke gedachte. Daar beschreit geen slaaf zijn lot,
Maar in zyn Heer ziet [hy] zynen Vriend,
Die hy getrouw en yvrig dient;245

Betje refereert hier aan de Quakers (‘Society of Friends’) die hun slaven niet alleen
goed behandelden, maar in 1774 besloten dat geen enkele Quaker betrokken mocht
zijn bij de slavenhandel en in 1776 dat Quakers geen slaven meer mochten houden.246
Sir Germain, de Jamaicaanse planter uit het toneelstuk Zamor en Zoraide (1780)
door F.G. Freiherr von Nesselrode, is een goede meester. Hij huisvest en voedt zijn
slaven goed en maakt zo nu en dan iemand van hen vrij.247 Alleen de kerstening van
slaven krijgt nauwelijks aandacht. Germain is tegenstander van de slavenhandel. Met
zijn vrouw voedt hij de jonge negerin Zoraide op alsof zij hun dochter was en ze
dwingen haar niet haar trouwbelofte te verbreken als een blanke bezoeker zich tot
haar aangetrokken voelt. Wanneer op het eiland een slavenoproer uitbreekt, worden
Germain c.s. gespaard. Na vele onthullingen en verwikkelingen (waarbij de
negerleider Zamor de man van Zoraide blijkt te zijn, een andere negerleider de
verdwenen zoon van Germain blijkt te hebben opgevoed, en waarbij Zamor gevangen
genomen wordt maar van de gouverneur gratie krijgt) schenkt meester Germain alle
slaven de vrijheid.
Het Simeo-verhaal van Brender à Brandis (1784) geeft over het plantageleven
onder een goede meester meer details. De slaven zijn in kleine huisgezinnen
opgedeeld. Ze hebben een stukje grond ter beschikking waarop ze twee dagen per
week voor zichzelf mogen werken. Een neger die zich tien jaar goed gedragen heeft,
krijgt zijn vrijheid terug. Er heerst vrolijkheid en eendracht op de plantage; na het
werk wordt er gemusiceerd en gedanst. Zelden zijn er gevallen van ziekte; luiheid,
diefstal, samenzweringen en zelfdodingen komen nooit voor.
Een roman waarin een plantage-eigenaar de slavernij niet alleen afwijst, maar ook
uitsluitend vrije mensen in dienst neemt, onder wie negers en indianen, is Florentin
van Fahlendorn (1789-1790) door J.H. Jung Stilling. De paradijslijke nederzetting
waar het om gaat heet Pilgersheim en ligt aan de Marowijne in Suriname. Het verblijf
van de Duitse hoofdpersoon in deze merkwaardige landbouwcoöperatie betreft
overigens slechts een episode uit diens door de Voorzienigheid beschikte
omzwervingen.248
Het spectatoriale tijdschrift De Koopman (1768-1776) houdt zich uitvoerig met de
Westindische koloniale landbouw en handel bezig. Door een slecht beheer van de
plantages, door te weinig of verkeerde investeringen, en door een te weelderig leven
van de planter, is de kolonie Suriname aan de rand van de afgrond gebracht. De
spectator schetst twee profielen, één van een goede en één van een slechte planter.
De goede zal deskundig te werk gaan bij aanleg en onderhoud van de plantage; de
slaven naar hun capaciteiten laten werken; de kinderen van werkende moeders laten
verzorgen, evenals de bejaarde en zieke slaven; hij zal zondags vrijaf geven; en alleen
bij ernstige vergrijpen streng, maar rechtvaardig laten straffen:
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Zulk een Regeering houd een Plantagie in staat, en den Directeur werd
gevreesd als een Koning en bemind als een Vader, en is een Voedsterheer
der Plantagie.249
Een slechte directeur daarentegen weet niets van de landbouw:
Deze zyn grootste bezigheid bestaat in onweetend kommandeeren, nu met
de één en dan met de andere zwarte Meid, of Mulatin, zig wat te amuzeeren,
en buiten eeten, drinken, of rooken, (in opvolging van de bokken of
Indiäanen) in de hangmat te leggen, of zig te diverteeren, met de onnozelen
daaglyks te slaan [...].250
Hij verwaarloost bejaarden en kinderen, wordt gevreesd als een ezel die achteruit
trapt, bemind als een handvol schorpioenen en is een vernielend monster van de
plantage. Er zijn vele van zulke slechte planters omdat er te veel ‘losbandige,
zedenlooze en woeste jonge
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Knaapen’ naar de koloniën gestuurd worden, en als er zich onder de nieuwkomers
fatsoenlijke mensen bevinden, worden die spoedig bedorven door de kolonisten die
reeds aan ontucht en wreedheid gewend zijn. Vaak trokken ze naar West-Indië, omdat
ze in het vaderland mislukt waren of niet wilden deugen. Omdat de Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem in diezelfde tijd een prijsvraag
uitgeschreven had over het verbreiden van het Evangelie onder de gekoloniseerden,
spot de ‘Koopman’: ‘fraaie modellen! niet waar? voor de Heidenen, voor de
Onchristenen’.251 Een andere schets van de leefwijze van de slechte meester (drank,
vrouwen, ziekten) bevestigt opnieuw het beeld zoals we dat uit de literatuur kennen.252
In een plan ter verbetering van deze situatie en ter voorkoming van revoltes stelt de
‘Koopman’ behalve een menselijker behandeling, ook de mogelijkheid voor om over
te schakelen op vrije arbeid.253 Een principieel tegenstander van slavernij is hij echter
niet. Raynal is wel abolitionist en voor hem geldt slavernij onder een goede meester
dan ook als eerste fase van geleidelijke vrijmaking. Hij stelt dat er door ziekten,
strafplegingen en zelfdodingen jaarlijks vele slaven omkomen en geeft daarom een
soort handleiding voor de goede slavenbehandeling.254 Het eigenbelang van de planter
wordt niet vergeten: het is het belang van de meester dat de slaaf het leven liefheeft;
zodra deze de dood niet meer schroomt, hoeft men niets meer van hem te verwachten.
Daarom moeten de eigenaars zich zelf met de plantage bemoeien en niet te veel aan
waarnemers overlaten. De slaaf moet plezier in zijn leven hebben. Hij dient goed
gehuisvest, gekleed en gevoed te worden, hij moet wat bezit kunnen verwerven en
gelegenheid tot ontspanning hebben. Raynal weidt hierbij uit over de opvallende
aanleg voor muziek, zang en dans. Door een betere behandeling zouden de negers
ook meer genegen zijn zich te vermenigvuldigen. Het paren zal hun bovendien wat
vertier brengen in het zware bestaan. Extra vruchtbare moeders zou men als beloning
de vrijheid moeten geven, aldus Raynal, die vervolgens de slavernij op principiëlere
gronden gaat bestrijden.
De schrijvers van de Brieven over het bestuur der colonien Essequebo en Demerary
(1785-1788), Aristodemus en Sincerus, halen fel uit naar Raynal, niet naar diens
‘handleiding’ voor goede meesters, maar naar de beschrijvingen van de koloniale
misstanden en het streven naar abolitie. Raynal zou het helemaal verkeerd zien
omdat... ‘hij er niet geweest is’. Zou hij de Guianese plantages van de briefschrijvers
bezocht hebben, dan zou hij wel beter weten: de negers hebben het goed in slavernij.255
De uitgever van de brieven stelt zich de vraag of slavernij overeenkomt met de
‘rechten van de menschlykheid’ en met de grondbeginselen van de christelijke
godsdienst. Zijn antwoord is ontkennend. Maar, meent hij, in de koloniën van
‘Christen-Natien’ zoals de Republiek, zou men zodanige maatregelen kunnen treffen
dat de slaverny niet alleen naauwlyks gevoeld wierd, maar zelfs dat aan
de Slaaven zo veel menschlykheid zou kunnen worden betoond, dat zy
zichzelven onder de banden gelukkiger bevonden, dan toen zy noch vry
waren.256
Na een uiteenzetting wat een goede behandeling precies zou moeten inhouden, komt
deze editeur tot een wel heel rooskleurige conclusie:
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wanneer men in 't algemeen, in alles, de stem der menschlykheid ten
hunnen aanzien gehoor geeft; dan rekent zich een Neger onder de slaverny
zo gelukkig als een Koning op zynen Throon.257
Hij is zijn goede meester dankbaar en geeft blijken van liefde en trouw waarvan men
in Europa nauwelijks een afschaduwing zal vinden. Hoewel de slavernij principieel
niet te verdedigen valt, kan deze volgens de uitgever van de Brieven onder goede
meesters gedoogd worden.
Sincerus en Aristodemus werken hun visie op het meesterschap verder uit. Ook
zij stellen de goede en de slechte behandeling tegenover elkaar. Slecht is het huns
inziens de slaven door te verkopen of onder een ‘ondermeester’ te laten werken.
Absenteïsme is helemaal funest: wanneer een in Holland verblijvende eigenaar meer
opbrengst van zijn plantage wenst, zal hij
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zijn administrateur in de kolonie aanmanen; deze zal de directeur onder druk zetten
en uiteindelijk krijgt de neger de klappen. De briefschrijvers concluderen dat zo'n
Hollandse eigenaar ‘de allergrootste vyand der Negers’ is.258 Tot de goede behandeling
wordt niet de kerstening gerekend omdat dit gezien de aard der negers een onbegonnen
werk zou zijn. De materiële voorzieningen blijken al spoedig voldoende. Weinig
kleding schaadt de slaven niet, hun huid is hard en dik en in tropische regenbuien
kan men beter geen kleren dragen dan natte (omdat dat ongezond is). Bovendien
maken een fraai huis, kostbare meubels en kleren, een zacht bed en dure spijzen een
mens niet gelukkig als hij er door zijn opvoeding niet op ingesteld is.259 Ten slotte
wordt gewaarschuwd tegen al te goede meesters: die lokken door hun slapheid
vergrijpen uit.
De vrijgeworden neger Olaudah Equiano (1790) schrijft in zijn autobiografie dat
hij zelf over het algemeen onder goede meesters gewerkt heeft, onder wie een Quaker,
maar hij heeft wel waargenomen hoe andere slaven mishandeld en uitgebuit zijn,
vooral in West-Indië en in het bijzonder op Jamaica. Hij is er getuige geweest van
wrede strafplegingen zoals het levend verbranden van slaven en het hen vastgebonden
laten doodbijten door insekten.260 In de geest van Montesquieu merkt hij op dat
slavernij de geesten verloedert.
Volgens A. Barrau (1790) munt de slavenbehandeling in de Nederlandse koloniën
uit boven die van andere naties. Er zijn dan ook voornamelijk goede meesters. Het
komt volgens hem niet zelden voor dat wanneer een zoutwaterneger* de kapitein van
het slavenschip nog eens ontmoet, hij of zij
hem met verrukking om den hals valt, kust, en bedankt voor de weldaad
van overvoering, aan hem of haar bewezen, dewijl zij zich, volgends haar
eigen zeggen, in hunne tegenwoordige omstandigheden aanmerken als
vrije lieden, in vergelijking van het gene zij in hun geboorteland waren.261
Doordat er een goede wetgeving is in de Nederlandse koloniën en politie en justitie
volgens Barrau diligent optreden tegen beledigingen en mishandelingen de slaven
aangedaan, is het slavenbestaan niet onaanvaardbaar zwaar. Er zijn hem slechts
enkele gevallen bekend van mishandeling. Hij vermeldt er twee die bedreven werden
door vrouwen.261a Over het algemeen is de meester echter zo humaan dat slaven die
geld gespaard hebben er niet naar talen zich vrij te kopen; zelfs komt het soms voor
dat vrijgemaakten hun meesters vragen weer terug te mogen keren in slavernij.262
Beter dan naar abolitie te streven, wat tot verwaarlozing van de koloniën en tot verlies
van welvaart van de Republiek zou leiden, kunnen mensenvrienden een goede
slavenbehandeling propageren. Kerstening van de slaven maakt daarvan voor Barrau
geen noodzakelijk onderdeel uit - dit zal meestal paarlen voor de zwijnen zijn.
Barrau's opponent (1790) vindt dat zelfs die paar gevallen van slechte
slavenmeesters die Barrau opnoemt, al reden genoeg zijn om de slavernij af te
schaffen. Maar ook slavernij onder een goede meester acht hij onaanvaardbaar:
zelfs de zagtste behandeling van menschlievende Meesters en Vrouwen
kan dan nooit tot eene vergoeding verstrekken voor den moedwil,
*

Zoutwaterneger: neger die niet in de kolonie, maar in Afrika geboren is (en dus de zeereis
naar Amerika meegemaakt heeft).
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waarmede men de wetten van den Godsdienst en het heilig Natuur-recht
vertreedt [...].263
Goede meesters doen aan dierenvrienden denken en behandelen de negerslaven zoals
dierenvrienden hun honden, katten en papegaaien behandelen. Een gevangene wordt
echter niet vrij wanneer een genadig, goedaardig meester hem zo nu en dan gunsten
bewijst. En houdt iemand die zijn naasten een dierbaar goed ontrooft en vervolgens
probeert dat gemis door vriendelijkheden te vergoeden, op een rover te zijn? De
enige goede meester die deze anonieme schrijver wil ‘erkennen’ is de meester die
slaven koopt om hen direct voor te bereiden op vrijmaking en hen vervolgens als
vrije werklieden in dienst neemt.264 Exit de goede meester!
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Evenals Montesquieu is B. Frossard (1790) van mening dat slechte meesters en
ontaarde slaven inherent zijn aan het systeem: slavernij ‘bederft den meester en
verbeest de slaaven’.265 Hij kent aan het goede-meesterschap wel een funktie toe,
vergelijkbaar met die van Raynal, het is een noodzakelijk startpunt voor een
geleidelijke afschaffing van de slavernij. Alleen bij een goede behandeling zullen
slaven voorbereid kunnen worden op hun vrijheid en bovendien naderhand bereid
zijn om als vrije werklieden hun meesters te blijven dienen. De slaven moeten
gekerstend worden en door opvoeding en onderwijs met hun burgerplichten vertrouwd
worden gemaakt. Als vrucht van arbeid en spaarzaamheid kan de slaaf uiteindelijk
de vrijheid ontvangen. Als de slavenhandel eerst afgeschaft zou worden, wat Frossard
hoopt, zou dat de meesters noodzaken tot zo'n goede behandeling omdat er dan voor
gedode, weggelopen en verminkte slaven geen vervangers gekocht kunnen worden.266

3.6.2. De meningsvorming in 1791-1792 en de teksten 1793-1825
In het begin van de jaren negentig van de 18e eeuw wordt het goede-meesterschap
op drie manieren in het geding gebracht: 1o. voor verdedigers van de slavernij houdt
het begrip vooral goede fysieke verzorging in, milde straffen, maar nauwelijks
kerstening; 2o. gematigde abolitionisten zien het als een voorfase van de vrijmaking,
voor hen zijn verlichting van de arbeid (vijfdaagse werkweek), ontspanning, kerstening
en onderwijs en opvoeding van wezenlijk belang; 3o. een radicale abolitionist wil
ook onder het beste meesterschap de slavernij niet gedogen, maar karakteriseert deze
vernietigend: ook een goedaardig rover is een rover.
De eerste visie op de goede meester wordt gecontinueerd in de geschriften van de
voormalige Demerariaanse planter en van mr. Lammens. De ex-planter (1795) zet
zich aftegen het beeld van de slechte kolonist zoals Des Villates en anderen dat
schetsen. Hij ontkent niet dat er slechte planters zijn, maar men mag volgens hem
zeker niet generaliseren. Iemand die niet in de koloniën geweest is, zoals Des Villates,
zal zijn kennis ontleend hebben aan reisbeschrijvingen en deze staan boordevol
onwaarheden. Vele schrijvers draaien bijv. oorzaak en gevolg om: een harde
behandeling maakt de slaven niet lui en onverschillig, maar hun luiheid en
onverschilligheid noopt de planters tot een strenge behandeling. Ook kaatst de
ex-planter de Europese kritiek terug: wanneer er slechte kolonisten zijn heeft Europa
de verkeerde mensen naar de koloniën gestuurd.267 Als men in het moederland meent
dat de situatie slecht is, laat men dan voor een beter bestuur en een betere wetgeving
zorgen. Wanneer men echter de materiële voorzieningen voor de slaven met die voor
de werklieden in Europa vergelijkt, vallen deze voortdurend in het voordeel van de
kolonie uit. De ex-planter ontkent niet dat directeurs strenger zijn dan eigenaars,
maar in Essequebo en Demerary speelt absenteïsme, anders dan in Suriname,
nauwelijks enige rol.268 Huisvesting, kleding en voeding zijn voldoende, tenzij men
meent dat de slaven met ‘Rost beef, blumpudding, ragouts, hors d'oeuvres, entremets’
gevoed moeten worden.268a Hier en daar heeft men slaven naast de zondag nog een
tweede vrije dag gegeven om hun grond te bewerken, maar deze proef mislukte. De
slaven gingen slapen, vissen of wandelen en verwaarloosden hun landjes. Het is een
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onbegonnen zaak om de slaven te kerstenen en te onderwijzen, beter ware het om
scholen voor blanke kinderen te stichten zodat ouders niet genoodzaakt zijn hun
kinderen naar Europa te zenden. Over een spoedige abolitie valt alleen te praten
wanneer het moederland de planters volledige schadeloosstelling kan geven - hoewel
volgens de ex-planter niemand de illusie moet hebben dat de negers als vrije mensen
zullen willen of kunnen blijven werken. Ze zullen liever drinken, feestvieren en
stelen.269
Mr. Lammens (1818) verdedigt zich eveneens tegen aantijgingen dat de planters
slechte meesters zouden zijn. Hij reageert vooral op de reisbeschrijving van Stedman.
Deze laat volgens Lammens geen mogelijkheid onbenut om de Surinaamse planters
in een hatelijk daglicht te plaatsen. Voorzover de door hem gesignaleerde wreedheden
op waarheid berusten, zijn het uitzonderingen geweest. Zijn gehele werk is een
aaneenschakeling van vermoe-
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dens en verdachtmakingen die nergens op berusten. Hij zal dat gedaan hebben omdat
hij zich als Engelsman boven de Hollanders wilde plaatsen, en in het bijzonder
doordat hij verliefd was op de mulattin Johanna: liefde maakt blind.270 Lammens
beijvert zich om aan te tonen dat de slaven het wel degelijk goed hebben - beter
althans dan de arbeiders in Nederland - en dat het afnemen van de slavenbevolking
aan andere oorzaken moet worden toegeschreven dan aan mishandelingen.
In Kotzebues toneelspel De negers (1796) wordt in de lijn van Candide, De Denker,
Monzongo en De West-Indische klapper, de slechte meester aan de kaak gesteld.
Deze meester, John, laat te hard werken en te streng straffen. Op zijn plantage doodt
een negerin haar kind omdat ze het de ellende van een slavenbestaan wil besparen
en omdat ze het niet voeden kan: ze moest dadelijk na de bevalling werken, kon dat
niet en werd afgeranseld; in plaats van melk kwam er bloed uit haar borsten.271 John
wil dat een jonge slavin, Ada, zijn maîtresse wordt, maar zij weigert omdat ze reeds
een trouwbelofte heeft gedaan. Hij geeft haar enige dagen bedenktijd en dreigt haar
dan zo nodig met geweld te zullen nemen, zoals hij al vaker gedaan zegt te hebben.
Tegenover John staat diens broer William, die een goed mens is; hij gaat vriendelijk
met de slaven om en koopt zo nu en dan door John bedreigde slaven vrij. Wanneer
Ada haar man Zameo terugvindt, kost het William tenslotte zijn halve vermogen om
Zameo van de marteldood en Ada van verkrachting (òf zelfdoding) te redden.
Voorbeelden van goede meesters en van slechte, worden gegeven in het anoniem
verschenen reisverslag in brieven: Korte reize in de West-Indiën (1799). De
briefschrijver laat de tegenstelling in het bijzonder in twee verhalen uitkomen. De
neger Akreah leefde onder een slechte meester en zag zich zelf en zijn gezin te gronde
gaan; de negerin Afra daarentegen heeft een goede meester, en leeft vergenoegd met
haar kinderen in een aangename plantagenederzetting.272 Het slavenlot hangt dus
volgens de schrijver voornamelijk van de meesters af. Het is gemakkelijk om in de
koloniale, tropische situatie toe te geven aan slechte neigingen en gewoontes, slechts
weinigen verloederen niet:
En laat ons bedenken dat, sints de slavernij in de West-Indiën ingevoerd
is,'er menschen geweest zijn, die moeds en deugds genoeg bezaten, om
het juk der slavernij ligt, en den arbeid draaglijk te maken.273
De tweede visie op het goede-meesterschap vindt men bij Van Geuns en De Vos
(1797) terug. Een goede behandeling van de slaven, kerstening en onderwijs
inbegrepen, is ook voor hen de randvoorwaarde voor geleidelijke abolitie. Evenals
ds. Kals wijzen zij op het belang om de negertalen te leren.274
Een dergelijk goede-meesterschap wordt in de literatuur vertolkt in twee romans.
Simon Blaauwkool, hoofdpersoon van De geschiedenis van Simon Blaauwkool (1813)
door Christian Gotthilf Salzmann, komt in Suriname omdat hij van huis (in Duitsland)
wegloopt en zich onnadenkend aan boord van een schip begeeft dat naar deze kolonie
blijkt te gaan. Hij wordt uit financiële noodzaak blank officier op een plantage.
Wanneer hij vanuit zijn godsdienstige opvattingen de slavernij probeert draaglijk te
maken, waarschuwen de eigenaar en andere opzichters hem: negerslaven zijn geen
mensen maar honden, en als ze niet genoeg geranseld worden, zijn zij onhandelbaar.
Simon ranselt hen echter niet, maar beloont hen voor extra prestaties. Daardoor
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produceren zij meer, wat de naijver van de collega's oproept. Dezen beramen een
aanslag op zijn leven, maar de slaven redden hem. Na de dood van de eigenaar trouwt
Simon met diens weduwe. De opzichters worden nu voor de keus gesteld: het humane
systeem van Simon overnemen of ontslag krijgen. Simon stelt de slaven in de
gelegenheid om door extra werk geld te sparen om zich vrij te kopen. Als ze een
bepaald bedrag gespaard hebben en een hut gebouwd, mogen ze als vrije loonarbeiders
op de plantage wonen.275 Hij ontdekt dat enkele negers hem bedriegen; één vlucht
daarom naar de marrons, de ander zal bij wijze van straf verkocht worden aan een
Nederlandse planter: de heer Trekschuit. Deze blijkt een wreedaard te zijn. Op zijn
plantage lopen bebloede slaven rond; een slaaf is om een
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licht vergrijp in een kooi opgesloten, door de tralies heen pikken gieren hem stukken
uit zijn lichaam.276 De te verkopen slaaf vraagt Simon ontsteld om genade en krijgt
die. Terug op de eigen plantage getuigt hij hoe goed meester Simon is vergeleken
met de Nederlander Trekschuit.
Na het overlijden van zijn vrouw en zijn dochtertje keert Simon naar Duitsland
terug. Evenals Reinhart treft hij voorzieningen ter bescherming van zijn slaven die
hij als ‘kinderen en broeders’ heeft bemind. Zijn opvolgers durven echter het
vrijkoopsysteem niet te handhaven. Bij zijn afscheid zijn de slaven bedroefd. De
Hollandse predikant houdt een afscheidspreek over Mattheus 4: 19 en 20: ‘Verzamel
u geene schatten op de aarde [...]. Maar vergader u schatten in den hemel [...].’277
Simon vindt deze tekst zeer toepasselijk op de meeste Surinaamse planters:
Want onder al de ondeugden, waaraan zij zijn overgegeven, is de hebzucht,
de heete drift om geld te winnen, wel de voornaamste. Deze vervoert hen
om de negers te mishandelen, hun onmatigen arbeid op te leggen, en alle
levensvreugde te ontzeggen. Dit is oorzaak, dat zij zoo zelden huwen,
maar hunne slavinnen misbruiken, en de bij haar verwekte kinderen
wederom tot slaven maken; dit is de reden, waarom de Europeërs in
Suriname en in geheel Westindië tot ontëering der menschheid, zich aan
zulke ongehoorde wandaden en wreedheden schuldig maken.278
De vertaler van de roman, de predikant-politicus Willem Anthony Ockerse, stelt in
een voetnoot dat dit ongunstige beeld niet voor àlle Hollandse planters geldt en niet
alléén voor Hollandse planters.279
De plantagesamenleving in de utopistische roman Aardenburg, of de onbekende
volkplanting in Zuid-Amerika (1817) door Petronella Moens vertoont trekken van
overeenkomst met die in Rhapsodiën of het leeven van Altamont van De Perponcher.
Ook hier kent men een eenvoudig wetboek en een ‘Volksbestuur’. De dagelijkse
leiding van de volksplanting, die gesitueerd is nabij Quito (in Ecuador), is in handen
van Adolf Tavernier en Stottgart. Omdat het niet anders kan, hebben zij slaven
gekocht op de ‘menschheid onteerende Slavenmarkt’.280 Op grond van hun kennis
van gelaatkunde hebben zij negers uitgekozen van wie ze aannamen dat ze een edele
ziel bezaten. Ze hebben ervoor gezorgd dat een liefdespaar en een moeder met haar
kind, die gescheiden verkocht zouden worden, bij elkaar konden blijven. Op de
plantage worden de slaven als mensen behandeld. Tavernier leert de negertalen en
houdt zijn slaven voor dat ze door ijverig en vreedzaam gedrag de vrijheid kunnen
verdienen. Voor extra prestaties krijgen zij extra beloningen. Zij ontvangen onderwijs
in allerlei kundigheden. Er zijn leerboekjes in neger- en indianentalen. Gehuwden
hebben recht op een grotere hut en een stukje land. Wat ze voor eigen gebruik niet
nodig hebben, wordt door de plantage gekocht. Ook voor handwerkprodukten van
negerinnen wordt betaald. Vrijgekochten kunnen als loonarbeider in dienst blijven,
of naar hun vaderland terugkeren. Soms keren ze terug met enkele Afrikaanse
familieleden die ook in Aardenburg willen werken.
Tavernier onderhoudt goede contacten met indianen en marrons, aan wie hij ook
onderwijs laat geven. Opvallend in deze roman is dat het goede-meesterschap alleen
gemotiveerd wordt met menslievendheid en niet meer met de combinatie van
menslievendheid en eigenbelang (zoals o.a. in Rhapsodiën en Simon Blaauwkool).
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Het is niet bekend welke ‘ervarene’ zich achter het pseudoniem verbergt (Paasman 1982, 50-51).
Het gaat niet alleen over Nederlandse directeurs en administrateurs, maar ook over de in Suriname
woonachtige Duitsers en Fransen. Het spel is gedateerd ‘Surinamen den Primo January 1771’.
De Hedendaagsche vaderlandsche letter-oefeningen bespreken het werk in 1774 (I, 643). Het
is dus mogelijk dat het werkje in dat jaar of in het jaar ervoor in Nederland uitgegeven is.
De informatieve titel van het leerboekje luidt: Nieuwe en nooit bevoorens geziene onderwijzinge
in het Bastert Engels, of Neeger Engels, zoo als het zelve in de Hollandsze Colonien gebruikt
word. Dienstig voor alle koop-luiden, die daar op handelen, eigenaaren en directeuren der
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aanwijzingen: 1. na 1761, 2. tussen 1778-1787. Het is mij gebleken dat deze data ontleend zijn
aan resp. het ‘Apparaat-Enschedé’ in de Bibliotheek van de Vereeniging ter bevordering van
de belangen des boekhandels (UB A'dam), en Ledeboer 1876, 51. Omdat ik geen recensies heb
gevonden, houd ik de gegevens van Ledeboer 1876 aan en dateer de tekst op ± 1780.
UB Leiden: 1015 F 8 Mij. Ned. letterk.
Roos 1783-1789, I, 36-46.
Beide gedichten hebben gepaard rijm, afwisselend slepend en staand; aan beide ligt een zelfde
metrisch patroon ten grondslag: de zesvoetige jambe. Daarnaast zijn er verschillende parallelle
(of anti-parallelle) versregels, bijv. Roos 1783-1789, I, 37:
Des morgens, eer de zon, aan Suriname's stranden,
De nugtre dauw ontrukt aan loof en bloemwaranden,
Ontwaak ik, en geniet het zoet der dageraad;
W.I. Klapper ± 1783, 4:
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Des morgens, als de zon reeds lange heeft geblonken,
Dan legt deez' Koning nog gerust op 't dons te ronken
Vermoeit, wyl heel de nacht, zoo dapper braef en sterk
Door hem besteed is in het zwarte Venus werk [...].
Roos I, 43:
Gegeeten, tracht dit volk om op hunn' pligt te passen:
De een geeft my 't bekken om de vingren af te wassen,
Terwyl een ander, met de handdoek voor de borst,
Op zy' staat: ja, myn Vriend! ik leef gelyk een Vorst:
De Slaaf past op myn wenk; myn woorden zyn bevelen.
W.I. Klapper, 14:
Daer zit myn Prins nu, en onthaelt zyn waerde gast,
Terwyl vast een Slavin vyf zes op 't wenken past,
Die uit benauwtheit staen te trillen en te beven,
Vermits zy, zoo zy niet gestadig acht en geven
En letten op hun vorst, wanneer hy spreekt of wenkt,
Dat zy hem geven 't geen hy eischt of wenscht of denkt [...].
Roos 1, 46:
Zo dra het negental is door de klok geslaagen,
Gebied ik om een kaars in 't slaapvertrek te draagen,
Daar my een Venus in de koele hangmat wagt.
W.I. Klapper, 26:
Nu trouwens het word tyd, Mynheer gaet ook afzakken
Naer 't vliegend hangebed; zyn negerin, Princes,
Volgt in zyn kamer hem met glas en borrelfles
En maekt haer vaerdig om haer Heer in slaep te streelen.
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De naam Prinses kom ook voor in Roos' testament: zij was zijn maitresse bij wie hij twee
kinderen verwekte (Hollanders 1984, 227).
Het plantersbeeld van Roos is terug te vinden in Stedman 1799-1800, II, 280-287 en in Wolbers
1861, 189-192, maar reëler, want daar worden ook de minder fraaie eigenschappen (zoals
spilzucht en wreedheid bij het straffen) beschreven. Volgens Stedman zijn achtenswaardige
planters in Suriname uitzonderingen. Zijn negatieve beeld heeft internationale bekendheid
gekregen.
Het enig bekende satirisch talent in Suriname aan het eind van de 18e eeuw was Hendrik
Schouten (1745-1801), maar verder onderzoek is nodig om vast te stellen of hij de auteur zou
kunnen zijn van deze satire. Wat de strekking van beide werken betreft, zou de anonieme
schrijver ook met Don Experientia geïdentificeerd kunnen worden (Surin. leeven 1771).
West-Ind. Klapper ± 1783, 3.
West-Ind. Klapper ± 1783, 4.
West-Ind. Klapper ± 1783, 15.
Middelb. avanturier 1760, 190-191.
De Gesch. van een neger wordt door Buisman 1960, 117-118, gedateerd op ± 1775 en door de
Short-title catalogus 1981, 108, op 1770. De Nieuwe vaderlandsche letter-oefeningen bespreken
het werk in 1770 (I, 284), vandaar dat ik de datering van de Short-title catalogus volg.
Gesch. van een neger ± 1770, 85.
Gesch. van een neger ± 1770, 136-148. De verteller geeft aldus commentaar op het huwelijk:
‘Het quam de Wereld wonderlijk voor dat een man die onder een van de fatzoenlijke lieden
kon gerekent worden, zyn Dogter liet trouwen met een Neger, die voor dezen zyn slaaf was
geweest; maar de heer N.... redeneerde daar anders by zig zelven over, die wel wetende dat alle
menschen een en dezelve oorspronk hebbende, de geboorte of de uiterlijke omstandigheden
daar geen verandering in konden brengen; maar dat de goede hoedanigheden die iemand van
natuur bezat, hem eer boven zyn evenmensch verheffen.’ (Gesch. van een neger ± 1770, 148).
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Wolff 1778, 45, De passage over slavernij staat in de Eerste brief, p. 43-45. Enigszins paradoxaal
kan de in dezelfde rijmbrief opgenomen lofzang op Vlissingen geklonken hebben. Betjes
geboorteplaats, die ze later niet meer wenste te bezoeken vanwege de grote betrokkenheid bij
de mensenhandel:
O Stad, o aangenaame Stad,
Door fiere Vryheid hoog geschat.
O Stad, daar schrand're Zeevaardy,
Aan myn geliefde Burgery,
In milden welvaart aandeel geeft; (p. 47).
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Besefte Betje anno 1775 nog niet dat deze welvaart voor een groot deel uit de slavenhandel
afkomstig was? Dat ze later in deze stad niet meer wilde logeren, blijkt uit een brief d.d. aug.
1798 van Betje aan Coosje Busken (Buijnsters 1984a, 288; de brief is als no. 164 opgenomen
in Dyserinck 1904, 293); ‘ik heb een natuurlyken afkeer van slavenkoopers’ schreef Betje onder
meer. Zie ook de opm. bij Wolff/Deken 1802 (3.3.2.3).
Er zijn geen tekst-interne of -externe redenen om aan te nemen dat de in de rijmbrief verkondigde
denkbeelden niet die van de auteur zouden zijn. Buijnsters 1984a, 145, spreekt over ‘berijmde
confidenties’: ‘Geen Nederlands dichter uit de achttiende eeuw heeft zo openhartig eigen denken
en doen tot onderwerp van poëzie gemaakt als Betje Wolff’, aldus Buijnsters, in het bijzonder
doelend op Aan mynen geest en Beemster-Winter-Buitenleven (gedateerd 1775, gepubliceerd
1778).
Zie aant. 93.
Germain zegt de slaven ‘geenszins als Lyfeigenen, maar als Dienaars’ behandeld te hebben.
Sommige slaven die hij vrijgelaten heeft, noemen hem nog altijd hun meester (Von Nesselrode
1780, 196).
Jung Stilling 1789-1790, II, 1-86; III, 1-74. De Duitse titel luidt: Die Geschichte Florentins von
Fahlendorn. Mannheim 1781-1783. 3 dln.
Koopman 1768-1776, IV, 126.
Koopman 1768-1776, IV, 126.
Koopman 1768-1776, V, 192.
Koopman 1768-1776, V, 194.
Koopman 1768-1776, IV, 254-258.
Raynal 1775-1783, IV, 219-227 (Afd. XXX: ‘Hoe men den staat der slaaven draaglyker zou
kunnen maaken’).
Brieven 1785-1788, VII, 94.
Brieven 1785-1788, VI, 35.
Brieven 1785-1788, VI, 38.
Brieven 1785-1788, VII, 92.
Brieven 1785-1788, VII, 96.
Equiano 1790, 254-256. Andere wreedheden waarvan Equiano getuige was, waren verkrachtingen
van negerinnen (onder wie soms zeer jonge meisjes) niet zelden gepaard gaande met
perversiteiten; wrede straffen en martelingen door ‘Opzieners’ (het kerven met messen in het
lichaam van slaven, het bewerken van de huid met brandende zegellak, het opsluiten in een te
nauwe kooi); het aanbrengen van zwart metalen halsbanden, kettingen, muilbanden en
duimschroeven; het afnemen van kleine bezittingen; het scheiden van familieleden of partners
bij verkoop (Equiano 1790, 137-149).
Barrau 1790, 354.
Barrau 1790, 374-375. Barrau zegt van deze vrouwen dat ze behoren tot ‘eene Sexe, die anders,
door haare zachtaardige, tedere en vriendelijke lieftaaligheden, onze oprechte liefde, achting
en bewondering verdient’. Ik zal de voorbeelden samenvatten: 1o. Zekere mevrouw voer met
een tentboot op de rivier en had in haar gevolg een slavin met een langdurig huilend kind.
Mevrouw gebiedt de moeder het kind te laten zwijgen, als dat niet lukt rukt de meesteres het
uit de armen van de moeder en werpt het in de rivier - waar het verdrinkt. 2o. Een andere vrouw
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kwam op de plantage een negerin met haar kind tegen die niet snel genoeg of niet ver genoeg
aan de kant ging. Zij beklaagt zich bij haar man die in woede de slavin en het kind dood schiet.
Als de negervader thuiskomt, begeeft hij zich naar de meester om opheldering te vragen. Als
hij niet snel genoeg zijn mond houdt, laat de meester hem door de bastiaan met gewichten aan
de tenen aan een paal ophijsen en vervolgens geselen tot de dood erop volgde. Barrau's
commentaar luidt: ‘Ziet daar, welke schriklijke gevolgen de laatdunkende trotsheid van één
vrouwmensch uitwerkt, daar zij haaren man, bij drie moorden, eene schaade van bijna 2000
guldens veroorzaakt!’
Barrau 1790, 378-379. Ook Equiano 1790, 169, vermeldt dat vrijgemaakten soms terugkeren
in slavernij, maar de reden daarvoor is dat vrijgemaakten nog minder bescherming genieten
dan de slaven, en volstrekt vogelvrij zijn.
Proeve 1790, 51.
Proeve 1790, 85-87.
Frossard 1790, II, 95.
Frossard 1790, II, 213-237 (‘Middelen om de slavernij te verzachten, in de Coloniën, door de
vernietiging van den slavenhandel’).
Vrym. gedachten 1795, 7-8. Verg. Lammens 1823, 24-25.
Vrym. gedachten 1795, 28.
Vrym. gedachten 1795, 27. De ex-planter voegt eraan toe dat ieder kan weten dat een knecht
die ‘grove spyzen’ eet veel sterker wordt dan een stedeling die zich aan ‘fyne schoteltjes’ te
goed doet.
Vrym. gedachten 1795, 101-102.
Lammens 1823, 11.
Kotzebue 1796, 49-54.
Korte reize 1799, 51-58 (het verhaal van de neger Akreah die onder een slechte meester leeft),
63-64 (het verhaal van negerin Afra die onder een goede meester leeft).
Korte reize 1799, 61-62.
Van Geuns/De Vos 1797, 86-90.
Salzmann 1813, 103-105.
Salzmann 1813, 130-131. Verg. Hector St. John 1784, 242-244.
Salzmann 1813, 180-181.
Salzmann 1813, 181-182.
Salzmann 1813, 182: ‘Het geen de heer S.[alzmann] hier van de ondeugden der Hollandse
planters in Westindië zegt, is, indien al niet, gelijk wij hopen, zeer vergroot; altoos te ruim van
alle, en te bepaald alleen van de Hollandsche planters gezegd. Zoo gaat het, wanneer men zich
aan boeken of omloopende vertelsels houden moet.’
Moens 1817, 114.

3.7. De vergelijking van negerslavernij met Europese sociale
misstanden
Hebben slaven het onder een goede meester niet oneindig veel beter, dan vrije
dagloners of dan grote groepen vrije boeren in Europa? Kan Reinhart deze vraag
stellen ter vergoelijking of verdediging van de slavernij?
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3.7.1. Teksten tot 1791-1792
Reeds in 1626 zegt Hugo de Groot dat tegenover alle ellende van de slavernij één
pluspunt staat, namelijk dat de slaaf zich verzekerd weet van zijn levensonderhoud,
een zekerheid die de vrije dagloners dikwijls moeten missen.281 Hun onzekere, meestal
armoedige bestaan is overigens maar één van de misstanden in Europa die worden
aangevoerd om vergelijkbare koloniale situaties als aanvaardbaar voor te stellen.
Willem Usselincx (1627), voorstander van vrije arbeid, verdedigt niettemin de
slavernij met de vraag, waarom, indien in Europa ‘Boeren lijf-eygen’ toegestaan zijn,
in de koloniën dan slavernij niet geaccepteerd zou mogen worden.282
In de loop van de 18e eeuw komt er verzet tegen deze redeneerwijze. De
patriottische edelman Johan Derk van der Capellen vergelijkt in 1778 de gedwongen
drostendiensten in Overijssel met slavernij in de koloniën en wijst beide af.283 Vooral
de abolitionist B. Frossard (1790) verzet zich heftig tegen de tegenwerping dat men
eerst de problemen dicht bij huis opgelost moet hebben om zich met de misstanden
elders in de wereld (i.c. de slavernij) te mogen bezighouden:
in het oog eens Christen wijsgeers zijn alle menschen menschen, waar zij
zig ook bevinden; hij haast zig niet om hen te helpen, die het digtst bij
hem, maar die het ongelukkigst zijn; de Negers zijn onze broeders, de
misdaad wordt begaan door onze medeburgers door Christenen! zie daar
reden genoeg, om hunne verdediging op ons te neemen, zonder den tijd
aftewachten dat alle verkeerdheden in Europa zijn weggenomen.284
Na 1780 treft men de vergelijking tussen slaaf en vrije dagloner of boer niettemin
veelvuldig aan in verdedigingsgeschriften. In de Brieven over het bestuur der colonien
Essequebo en Demerary (1785-1788) wordt het geluk van de slaven in hun fysieke
bestaan opgehemeld. Met instemming wordt een boek over Sto. Domingo geciteerd:
Sous un bon maitre, le Negre est plus heureux que ne l'est en France le
paisan qui travaille à la journée.285
De slaaf is verzekerd van een goede opvoeding van zijn kinderen, van een behoorlijke
verzorging, van een veilig bestaan. Zijn taak is licht en hij werkt met plezier. Omdat
de voeding goed is, zien de negerslaven er vleziger en weldoorvoeder uit dan de
meeste Europese arbeiders en boeren. Onder de geringe lieden in Holland wordt
meer geleden dan onder deze negers, aldus de Brieven.
De Surinaamse planter-dichter Paul François Roos legt een soortgelijke vergelijking
zelfs in de mond van een slaaf. In het gedicht ‘Myn negerjongen, Cicero’ (1789)
vertelt Cicero dat hij vrij geboren is en op zijn dertiende jaar tot slaaf gemaakt en
vanuit Afrika naar Suriname getransporteerd. Zijn medeslaven hadden hem bang
gemaakt dat hij zou worden opgegeten, maar het viel allemaal nogal mee. Van zijn
meester kreeg hij te eten en te drinken, soms slaag, maar toen hij vrij was trapte zijn
vader hem ook wel eens. Hij mocht zijn meester verzorgen, hij leerde diens taal en
kreeg zowaar een leren broek, en was tevreden, hoewel niet vrij. Toen hij een oudere
slaaf, Quamina, vroeg waarom iedereen zo hoog opgaf van vrijheid, antwoordde
deze op de vraag ‘wat is toch “vry”?’:

A.N. Paasman, Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting

[...] 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.286

*

Guinea [noot van Roos]
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Volgens Quamina leeft men in het vrije Afrika onbeschaafd en in armoede. Toen
Quamina zijn meester mocht vergezellen naar ‘'t vryheidsminnend Nederland’, besefte
hij nog beter hoe relatief het begrip vrijheid is:
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,
Modderen, trekken, graaven, ploegen;
De nooddruft heerschte aan hunne zy:
Toen dagt ik: Ach! is dit nu vry,
Zoo vry is 't ook in slaverny.287

Erger nog dan in de Republiek zou de toestand van de armen in Polen zijn:
Ik hoorde dat in 't grootsche Poolen
Een reeks van arme blanken zyn,
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.288

De negerjongen Cicero concludeert hieruit dat hij met zijn slavenlot best tevreden
kan zijn: ‘Myn juk is zagt, myn last is licht’, zegt hij Mattheus 11: 30 citerend. Mocht
hij ooit kinderen verwekken, dan zal hij hun de les doorgeven dat ‘Bataafsche
slaverny’ meer dan opweegt tegen een vrijheid die in armoede wordt doorgebracht.
Ook in de Nuts-lezing van A. Barrau (1790) valt de vergelijking uit ten gunste
van de slaven. Volgens hem krijgen de negers in de Westindische koloniën slechts
lichte taken toebedeeld; de plantageslaaf heeft weliswaar zwaarder werk dan een
huisslaaf, maar beide groepen doen veel minder dan werklieden in de Republiek.
Een Nederlandse ‘spitter, kruier, of waagdrager’ doet gemiddeld in z'n eentje het
werk van 5 à 6 negers samen;289 een Nederlandse huisbediende doet het werk van 4
huisslaven. Voeg daarbij dat de slaven wat kunnen bijverdienen op hun kostgrondje,
ambachtsslaven en vrouwelijke slaven soms buitenshuis werken en enig loon voor
zichzelf mogen houden, dat vrouwen soms dienen ‘voor gerieflijke Meisjes’ waaraan
ze een ‘zoet stuivertje’ overhouden,290 en het zal duidelijk zijn hoe goed de slaven
het hebben. Is het dwaas, vraagt Barrau, als ik in bepaalde gevallen het lot van een
slaaf boven dat van een vrije vaderlandse werkman verkies? Hij werkt de vergelijking
vervolgens gedetailleerd uit en stelt het volgende vast: een slaaf werkt per dag 3 uur
korter dan een vrije arbeider; ook als er tijdelijk geen werk is, wordt de slaaf met
zijn gezin verzorgd, terwijl de dagloner 's winters geen inkomen heeft en met zijn
gezin honger en kou lijdt; wanneer een slaaf ziek is of een ongeluk krijgt, ontvangt
hij evengoed zijn eten en drinken, en krijgt hij medische hulp, een dagloner
daarentegen verdient in zo'n geval niets, moet zijn eventuele bezit opmaken om een
arts te betalen, krijgt bij geldgebrek soms geen medicijnen; tenslotte kan een slaaf
ook zondags gaan werken om bij te verdienen, of zich gaan vermaken (omdat hij
geen zondagsheiliging kent), voor de vaderlandse dagloner is de zondag een verplichte
rustdag.291
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B. Frossard rekent in hetzelfde jaar (1790) scherp af met zulke ‘verheerlijkers’
van de slavernij. Men overdrijft volgens hem de genoegens van de slavernij even
schromelijk als de ellende van de vrije boeren. Tegenover gelukkige negers, die
werken onder vrolijk gezang, zich vermaken op feesten, die een hut en een tuin
hebben, voldoende voedsel voor hun gezin, en een zorgzame meester, schildert men
verarmde boeren, wier oogsten door hagel vernield, schuren door brand verwoest,
veestapel door sterfte geteisterd is, terwijl zij zelf, evenals hun vrouw en kinderen
door ziekte gekweld worden.292 Het is kortom, allemaal nog eenzijdig.
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Laat deze lofredenaars zelf maar eens een poosje op een plantage gaan werken om
te ervaren hoe aangenaam het leven er is, adviseert Frossard.

3.7.2. De meningsvorming in 1791-1792 en de teksten 1793-1825
Bij het verschijnen van de Reinhart zal voor menig lezer de vergelijking van slaaf
met Europese dagloner of boer gegolden hebben als een tendentieus pro-slavernij
argument, vooral bestreden door Frossard.
Toch was het nog een langer leven beschoren. Burger Jean Henry des Villates
(1795) wijst in zijn Brieven van Zelidor aan Eliante zowel de slavernij als de uitbuiting
en mishandeling van Russische en Poolse boeren af,293 maar zijn anonieme tegenspeler,
zich noemende een voormalig Demerariaans planter, hanteert de vergelijking tussen
de koloniën en Europa, met meer nadruk dan iemand voor hem: de arbeid is zwaarder
in de Republiek, de armoede groter. De armen gaan slecht gekleed en slecht gevoed
langs de straten; hun huisvesting is abominabel vooral in Amsterdam met zijn
ongezonde, stinkende lucht en modderige grachten. Arme zwangere vrouwen moeten
er hard werken. Er zijn meer moorden en zelfmoorden in Europa. Wat baten vrijheid
en gelijkheid als men geen dagelijks brood heeft en zijn gezin ziet verkommeren,
vraagt deze ex-planter zich af. Als hij in de Republiek de schare ‘schamele,
gebrekkige, verminkte natuurgenooten’ ziet die het leven tot last is en de dood tot
troost, rolt menig traan van medelijden langs zijn wangen.294 Wat een verschil met
de toestand in Guiana.
Niet anders ligt de zaak voor de Surinaamse rechter mr. A.F. Lammens, die de
pluspunten van het slavenleven uitmeet in zijn lezing voor 't Nut in Paramaribo
(1818). In Europa worden ondergeschikten niet minder mishandeld dan de slaven,
terwijl de ‘Heer’ zich niet bekommert over hun voedsel, kleding en gezondheid. Een
slavenmeester schikt zich naar de vooroordelen en eigenzinnigheden van het negerras
en verzorgt hen, ook in ziekte en ouderdom. Negerkindertjes zitten bij hem aan tafel
en sluimeren bij hem in: ‘bekoorlijke eenvoud der eerste eeuwen!’, verzucht
Lammens.295 Op Paramaribo's straten vindt men nergens bedelende geraamtes zoals
in de grote Europese steden.
Isaac da Costa (1823) ten slotte beschouwt het als een gunst van God dat deze de
vervloeking van het Chamsgeslacht verzachtte door de neger dienstbaar te maken
aan de boven hem verheven blanke, want daardoor geniet hij nu een veiligheid en
welvaart die talloze vrijen moeten ontberen.296

Eindnoten:
281 De Groot 1705, 227. Hij verwijst naar de vergelijkingen tussen slaaf en dagloner in de
‘Hebreeuwsche wet’ (te vinden in de boeken Leviticus en Deuteronomium).
282 Usselincx 1627, [46].
283 Van der Capellen 1778, 1-2, 12-16.
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284 Frossard 1790, II, 92.
285 De briefschrijvers citeren H. Dl. Considérations sur l'état présent de la colonie Française de
St. Domingue (Brieven 1785-1788, VI, 94).
286 Roos 1783-1789, III, 55. Ook deze tekst wordt behandeld in het ‘lespakket’ Keyser 1985.
Terwille van de leesbaarheid heb ik in de citaten de aanhalingstekens aan het begin van iedere
versregel weggelaten.
287 Roos 1783-1789, III, 56.
288 Roos 1783-1789, III, 57. Uit Roos' testament blijkt dat hij een ‘negerjongen Cicero’ bij laatste
wil de vrijheid schenkt en ook materieel begunstigt (Hollanders 1984, 288).
289 Barrau 1790, 362-364.
290 Barrau 1790, 366.
291 Barrau 1790, 272-273.
292 Frossard 1790, II, 203-205.
293 Des Villates 1795, 193.
294 Vrym. gedachten 1795, xiii-xiv.
295 Lammens 1823, 26.
296 Da Costa 1823, 28.

3.8. De kerstening van de slaven
Hoe staat het met de kerstening van de slaven, om welke redenen wordt die bedreven,
om welke redenen nagelaten?

3.8.1. Teksten tot 1791-1792
De koopman Willem Usselincx (1627) noemt ter vergoelijking van het bestaan van
slavenhandel en slavernij, dat men de slaven, die in lichamelijke zin onvrij zijn, de
geestelijke vrijheid van het christendom kan brengen.297 Voor ds. Udemans (1638)
is kerstening van de slaven een vereiste: slavenmeesters moeten in de eerste plaats
zorg dragen voor de zielen van hun slaven, d.w.z. hen ‘tot het rechte geloove’ bekeren.
Wanneer dit gebeurt, worden de slaven hun broeders en moeten zij als broeders
behandeld worden. Om de kerstening te stimuleren moet men volgens Udemans
trouwe christen-slaven na zekere tijd vrijmaken (zeven jaar na de bekering).298 De
aldus vrijgelaten slaven mag men niet met lege handen laten gaan, maar men moet
hen, naar oudtestamentisch gebruik, d.m.v. een gift in de gelegenheid stellen zelf in
hun levensonderhoud te voorzien.

A.N. Paasman, Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting

158
Ds. De Raad (1665), die niet overtuigd is van de rechtmatigheid van slavenhandel
en slavernij, wil deze gedogen als de slaven niet aan rooms-katholieken verkocht
worden en als ze bekeerd worden tot het ware, gereformeerde geloof. Wanneer men
de slaven aan papisten zou verkopen, vervalt volgens hem de verdedigingsgrond dat
slavenhandel toegestaan is wanneer men de slaven met het christendom in contact
brengt. Als de slaven aan boord komen moeten ze volgens De Raad zo spoedig
mogelijk de gronden van de gereformeerde religie leren kennen: men moet met hen
bidden en bijbellezen en hen catechiseren met behulp van een ‘bequaem
vraegh-boeckje’.299 Langs deze weg doet Gods Voorzienigheid uit het kwaad van de
slavenhandel nog iets goeds voortkomen: de kerstening. God zal kooplieden en
schepelingen eens op dit punt ter verantwoording roepen. Het is De Raad overigens
bekend dat men in de praktijk, zowel aan boord van de slavenschepen als op de
plantages, weinig moeite doet om de slaven te bekeren, terwijl de bekeerlingen
nauwelijks een betere behandeling ondervinden.
Volgens ds. Hondius (1679) is het een zonde wanneer gereformeerden nalaten de
gekoloniseerden in Oost- en West-Indië te kerstenen. God zal de koophandel van de
beide compagnieën minder met voordeel zegenen zolang zendingsarbeid door
predikanten, ziekentroosters en schoolmeesters ontbreekt. De bewindhebbers van de
compagnieën acht hij daarvoor verantwoordelijk. Voorzover er nog van enige
kerstening sprake is, zal het onchristelijk levensgedrag van vele kolonisten niet erg
tot bekering aanmoedigen: integendeel, Gods naam wordt door hun toedoen onder
de heidenen gelasterd300 - een Paulinische uitspraaak (Rom. 2: 24) die in dit verband
ook door Kals en anderen gebruikt wordt.
De theologiestudent, ex-negerslaaf Capitein (1742) betoogt dat lichamelijke
slavernij en geestelijke vrijheid van het christendom kunnen samengaan.
Christen-slaven hoeven dus niet vrijgemaakt te worden, zoals ds. Udemans gesteld
had. Capitein vreest dat door de morele verplichting tot vrijmaking van christen-slaven
serieuze kerstening niet op gang zal komen: de slaven zouden zich slechts als christen
voordoen om aldus hun vrijheid te verwerven, meesters zouden zich tegen kerstening
verzetten uit angst voor verlies van hun slavenbezit - of zich er althans niet voor
inzetten. Capitein concludeert dat de kerstening in de koloniën waar slavernij
ingevoerd is, onbezwaard kan plaatsvinden ten einde er ‘een zeer vrienlyk en Gode
aangenaam Ryk’ te stichten.301 Hierin zullen de slaven aan hun meesters gehoorzaam
zijn (Ef. 6: 5-8) en de meesters hun slaven goed behandelen (Ef. 6: 9).
Capitein die zelf als zendingspredikant naar Afrika wilde, kreeg door dit geschrift
en door zijn optreden als predikant weliswaar veel publieke belangstelling, maar de
bekeringsijver lijkt er niet noemenswaard door vergroot te zijn. Abbé Raynal uit
enkele decenniën later nog steeds de klacht dat protestantse planters hun slaven niet
laten bekeren uit angst hun de vrijheid te moeten geven.
Een van de eerste predikanten die ijverde voor zending onder de negers en indianen
in Suriname was Joannes Guiljelmus Kals. Deze kleurrijke blanke, die van 1731 tot
1733 met zijn vrouw in de kolonie verbleef, kon zich echter niet handhaven tegenover
zijn collega's, de planters en de heren van het gouvernement en van de Sociëteit van
Suriname. Hij werd spoedig geschorst en naar de Republiek terurggezonden, en
hoewel de Classis Amsterdam, waaronder de koloniën kerkelijk resorteerden, zijn
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zendingsijver zou moeten appreciëren, kreeg hij geen kans terug te keren naar de
kolonie die hem zeer na aan het hart lag.
Zijn Surinaamse ervaringen, de verwikkelingen rond zijn persoon, en zijn
opvattingen over de zending vindt men beschreven in zijn complexe boekwerk
Neerlands hooft- en wortelsonde, het verzuym van de bekeringe der heydenen (1756).
Van dit werk maakt ook ‘De nuttige en noodige bekeeringe der heydenen’, gericht
tot zijn vroegere gemeente Cottica en Pirica, deel uit. Kals constateert een grote
achterstand van de Republiek op het gebied van de zending in de koloniën. Met name
Engeland en Denemarken zijn verder. Hij is evenals Hondius van mening dat het
levensgedrag van het merendeel van de christenen niet bepaald het christendom tot
eer en de heidenen tot voorbeeld strekt. Kals pleit voor onderwijs aan
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negerkinderen in de periode dat ze nog niet aan het plantagewerk deelnemen:
godsdienstonderricht zal er een belangrijke plaats moeten innemen. Hij noemt ‘het
kleene Vraag-boekjen van Borstius’, dat door de zoon van gouverneur Mauricius in
het Negerengels vertaald is, als bruikbaar leermiddel;302 ook de Heidelbergse
catechismus zal zijns inziens onderwezen moeten worden. De negerkinderen zullen
op die wijze leren dat ze aan God, hun meesters en de overheid gehoorzaam moeten
zijn. De blanken zullen gekerstende slaven menswaardiger gaan behandelen. Uit de
lotgevallen van de neger Trouble en de negerin Isabella, die Kals in de vorm van
samenspraken meedeelt, blijkt dat slaven ontvankelijk zijn voor het christendom.
Het zijn meestal de blanken, soms de eigen meesters of meesteressen, die de
kerstening tegenwerken of niet serieus nemen. De meester van Trouble bijv.,
uitgerekend een ouderling van Kals' kerk, meent dat met bekeringsactiviteiten gewacht
moet worden tot God zelf door middel van enig ‘Wonder-werk’ het beginteken
geeft.302a Verder vreest hij dat kerstening te veel tijd gaat kosten, dat slaven zouden
kerken, bidden en bijbellezen in plaats van hun werk te doen. De ouderling vraagt
zich af of bekeerde slaven niet vrijgemaakt zouden moeten worden, met als gevolg
dat de plantages ontvolkt zouden raken. Kals antwoordt niet in de geest van Capitein,
maar relativeert de gevolgen van een eventuele vrijmaking: vrije dienstmaagden en
-knechten hoeven toch niet weg te lopen, maar kunnen bij hun meester blijven werken.
De bekeerde negerin Isabella, die lidmaat geworden was en aanzat aan het
Avondmaal, moest ervaren dat de planters liever met haar naar bed dan naar de kerk
wilden. Toen zij het eerste weigerde, scholden zij haar uit ‘voor een swart Beest’;
haar kerkelijkheid beschimpten ze niet minder. Wat ze haar allemaal toevoegden,
deelde Isabel als volgt aan Kals mede:
ik was doch des Duyvels. Het gedoopt zyn, en ten Avondmaal gaan, soude
my doch niet helpen. De Hemel was voor geene Swarten gemaakt, die
waaren alle des Duyvels, die moesten maar Werken, en tot hun playsier
zyn: Want de Blanken waaren alle Goden Kinderen en de Negers alle des
Duyvels kinderen, om hun Koffy en Suyker te planten, geschapen.303
Zij troostte zich ermee dat er in de Bijbel al gesproken wordt van een Moor die
gedoopt was, door Philippus (Hand. 6: 6 en Hand. 8).
Kals' ideeën monden uit in een groots plan.304 In de Republiek zou naar Engels
voorbeeld een zendingsgenootschap opgericht moeten worden. Vrijwillige bijdragen
zouden het benodigde geld moeten verschaffen. In Suriname zou op een plantage
een ‘Seminarium, of eene Kweek-Schoole’ gesticht moeten worden, waar behalve
godsdienstonderricht, onderwijs in allerlei theoretische en praktische vakken gegeven
zou worden (o.a. in geneeskunde, landbouwkunde en krijgskunde). Kals stelt zich
voor zo'n instituut te vestigen in een gebied waar ook marrons en indianen wonen.
Hij wil vrede met hen sluiten, hun talen bestuderen, en hun als eerste de mogelijkheid
bieden enig onderricht te gaan volgen. Kals laat niet na de grote voordelen van zo'n
onderneming voor de kolonie op te sommen, en voor het moederland, want dit instituut
zou onder meer goede soldaten kunnen opleiden die behalve de kolonie zelf, ook het
moederland zouden kunnen verdedigen.
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Kals' idealen waren in schrille tegenspraak met de realiteit, waarin slechts de
Moravische Broeders en enkele ‘partikulieren’ serieuze pogingen deden de kerstening
op gang te brengen (zie 4.4). In de publieke opinie voor zover die in teksten
overgeleverd is, hebben ook nu weer de kolonisten in Suriname een bedenkelijke
faam. De in naam bekeerde, verminkte negerslaaf in Voltaires Gevallen van Candide
(1759) klaagt de hypocrisie van de blanke christenen aldaar aan:
De Honden, Aapen en Papegaayen zyn duizendmaal minder rampzalig
dan wy: de Hollandsche Priesters die my bekeerd hebben zeggen my alle
Zondagen dat wy allen, zo Blanken als Negers, Kinderen van Adam zyn.
Ik ben geen Geslachtkenner, maar by aldien deeze Predikers waarheid
zeggen, zo zyn wy allen Neven. Nu
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Voltaires roman (UBA), waarin Suriname niet de ‘beste atler werelden’ blijkt te zijn.
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zult gy moeten bekennen, dat men op geen ysselyker manier met zyne
nabestaanden* kan handelen.305
In de spectatoriale brief van Kakera Akotie, in De Denker (1764), stelt deze z.g.
ex-negerslaaf het feit aan de kaak dat men in Suriname pas nà zijn vrijlating pogingen
in het werk stelde om hem te bekeren - en niet toen hij nog slaaf was. Hij vond de
leuzen van christenen, als zachtmoedigheid, en liefde voor God en medemensen,
prachtig klinken, maar, aldus Kakera Akotie,
wanneer ik hunne daaden beschouwde, en hunne handelwyze omtrent ons
nadagt, begreep ik, dat zy zelfs niet gelooven het geene zy leeren.306
Dezelfde discrepantie tussen woorden en daden van de christenen wordt door vele
anderen naar voren gebracht, o.a. in De Koopman (1775). Deze spectator wijst erop
hoe weinig voorbeeldig de kolonisten zijn voor de heidenen. Plannen om de heidenen
te bekeren, waartoe de Hollandsche Maatschappij een prijsvraag uitschreef, kan men
onder zulke omstandigheden misschien maar beter laten schieten. De negerslaven
krijgen het slechtst denkbare voorbeeld van de navolging van Christus. Sommige
heidense negers zijn in feite ‘betere christenen’ dan deze ontaarde kolonisten. Eigenlijk
kunnen ze beter heidenen blijven dan zulke gelovigen te worden, aldus de
‘Koopman’.307 Voorbijgaand aan wat Capitein betoogd had, meent de ‘Koopman’
dat de planters hun slaven nooit zullen kerstenen omdat ze hun dan de vrijheid zouden
moeten geven.
Volgens Amelia's vader uit de roman Rhapsodiën (1775) door De Perponcher
dienen goedemeesterschap en kerstening hand in hand te gaan; God eist dit van de
blanken. Door de slaven zaterdag vrij te geven voor eigen activiteiten, kan de zondag
gespaard blijven voor godsdienstonderricht en ontspanning. De Evangeliën laat de
goede meester in de negertalen vertalen, de preken worden in deze talen gehouden,
kortom alle eventuele obstakels worden opgeruimd. Als bijkomend voordeel wordt
genoemd dat de kerstening de slaven handelbaarder maakt. Er wordt hier met
instemming verwezen naar de prijsvraag van de Hollandsche Maatschappij.308 Abbé
Raynal (1776) is van mening dat de godsdienst weinig uitgericht heeft om het
slavenlot te verlichten. Protestanten zijn niet geneigd om hun slaven te bekeren,
omdat ze voorwenden christenbroeders niet in slavernij te kunnen houden.
Rooms-katholieken laten de slaven dopen, maar verder gaan ze niet. De slaven zijn
overigens niet bang voor de straffen van de hel, omdat ze daaraan, volgens hun
zeggen, reeds in dit leven gewend zijn.309
De bekroonde antwoorden op de reeds genoemde prijsvraag van de Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, ‘Welke zyn de beste middelen, om de
ware en zuivere leer van het Euangelie onder de bewonders der Colonien van den
Staat meer te bevestigen, en in die landstreken voort te planten?’, werden in 1776 in
de Verhandelingen van die Maatschappij gepubliceerd.310 Het antwoord van de
gouden-medaillewinnaar Petrus Hofstede gaat vooral over de zending in Oost-Indië;
de antwoorden van de beide zilveren-medaillewinnaars Cornelis van Vollenhoven
en Jacob van Nuys Klinkenberg houden zich ook met West-Indië bezig, en met de
kerstening van de negerslaven.
*

Nabestaanden: naasten.
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De Rotterdamse koopman Van Vollenhoven bepleit evenals Kals de oprichting
van een zendingsgenootschap. De Bijbel en andere stichtelijke geschriften moeten
in neger- en indianentalen overgezet worden. Hij benadrukt dat kerstening alleen
kans van slagen heeft, als de slaven op een christelijke wijze behandeld worden. De
Europeanen moeten de natuurvolken zien als medeschepselen Gods, ook volgens
Gods evenbeeld geschapen en ook geroepen om eens als engelen rond Zijn troon te
staan, en dienovereenkomstig met hen omgaan. Door hun geestelijke vermogens te
ontwikkelen kan men de negers hun overkomst uit het afgodische en barbaarse Afrika
tot een zegening maken. Men moet daartoe iedere dag één uur, en iedere week één
dag, voor rust en ontspanning bestemmen, die voor een deel
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gebruikt kan worden om hen te onderrichten in godsdienst, zedekunde en plichten men mag ze daartoe echter niet dwingen. ‘Dan moogen wy onze Concientien, ten
hunnen opzichten, gerust stellen’, aldus Van Vollenhoven.311 De aardse beloning van
kerstening zal zijn dat de koloniale bezittingen veilig gesteld worden; er zullen geen
plantages meer ‘afgelopen’ (d.w.z. door marrons verwoest worden) en zowel de
eigenaren van de plantages. als ‘een groot gedeelte onser Vaderlanders, die hunne
gelden op deselve verpand hebben’ kunnen gerust zijn.312
Ook de Deventerse predikant Van Nuys Klinkenberg stelt een menswaardige
behandeling van de slaven als voorwaarde voor de kerstening. Hoewel de negers
door slavernij zijn afgestompt, zijn ze wel degelijk vatbaar voor onderricht. Hij vindt
dat de christenen tot dan toe deerlijk te kort geschoten zijn, vooral als men bedenkt
dat de Oost- en West-Indische Compagnieën destijds mede opgericht werden om de
ware godsdienst te verbreiden.312a
Hij voorziet dat men bij het bekeringsonderwijs aan slaven soms zal stuiten op
een afkeer van het christendom, veroorzaakt door het wrede optreden en zondige
gedrag van sommige christenen. De regering moet door middel van gestrenge wetten
de schreeuwende zonden van de Europeanen beteugelen. Men moet de slavenmeesters
duidelijk maken dat zij van de bekering van hun slaven voordelen te verwachten
hebben. Het bekeringswerk kan in eerste instantie verricht worden door school- en
katechiseermeesters, met behulp van aangepaste leermiddelen, o.a. een katechismus.
De ‘Deensche Missionarissen’ worden tot voorbeeld gesteld.313
De Zutphense predikant Johannes Florentius Martinet die de ‘Weelde der Waereld’
als oorzaak van het beklagenswaardige slavenlot ziet, stelt bij monde van de
leermeester in de Katechismus der natuur (dl. 4, 1779), dat wanneer slaven
fatsoenlijke meesters hebben, die de Gulden regel van Mattheus naleven en die de
slaven tot het Evangelie brengen, ze het in Surinaamse slavernij oneidig beter zullen
hebben dan in de ‘Afgodische Africaansche Vryheid’.314 Hij wekt daarmee de indruk
slavernij onder die voorwaarden te willen gedogen. De briefschrijvende Guianese
planters die zich Sincerus en Aristodemus noemen, zetten zich af tegen de
prijswinnaars van de Hollandsche Maatschappij (1788). Zij scharen zich achter
Anthony Blom, de auteur van de Verhandeling van den landbouw, inde colonie
Suriname (1787) die de onmogelijkheid van de kerstening van negerslaven aangetoond
zou hebben.315 Negers hebben volgens de briefschrijvers alleen weet van hun
natuurlijke bestaan, maar begrijpen niets van bovennatuurlijke waarheden. Wel zijn
ze vatbaar voor de christlijke zeden (rechtvaardigheid, matigheid, kuisheid, goedheid,
medelijden!), indien ze daarvan tenminste goede voorbeelden krijgen. Dus, wordt
er geconcludeerd, laten de planters afzien van kerstening van negers, maar door goed
zedelijk gedrag de christelijke deugden uitdragen. Blom bespreekt de religie van de
negers in hoodstuk 24 van zijn hiervoor genoemde handboek voor planters. Volgens
hem is er slechts sprake van bijgeloof, zoals bijvoorbeeld blijkt uit hun verering van
de ‘Kankentrij’-boom.316 Pogingen om hen te kerstenen zijn volgens Blom mislukt;
sommige slaven veinsden belangstelling voor het christendom om hun meesters te
behagen, en om aldus niet te hoeven werken. In hun hart blijven ze echter wat hun
voorouders waren: bijgelovig.
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Hoe kan men ook anders iets verwagten van een onbeschaaft volk, dat
hoegenaamd geen grondbeginzelen van enige Religie heeft?317
vraagt Blom zich ten slotte af.
De verdediger van slavernij A. Barrau (1790) ziet evenmin veel heil in kerstening
van de slaven. Algemeen wordt verzekerd dat slaven zich niet tot het christendom
aangetrokken voelen, hooguit tot een geloof met veel ingewikkelde rituelen zoals de
Roomse leer. Meestal besteedt men zijn tijd en energie vergeefs aan het onderricht
van deze domme en halsstarrige lieden.318
En moet men ze dan ook nog vrij maken, d.w.z. zijn fortuin verliezen? Barrau
betoogt vervolgens op dezelfde gronden als Capitein, dat geestelijke vrijheid en
lichamelijke slavernij
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elkaar niet uitsluiten. Ook de door Paulus bekeerde slaaf Onésimus werd immers
naar zijn meester Filémon teruggezonden. In principe zou men dus zijn slaven kunnen
kerstenen. In de praktijk echter komt er weinig van terecht. De neger wordt niet belet
een godshuis binnen te gaan, maar gaat liever lui en vadsig tegen de kerkmuur zitten
‘dobbelen of snappen’.319 Zijn bekering werpt bovendien weinig vrucht af. Er zijn
vele voorbeelden van bekeerlingen die de ‘allerslechtste Schepzelen’ geworden zijn,
aldus Barrau. Hij deelt er twee mee:320
1. De bekende neger Baron werd door zijn meester mee naar Nederland genomen,
gekerstend en onderwezen in Nederlands, Frans en Engels, in dansen, schermen en
ander wapengebruik. Na terugkeer in Suriname misbruikte hij een geschil met zijn
meester om weg te lopen. Hij begaf zich naar de ‘Boschnegers’ en werd, vanwege
zijn kundigheden, hun aanvoerder. In die hoedanigheid bedreef hij moord en roof
en werd in de gehele kolonie gevreesd.
2. De ‘Afrikaansche Moor’ Capitein werd eveneens bekeerd en mocht zelfs op de
Hogeschool theologie studeren. Als gereformeerd predikant trok hij vele toehoorders.
Toen hij naar Elmina vertrok om de heidenen het Evangelie te brengen, verwachtte
men wonderen van hem. Hij verviel echter na enige tijd tot een slecht leven,
zoo eindelijk, dat hij ten laatsten, als een hond, tot zijn uitbraakzel
wederkeerde, en naakt, zo als alle zijne medebroeders, als een gemeene
Neger onder hen verkeerde en leefde [...].321
Barrau verwacht dus geen heil van kerstening, maar stelt, als gebaar, de Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen voor, om een en ander door middel van prijsverhandelingen
nog eens te laten onderzoeken.
Olaudah Equiano (1790) is ongetwijfeld een geslaagde bekeerling. Als slaaf van
een koopvaardijkapitein leerde hij onder meer lezen, schrijven en rekenen. Na verloop
van tijd liet hij zich dopen - omdat hij anders na zijn dood niet naar de hemel zou
kunnen. Equiano zegt zijn kennismaking met het christlijk geloof dus te danken te
hebben aan de slavernij. Hij ziet daarin de werking van de Voorzienigheid.
Hij ervoer in de loop van zijn avontuurlijk bestaan hoe goddeloos vele blanken
leefden en hoe weinig er aan serieuze kerstening gewerkt werd. In 1779 richtte hij
een verzoek tot de bisschop van Londen om als zendeling naar Afrika te mogen gaan:
hij achtte zich zelf geschikter dan Europese geestelijken omdat zij de taal en de zeden
van Afrika niet kenden. Hij verwees naar de Portugezen en Hollanders die volgens
hem ook gebruik maakten van zwarte zendelingen.322 Het verzoek werd echter
afgewezen.
Frossard (1790) wijst kerstening als verdedigingsgrond om mensen in slavernij te
brengen, af. Men mag zich niet bedienen van onchristelijke middelen zoals vervolging
en geweld, om het christendom te propageren. Wanneer men Afrikanen kerstenen
wil, kan men immers in Afrika zelf kerken bouwen en zending bedrijven. Dit laat
echter onverlet dat slavenmeesters verplicht zijn hun slaven te bekeren. Het christelijk
geloof zou heel veel troost kunnen bieden aan de ongelukkige slaven - die nu al zo
veel troost putten uit hun eigen primitieve godsdiensten. Men moet echter wel christen
zijn om christenen te kunnen maken: de negers zien maar al te goed het verschil
tussen het christendom dat men preekt en dat men in de praktijk brengt, aldus Frossard.
Door kerstening en onderwijs kunnen de slaven voorbereid worden op de afschaffing
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van de slavernij.323 Er zullen daarom kerken en scholen gesticht moeten worden om
hun de christelijke en burgerlijke plichten te leren kennen.

3.8.2. De meningsvorming in 1791-1792 en de teksten 1793-1825
Ten tijde van de publikatie van de Reinhart hanteerde niemand de kerstening van de
slaven meer als verdedigingsgrond van slavenhandel en slavernij. De verdedigers
stonden meestal juist afwijzend tegenover kerstening: sommigen omdat ze meenden
dat christen-slaven vrij gemaakt zouden moeten worden, anderen omdat ze de negers
om uiteenlopende redenen
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Titelpagina van Equiano's autobiografie (UBA).
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‘ongeschikt’ achtten voor bekering. Ook twijfelde men soms aan de oprechtheid van
de bekeerlingen. Daarnaast waren er enkele gedogers, voor wie kerstening
noodzakelijk was om met het geweten in het reine te komen. Ten slotte waren er de
abolitionisten voor wie kerstening, evenals onderwijs en een goede verzorging, een
voorwaarde was om tot een geleidelijke afschaffing van de slavernij te komen. Voor
gedogers en abolitionisten gold kerstening ook als troost in het harde slavenbestaan
en zelfs ajs middel om de slaven tevreden te maken met hun lot - en aldus de
veiligheid van de plantages te bewerkstelligen.
In de brieven over slavenhandel en slavernij van Zelidor en Eliante, geschreven
door Des Villates (1795), wordt de zienswijze van Raynal herhaald: protestanten
bekeren niet uit angst hun slaven vrij te moeten maken, rooms-katholieken gaan niet
verder dan de doop.324 Zijn opponent, de ex-planter uit Demerary, zegt dat de
protestanten dat helemaal niet denken, maar dat ze eenvoudigweg geen tijd hebben
om zich met kerstening bezig te houden; bovendien zijn ze er niet in bedreven. En
schijnkerstening zoals van de rooms-katholieken, waarbij de slaven niet meer leren
dan een kruisje te slaan en ‘een pater en Avé’ te bidden, heeft geen zin.325 Daarom
kan men de slaven maar beter hun eventuele natuurlijke godsdienst laten houden.
De slechte slavenmeester John verdedigt in het toneelspel De negers (1796) door
Kotzebue, de slavenhandel onder meer met het argument van de kerstening: ‘zy
verruilen hunne vryheid tegen het heil hunner zielen’.326 Zijn tegenspeler, zijn humane
broer William, betreurt het dat men ter bevordering van het geloof misdaden billijkt.
Hetzelfde argument is ook bekend aan de hoofdpersoon van de Korte reize in de
West-Indiën (1799): de Afrikanen zouden het verlies van de vrijheid rijkelijk vergoed
krijgen door de hemelse goederen die zij als christenen verwerven. Op het eiland
waar hij zich bevindt, worden de slaven echter in de diepste onkunde gehouden en
alleen tot de arbeid gebruikt. Niemand doet ook maar iets aan kerstening, terwijl toch
de negers veel troost aan de godsdienst zouden kunnen ontlenen, aldus deze reiziger.327
In het Geschrift eener bejaarde vrouw (1802) door Wolff en Deken wordt het
bekeringsargument als een voorwendsel gediskwalificeerd.328 Christendom en slavernij
worden hier als volstrekt strijdig voorgesteld. Een christen mag geen slaaf bezitten
- dus ook geen gekerstende slaaf!
Forster en Clarkson wijzen het bekeringsargument af in hun strijd tegen de illegale
slavenhandel. Forster (1822) stelt dat Christus zich nooit van dwangmiddelen bediende
om mensen tot de waarheid te brengen, alleen van overtuigingskracht. De Europeanen
hebben de Afrikaanse volken niet bekeerd, noch de christelijke zeden laten zien,
maar alleen in Christus' naam onrecht en wreedheden gepleegd, zodat die naam er
door de heidenen gelasterd wordt.329 Ook Clarkson (1822) ontkent dat men heidense
Afrikanen tracht te bekeren; het gedrag van de christenen acht hij voor negers zelfs
een beletsel. Men associeert het christendom met misdrijf en dood. Paulus leert dat
men geenszins het kwade mag doen om het goede te bevorderen, aldus Clarkson.330
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3.9. De planter Reinhart en de verwachtingen van de lezers
3.9.1. De hypothetische receptie
Door de lezers van E.M. Posts koloniale roman moeten Reinharts aanvankelijke
opvattingen omtrent slavernij en vrijheid als ‘verlicht’ ervaren zijn. Reinhart erkent
géén gronden van slavernij, hij noemt of bestrijdt ze zelfs niet. Vrijheid beschouwt
hij als een onvervreemdbaar, elementair natuurrecht dat voor alle mensen geldt.
Slavenhandel en slavernij zijn voor hem zonder meer: mensenroof en
vrijheidsberoving. De traditionele christelijke identificatie van de negers met het
gevloekte Chamsgeslacht ontbreekt bij hem. Evenals Frossard verwijt hij de christenen
in bewogen termen hun collaboratie aan de slavenhandel en slavernij. De dag
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waarop de negerslaven de vrijheid zullen herkrijgen, noemt hij een gezegende dag
en aldus presenteert hij zich als een voorstander van abolite, - zij het dat hij die niet
op korte termijn verwacht, in tegenstelling tot Frossard, die zegt dat de tijd er rijp
voor is.
Omdat vrijheid een natuurrecht is, kan Reinhart het, althans in theorie, billijken
dat slaven door middel van opstand of ontvluchting trachten het hun ontstolen recht
te hernemen. In de praktijk acht hij een goede tucht onder de negerslaven noodzakelijk
om dergelijke pogingen, die hij dan wraakoefeningen noemt, te voorkomen. Zijns
inziens is het wreken van het onrecht de slaven aangedaan, aan God voorbehouden.
Toch zal de lezer Reinharts uitspraak als riskant ervaren kunnen hebben. Uit literatuur
en werkelijkheid was maar al te goed bekend hoe bloedig het slavenverzet kon zijn.
Uit de mond van een planter moet een dergelijke stellingname des te opvallender
geweest zijn, omdat uit literaire teksten (Roos' gedichten bijvoorbeeld) en uit
niet-literaire teksten (land- en volkenkundige en reisbeschrijvingen) bekend was dat
planters vrijwel altijd in angst voor opstanden en marronage leefden. Reinhart gaat
echter niet zo ver als Raynal en Frossard, of als - in de literatuur - Kakera Akotie
(De Denker) en Amelia's vader (Rhapsodiën), door een massale slavenopstand te
voorspellen die een eind zal maken aan de blanke koloniale macht.
In de aanvankelijke principiële stellingname inzake slavernij, vrijheid en verzet
kan de lezer Reinhart een zekere geavanceerdheid niet ontzegd hebben, moet hij hem
verwant geacht hebben met Frossard, uitgezonderd op het punt van de abolitie die
voor Reinhart in een veel verder verschiet lag dan voor de Fransman.
Wanneer Reinhart al heel snel een beroep op de Voorzienigheid doet om het
bestaan van slavernij te rechtvaardigen, zal hij in de ogen van sommige lezers ver
achtergebleven zijn bij de verlicht-christelijke opvattingen van Frossard. Volgens
Frossard is immers een spoedige abolitie het oogmerk van de Providentia. Reinhart
stelt zich in dit opzicht eerder op als Barrau, een overtuigd verdediger van
slavenhandel en slavernij. Gezien echter zijn totale levensbeschouwing waarin de
Voorzienigheid een centrale rol speelt, geloof ik dat Reinhart zijn integriteit c.q. zijn
reine hart voor de meeste lezers niet verloren zal hebben: zijn geloof in de
Voorzienigheid maakt een geïntegreerd deel uit van zijn integriteit.
Reinhart stemt met de behoudende Barrau ook overeen in het vergoelijkend gebruik
dat hij maakt van de vergelijking tussen het ‘geheel verzorgd’ slavenbestaan en het
kommervolle bestaan van de vrije Europese dagloners en arme boeren. Frossard wijst
dit soort tendentieuze vergelijkingen verontwaardigd af.
De lezer zal het beeld van de goede meester vooral uit de literatuur gekend hebben
- met als repoussoir dat van de slechte meester. Dit laatste beeld was ook uit andere
teksten bekend. Het imago van de slechte meester, zoals Kakera Akotie het schetst
(De Denker) of zoals het in de persoon van directeur Slimhoofd uitgebeeld wordt
(West-Indische klapper), overheerst in teksten. De slechte meester is wellustig, wreed,
hebzuchtig en hypocriet. Montesquieu en anderen verklaren dit als inherent aan het
systeem van de slavernij.
Reinhart ontkomt aan deze doem van het systeem. Hoewel hij in zijn vrijgezellentijd
soms in verwarring raakt bij het zien van een knappe negerin, geeft hij niet aan de
opwellingen van wellust toe. Als hij moet straffen, straft hij nooit wreed; soms ziet
hij er op voorspraak van Nannie van af. Ondanks het feit dat het doel van zijn
Guianese verblijf geld verdienen is, wordt hij niet zo hebzuchtig dat hij tegenover
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zijn slaven gierig is; zij krijgen een verzorging die beter is dan die van het gros van
zijn medeplanters. Tegen de achtergrond van de dubieuze koloniale praktijken, zal
Reinhart lezersverwachtingen doorbroken hebben.
Toch bereikt hij niet het goede-meesterschap zoals Raynal dat propageert en zoals
dat in de literatuur vooral verwoord is door de vader van Amelia in de roman
Rhapsodiën. Deze goede meester werkt serieus aan de kerstening en het onderricht
van de slaven; hij heeft het Evangelie en enkele stichtelijke werkjes in de negertaal
doen overzetten. Hij geeft de slaven twee dagen per week vrij: de zaterdag om voor
hen zelf te werken, de zondag voor godsdienstoefening en ontspanning. Slaven
kunnen na een aantal jaren van toegewijde dienst vrijge-
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maakt worden. Vruchtbare ouderparen kunnen eveneens de vrijheid ‘verdienen’. De
slaven nemen deel aan het bestuur en de rechtspraak van de plantagegemeenschap.
Reinhart daarentegen denkt wel aan toekomstige abolitie, op gang te brengen door
vooraanstaande Europeanen, maar komt niet op het idee om op bescheiden schaal
zelf met vrijmaking te beginnen. Alleen wanneer hij ziek is belooft hij zijn dan nog
enige slaaf Violet de vrijheid voor het geval dat hij niet zou genezen. Maar de latere
slavenmeester peinst niet meer over manumissie. Bij de dood van een van de negers
spreekt hij over de vrijheid die hij hem tijdens zijn leven niet heeft kunnen geven,
maar hij verklaart niet waarom. Ook bij Reinharts terugkeer naar het vaderland zou
men vrijmaking hebben kunnen verwachten van bijv. zijn meest toegewijde en
gekerstende slaven Violet en Narcis, maar hiervan is geen sprake.
Omdat Reinhart zijn slaven ondanks zijn goede-meesterschap de vrijheid niet
teruggeeft, zou hij in de ogen van de opponent van Barrau, en dus mogelijk in de
ogen van sommige lezers, gediskwalificeerd zijn tot iemand die de negers behandelt
zoals een dierenvriend zijn huisdieren. Of als een weliswaar goedaardige rover, maar
een rover. Het feit dat Reinhart stelt dat hij de negers niet zèlf geroofd heeft, zou
daaraan niets afdoen.331
Vooral als christenmeester zal Reinhart in de ogen van vele lezers tekort geschoten
zijn: kerstening en zedekundig onderricht behoren tot de gewenste activiteiten van
een goede meester. Dat Reinhart slechts twee van de ruim 40 slaven bekeert, is
opvallend in strijd met de verwachtingen. Hij geeft zijn slaven ook geen tweede vrije
dag, ze moeten dus hun grondje op zondag bewerken wat impliceert dat er van
zondagsheiliging geen sprake kan zijn. Zijn opvatting dat er voor de heidense neger
toch een hiernamaals zal zijn, waarin deze (mogelijk in mindere mate dan een christen)
zal delen in de goddelijke zaligheid, kan niet als ontlasting van zijn christelijke
geweten gezien zijn. Het ziet er naar uit dat Reinhart het merendeel van de slaven
als ongeschikt tot kerstening beschouwt. In het licht van het christelijk abolitiestreven
zal Reinhart bepaalde lezers in hun verwachtingen teleurgesteld hebben.
Reinhart blijft als goede meester achter bij de slavenmeester die ter sprake komt
in de Rhapsodiën, maar dat is dan ook een meester in een roman met een utopistisch
karakter. Van de Reinhart wist de lezer uit het voorwoord dat er een directe historische
aanleiding aan ten grondslag lag: het verblijf van H.H. Post in Guiana. Misschien is
het niet zo toevallig dat Reinharts gedrag als slavenmeester en zijn opvattingen over
kerstening behalve met die van Barrau goeddeels overeenkomen met die van
schrijvende kolonisten: A. Blom uit Suriname, Aristodemus en Sincerus uit Demerary
en Essequibo (en met die van latere schrijvers, zoals de ex-planter uit Demerary en
mr. Lammens uit Suriname). De beste meesters stonden aan de Europese wal.
De contemporaine lezer heeft de ontwikkelingen van Reinhart als kolonist kunnen
ervaren als die van een waarnemer van de slavernij met voor zijn tijd tamelijk
geavanceerde ideeën, naar een betrokkene bij slavernij, die er in vergelijking met
andere betrokkenen gunstig uitspringt, maar die geen idealen koestert die veel verder
reiken dan de slaven fysiek goed te verzorgen. Zijn goede-meesterschap zal zeker
als respectabel beschouwd zijn, maar niet als revolutionair.
Voor de meer verlichte en filosofische lezer zal de roman weinig nieuws te bieden
hebben gehad; zeker zullen er geen verwachtingen doorbroken zijn. Voor de lezer
met kennis van en ervaring met de koloniale praktijken zal de Reinhart de
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verwachtingen voornamelijk doorbroken hebben op het punt van het gedrag als
kolonist, in het bijzonder als slavenmeester: Reinhart was deugdzamer dan de doorsnee
kolonist en menslievender dan de doorsnee slavenmeester - zoals die uit literatuur
en werkelijkheid in de publieke opinie bekend waren.

3.9.2. De reële receptie
De schaarse reële-receptiegegevens bevestigen het beeld van de hypothetische
receptie. De
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recensent van de gematigd-verlichte Vaderlandsche letter-oefeningen vindt Reinharts
koloniale gedrag ook voor anderen het overwegen waard:
Zyn omgang met de Negers, of Slaaven; zyn gedrag als Planter; zelfs zyne
Minnaryen en Huwelyk [...], draagen alle de kenmerken van eene edele
deugd en zuiver gevoel, wel waardig om van veelen overwoogen te
worden.332
Het is mijns inziens veelzeggend dat van de twee in de Letter-oefeningen opgenomen
fragmenten er één over de Voorzienigheid en één over Reinhart als slavenmeester
gaat.333 De afscheidspassage uit het laatste deel wordt geciteerd, waarin Reinhart zijn
directeur nogmaals de vaderlijke zorg voor de negers op het hart bindt en waarin
vervolgens de negers afscheid nemen van de goede meester en diens kinderen
(‘sommigen weenden luid, anderen knielden voor my, en dankten my dat ik een goed
meester geweest was’).334
Duidelijke gevallen van produktieve receptie, in de zin van bewerkingen en
navolgingen van de Reinhart, zijn mij niet bekend. In bepaalde opzichten doet de
roman van Salzmann, Die Geschichte Simon Blaukohls, aan de Reinhart denken.
Salzmann zou de roman van Post inderdaad gekend kunnen hebben in de Duitse
vertaling. Punten van overeenkomst zijn vooral het religieus geïnspireerde
goede-meesterschap, het Voorzienigheidsgeloof en de ‘staatverandering’: ook in het
voorspoedige kolonistenbestaan van planter Simon vindt een omslag van het lot
plaats; zijn vrouw sterft en hij keert naar zijn vaderland terug. Daarnaast zijn er
talrijke verschillen, waarvan een van de opvallendste is dat Simon zijn slaven de
mogelijheid biedt hun manumissie te verdienen. Al met al zijn de overeenkomsten
niet klemmend genoeg om tot produktieve receptie te besluiten - ook al omdat romans
met lotsverandering waarbij de hoofdpersoon moet strijden om tot aanvaarding van
de Voorzienigheid te komen, geen zeldzaamheid zijn aan het eind van de 18e eeuw;
in de Duitse literatuurgeschiedenis wordt dit sub-genre wel als ‘Prüfungsroman’
aangeduid.335
Het verraste mij voorts te bemerken dat bepaalde elementen uit de Reinhart
verwerkt lijken te zijn in Albert Helmans roman De stille plantage (1930).336
Interessant zou het ten slotte zijn de receptie te kennen van de speciale,
geïntendeerde lezer van de roman, H.H. Post. In 5.1 zal ik mijn veronderstellingen
dienaangaande meedelen.

3.9.3. De functie van de Reinhart als koloniale roman
De functie van de Reinhart als koloniale roman, in het bijzonder als roman over
slavernij, is mijns inziens in de eerste plaats het propageren van het
goede-meesterschap geweest, d.w.z. van een humaan meesterschap dat in de koloniale
werkelijkheid realiseerbaar zou kunnen zijn. De wenselijkheid, of zelfs de noodzaak
van abolitie wordt weliswaar ook tot uitdrukking gebracht, maar de verwezenlijking
ervan in een nabije toekomst wordt niet verwacht (en zeker niet nagestreefd door de
kolonisten). Deze situatie wordt als aanvaardbaar gepresenteerd - ook al omdat ze
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in overeenstemming wordt geacht te zijn met de beschikkingen Gods. Het haalbare
goede-meesterschap houdt in deze roman, zoals reeds gezegd, vooral een goede
fysieke verzorging van de slaven in. Een goede geestelijke verzorging, zoals het op
grote schaal kerstenen en onderwijs geven, en een voorbereiding op vrijmaking,
worden kennelijk gezien als utopistische wensen en althans in deze op H.H. Posts
realiteit geïnspireerde roman niet vermeld - laat staan aangeprezen.
De roman staat een ‘fatsoenlijk kolonialisme’ voor: een deugdzaam plantersgedrag,
respect voor de (heidense) indianen, waardering voor de natuur en haar
voortbrengselen. Reinhart is trots op de produkten die hij verbouwt en schrijft in het
bijzonder een ‘lof van de koffie’ (boek 5, br. 28). Een aansporing tot een
consumentenstaking voor d.m.v. slavernij verkregen artikelen is van hem niet te
verwachten.
De roman bevestigt het kolonialisme, in het bijzonder de slavernij: deze zou in
theorie verwerpelijk, maar in de praktijk acceptabel zijn mits de slaven goed behandeld
worden. Is deze ‘boodschap’ vanuit een verlicht Westeuropees perspectief bezien
wat aan de magere
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kant, vanuit koloniaal perspectief bezien gaat de strekking ervan toch nog heel ver.
De Reinhart propageert in feite een haalbaar compromis tussen het theoretiseren van
de Oude en het praktizeren van de Nieuwe Wereld. Want dat dit goede-meesterschap
in de Nieuwe Wereld zeker niet gewoon was, moge uit het volgende hoofdstuk over
H.H. Post in Guiana blijken.

Eindnoten:
331 Reinhart spreekt over ‘het juk hunner slaavernije, dat hun tog niet om mijnen wille werd
opgelegd’ (I, 246). In de Vrym. gedachten 1795, 32, door een ex-planter uit Demerary, wordt
de verontschuldiging van de plantersten koste van de slavenhandelaars - nog nadrukkelijker
geuit: ‘wie zyn de grootste wreedaarts, die, welke de Negers van hunne vaderlyke grond vervoert,
of wy [planters], die ze gekogt hebben, hen kleeden, voeden en onderhouden, en hen als
menschen behandelen? Hebben de kooplieden van slaaven, de Planters, of de Planters de
kooplieden tot slaavenhandelaar gemaakt?’. Booth ± 1792, 8, had dit type verontschuldigingen
reeds verontwaardigd van de hand gewezen: zonder helers geen stelers.
332 Vad. Letter-oef. 1793, I, 508.
333 Resp. Vad. Letter-oef. 1793, I, 508-512, en 1795, I, 135-136.
334 Vad. Letter-oef. 1795, I, 136.
335 Becker 1964, 43-51 (‘Der empfindsam-didaktischer Prüfungsroman’), 169-172 (over de
briefroman als ‘Prüfungsroman’).
336 Ook Albert Helman schildert de ondergang van hooggestemde idealen van de eind-17e-eeuwse
kolonist Raoul op de plantage ‘Bel Exil’ en geeft daarvoor oorzaken en omstandigheden aan
die duidelijke parallellie vertonen met die van Reinharts inkapseling op ‘l'Heureuse Solitude’.
Beide planters reizen met het schip ‘De Hoop’; beiden maken een opklimming naar geluk mee,
gevolgd door een neergang vanwege kleinere en grotere rampen (waaronder de dood van een
van hun naasten). Er zijn overigens nog meer parallellen tussen Helman 1931 en 17e-en
18e-eeuwse teksten: Behns Oroonoko (1688); Kals' Klagte (1733) en de anonieme Geschiedenis
van een neger (± 1770); ook op de geschiedenis van de Labadisten op de plantage ‘La
Providence’ en van de Hugenoten in de Guiana's moet hij zich geïnspireerd hebben (zie
Voorhoeve 1966; Van Dijk 1982 en Paasman 1982).
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4. Slavenmeester tussen slavenopstanden: H.H.
Post en de zending in Guiana
Het ‘leven en bedrijf’ van de speciale lezer aan wie Elisabeth Maria Post haar Reinhart
opdroeg, moet een voorname - zo niet de voornaamste inspiratiebron voor deze roman
geweest zijn. Een onderzoek naar dit leven is interessant om de wordingsgeschiedenis
van de roman te achterhalen en om de verhouding tussen literatuur en werkelijkheid
te bepalen. Tijdens het onderzoek bleek bovendien dat H.H. Post een bijzondere rol
gespeeld heeft in de geschiedenis van de kolonie, vooral door zijn bemoeienis met
de zending, en dat hij als slavenmeester een opvallend ‘alternatief’ gedrag vertoond
heeft.
Het is niet mogelijk gebleken meer dan een schets van zijn leven tot stand te
brengen: de brieven van Hermanus Hillebertus aan zijn zuster heb ik niet
teruggevonden, evenmin als de reisdagboeken die hij in den vreemde bijhield. Vooral
over de periode tot ± 1800 zijn wij slecht geïnformeerd. Over de laatste jaren van
zijn leven zijn dankzij de zendeling John Wray meer gegevens beschikbaar.1
Omdat de geschiedenis van de voormalige Nederlandse kolonie Guiana weinig
bekend is, zal ik die in het kort introduceren. De activiteiten van H.H. Post aldaar
vallen binnen de periode tussen de Berbice-opstand van 1763 en de Demerary-opstand
van 1823. De opstanden van Sto. Domingo (1790 en 1791) vonden plaats tijdens
zijn verblijf in Amerika. De gebeurtenissen in Berbice en Sto. Domingo hebben de
verhouding meester-slaaf in de kolonie in hoge mate bepaald. De Demerary-opstand
is in zekere zin mede door H.H. Posts optreden ontstaan. Dat is de reden waarom
aan deze revoltes enige extra aandacht wordt besteed.

Eindnoten:
1 Wray weidde in brieven en dagboeken uit over zijn verblijf op de plantage van Post (te vinden
in het LMS-archief, School of Oriental & African studies, University of London) en schreef
een necrologie over Post (Wray 1811).

4.1. Korte geschiedenis van de kolonie Guiana2
Met Guiana werd vroeger aangeduid het kustgebied van Zuid-Amerika tussen de
Orinoco en de Amazone, de z.g. Wilde Kust. In de 19e eeuw onderscheidde men
nog Spaans Guiana (thans een deel van Venezuela), Brits Guiana (thans Guyana),
Nederlands Guiana (Suriname), Frans Guiana en Portugees Guiana (thans een deel
van Brazilië). Het is een tropisch gebied gelegen tussen de Evenaar en 8o N.B., een
gebied met brandende zonneschijn, stortregens en een weelderige flora en fauna. De
kuststrook met zijn vele riviermondingen was (en is) bijzonder vruchtbaar, maar was
vanwege zijn moerassig karakter een ongezond gebied. Het binnenland wordt gevormd
door savannen en uitgestrekte oerwouden met voortreffelijke houtsoorten en andere

A.N. Paasman, Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting

bosprodukten. Wegen waren er niet, slechts z.g. indianenpaden; de rivieren en kreken
vormden de voornaamste verbindingen met het binnenland.
De indianen zijn de oorspronkelijke bevolking van Guiana, zij woonden zowel
aan de kust en in de savannen als in het oerwoud. Ze leefden van jacht, visserij en
landbouw, en dreven na de contacten met Europeanen tevens handel in allerlei
bosprodukten: hout, tabak, orliane verf (roucou), suiker en vlechtwerk.
De eerste Europeanen die de Wilde Kust aandeden, waren de Spanjaarden en
Portugezen (eind 15e, begin 16e eeuw); zij werden gevolgd door Engelsen, Fransen
en Nederlanders (16e eeuw). Zochten de Engelsen vooral naar de legendarische
goudstad Manoa del Dorado aan het z.g. meer van Parima (onder leiding van Walter
Raleigh en Lawrence Keymis), de Nederlanders hebben al vrij snel (begin 17e eeuw)
oog gehad voor het goud dat de vruchtbare bodem opbracht: koffie, cacao, suiker,
tabak en later katoen en indigo. De vestigingen droegen aanvankelijk het karakter
van handelsposten; de vroegste permanente plantagenederzettingen lagen aan de
Pomeroon (Nederlands) en aan de Surinamerivier (Engels).
De eerste vestigingen vonden niet in het drassige kustgebied plaats, maar enkele
mijlen
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stroomopwaarts langs de rivieren. Pas naderhand (18e eeuw) ontdekte men dat het
kustgebied vruchtbaarder was en verplaatste men de activiteiten daar naar toe.
Aangezien die gronden zowel door het zeewater als door het uit het achterland
komende regenwater overspoeld konden worden, moest men de plantages geheel
door dijken omringen, en er kanalen en sloten (‘trenzen’) graven en sluizen aanleggen
voor de waterhuishouding. In de droge tijd moest vers water uit het achterland worden
binnengelaten. De Nederlanders met hun waterbouwkundige ervaring waren volgens
vroegere historici dan ook de aangewezen mensen om dit gebied in cultuur te brengen.
Al heel spoedig kregen de kolonisten te kampen met gebrek aan arbeidskrachten.
De Nederlanders pasten nauwelijks het systeem van blanke contractarbeid toe, noch
de tewerkstelling van veroordeelden, zoals de Fransen en de Engelsen dat deden.
Aanvankelijk wilde men indianen voor zich laten werken, maar dit leidde tot bloedige
conflicten met indianenstammen. De kolonisten begrepen dat het in alle opzichten
gunstiger was de indianen tot vriend te houden: het waren niet alleen levensgevaarlijke
vijanden, maar men had hen nodig als gids, als handelspartner, en naderhand als
bondgenoot om weggelopen negerslaven te vangen en terug te brengen naar hun
plantages. In 1686 werd het tot slaaf maken van indianen door de WIC verboden,
behalve van hen die bij de indianen zelf reeds slaaf waren of krijgsgevangen en door
de indianen vrijwillig te koop werden aangeboden. Overigens bleken de mannelijke
indianen weinig geschikt voor, noch geneigd tot veldwerk.
Vanaf de 17e eeuw werden Afrikaanse negers als slaaf ingevoerd om als werkkracht
op de plantages te dienen. Ze waren voornamelijk afkomstig uit West-Afrika, uit het
gebied van Senegal tot Congo. Sommigen van hen hadden ook in Afrika in slavernij
geleefd, maar de meesten waren vrij geweest en waren gevangen met het doel aan
Portugese, Spaanse, Engelse of Nederlandse slavenhalers verkocht te worden. Voor
de Nederlandse koloniën hadden de eerste en de tweede West-Indische Compagnie
(1621-1674; 1674-1791) in naam het monopolie van de slaveninvoer. In de jaren
dertig van de 18e eeuw werd de slavenhandel ook opengesteld voor andere handelaren
in de Republiek, waarna de Commercie Compagnie te Middelburg zich tot de grootste
slavenrederij ontwikkelde. De rol van de WIC in de slavenhandel nam toen sterk af;
wel moesten partikuliere ondernemingen bij iedere uitreding ‘recognitiën’ aan de
Compagnie betalen. Ondanks de grote omvang van deze mensenroof was er in de
Westindische koloniën altijd een tekort aan slaven. De kolonisten hadden dan ook
de slavenhandel het liefst geheel vrij gezien, dus ook voor buitenlanders.
De mensonterende wijze waarop de negerslaven tijdens hun gevangenneming,
transport, verkoop en tewerkstelling behandeld werden, is reeds genoegzaam bekend.
Over het algemeen was de enige reden om ‘voorzichtig’ met hen om te gaan, een
economische reden: een levende slaaf is meer geld waard dan een dode, een gezonde
slaaf meer dan een zieke of invalide. Van alle slavenmeesters hadden de Nederlanders
de twijfelachtige reputatie de strengste te zijn. Het is in ieder geval bekend dat in
Guiana waar zich ook veel Engelse planters vestigden, deze Engelsen hun slaven
beter behandelden dan de Nederlanders. Volgens Henri Bolingbroke, die Demerary
rond 1800 bezocht, kon een Engelse meester zijn slaven bang maken met het
dreigement hen aan een Nederlander te verkopen. Deze laatste kon echter op zijn
beurt altijd nog dreigen zijn slaven door te verkopen aan een vrije neger (‘Damm
you, I'll sell you to a black’), aldus Bolingbroke, die overigens een voorstander van
slavenhandel en slavernij was.3
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Het weglopen van slaven van de plantages, het stichten van bosnegerdorpen
landinwaarts en allerlei andere vormen van slavenverzet zoals obstructie en rebellie,
waren dan ook voornamelijk te wijten aan de wrede behandeling die de slaven
ondergingen. Pas in de tweede helft van de 18e eeuw en vooral na de Franse revolutie
begonnen in het Caribisch gebied emancipatorische denkbeelden mede een rol te
spelen bij slavenopstanden. Een eerste begin daarvan kan men al waarnemen in de
Berbice-opstand van 1763; heel duidelijk is hiervan sprake in de opstanden in Sto.
Domingo (1790 en 1791) en in de opstand in Demerary van 1823. Vooral
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deze laatste slavenopstand heeft een versnelling teweeggebracht in de ‘anti-slavery
movement’ in het Britse Imperium.
Tijdens het verblijf van H.H. Post in Demerary was Guiana een Nederlandse kolonie
waarin behalve Nederlandse, vele buitenlandse, vooral Engelse kolonisten woonden.
Deze laatsten hadden er zich niet alleen gevestigd in de kortere of langere perioden
waarin de kolonie of delen ervan onder Engels bewind hadden gestaan, maar ook
onder het Nederlands bestuur waren vele buitenlanders, in bijzonder Engelsen,
welkom geweest vanwege het kapitaal, de kennis en de werkkracht die zij met zich
mee brachten. Vele Engelse en Schotse kolonisten waren afkomstig van een van de
Westindische eilanden die ze verlieten toen de plantagegronden uitgeput raakten
aldaar. Ze verhuisden naar Guiana met medeneming van al hun slaven. Hun
immigratie werd gestimuleerd door tien jaar belastingvrijdom. In het begin van de
19e eeuw bestond de kolonistenpopulatie in Demerary uit Nederlanders, Engelsen,
Fransen, Duitsers, Denen, Zweden, Russen, Spanjaarden en Noord-Amerikanen.
Vóór 1831 vormde het huidige Guyana geen bestuurlijke eenheid maar bestond
het uit drie gebieden, aangeduid als Essequibo, Berbice en Demerary, voornamelijk
gelegen aan de benedenloop en monding van de gelijknamige rivieren en hun
zijrivieren. Hoewel deze gebieden reeds in de 16e eeuw door Nederlandse, vooral
Zeeuwse, schepen aangedaan werden, vonden er pas in de 17e eeuw definitieve
vestigingen plaats.
De kolonisatie van Essequibo (aanvankelijk Pomeroon en Essequibo) dateert uit
het eind van de 16e eeuw. Na 1624 ontwikkelde zich hier een permanente Nederlandse
volksplanting. In 1632 kwamen Essequibo en Pomeroon onder het beheer van de
Kamer van Zeeland (van de West-Indische Compagnie); deze droeg de kolonie in
1657 over aan de Zeeuwse steden Middelburg, Vlissingen en Veere die samen de
‘Directie der Nieuwe Colonie op Isekepe’ vormden, en die de kolonie aan de
Pomeroon Nova-Zeelandia noemden. In 1670 kwamen beide gebieden terug aan de
Kamer Zeeland. Essequibo en Pomeroon hadden, evenals Berbice, ernstig te lijden
onder de Negenjarige oorlog (1688-1697) en de Spaanse Successieoorlog (1701-1714),
vooral door het optreden van vijandelijke Boekaniers. Na plundering door een Franse
kaper en indianen werd de vestiging aan de Pomeroon in 1689 opgeheven. Na 1740
vestigden zich door toedoen van gouverneur Laurens Storm van 's Gravesande vele
Engelse planters in Essequibo. In 1789 werd Essequibo met Demerary in bestuurlijk
opzicht samengevoegd.
In 1627 vestigde de Zeeuwse koopman Abraham van Pere zich met een zestigtal
kolonisten aan de rivier Berbice. Handel en bestuur bleven aldaar lange tijd een
nagenoeg geheel Zeeuwse aangelegenheid. Vanaf 1720 werd Berbice bestuurd door
de in Amsterdam residerende directeuren van de in dat jaar gevormde Sociëteit van
Berbice, een partikuliere maatschappij. Het was tijdens het bewind van deze Sociëteit
dat in Berbice de grote slavenopstand plaats vond (1763-1764). In 1795 vervielen
de bezittingen van de Sociëteit aan de Bataafse Republiek en kwam Berbice (evenals
Demerary-Essequibo) onder bestuur van het ‘Commitee tot de zaken van de Coloniën
en bezittingen op de kust van Guinee en in America’. Berbice werd in 1831 door het
Britse bestuur met Essequibo en Demerary verenigd.
Demerary is de jongste der drie volksplantingen. In 1746 werden daar de eerste
suikerplantages aangelegd doordat de gouverneur van Essequibo (Storm van 's
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Gravesande) de betekenis van dit gebied voor kolonisatie inzag. Zijn zoon Jonathan
werd de eerste commandeur van Demerary. Deze kolonie groeide snel; na 25 jaar
waren er ongeveer 130 suiker - en koffieplantages - waarvan een derde deel aan
Engelsen toebehoorde. Demerary streefde Essequibo spoedig voorbij in bloei en
betekenis.
Tijdens de Vierde Engelse oorlog kwamen Berbice, Essequibo en Demerary enige
tijd onder Brits bestuur (maart 1781 - febr. 1782), en daarna onder Frans bestuur
(febr. 1782 - febr. 1784). Beide regiems spaarden de belangen van de partikuliere
planters. Wel namen de
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Engelsen een aantal volgeladen koopvaardijschepen en de bezittingen van de
Compagnie in beslag (27), maar de voorwaarden tot overgave van de koloniën waren
overigens zeer gunstig. Men bleef onder de bestaande wetten en bepalingen leven.
De Fransen, die de bondgenoot waren van de Republiek, kwamen eigenlijk niet als
bezetters maar als beheerders. Zij reorganiseerden de administratie, inden belastingen
en verbeterden de vestingwerken.
Ook stichtten zij een postdienst en een veerdienst over de Demerary-rivier. Zij
verlieten na de oorlog de kolonie zonder er noemenswaard voordeel behaald te
hebben.
Op het grondgebied van een voormalige plantage in Demerary was een nederzetting
ontstaan van handelaren en andere vrije bewoners, onder bescherming van de z.g.
brandwacht (een wachtpost). Voor de respectievelijke Engelse en Franse bestuurders
was het duidelijk dat hier een (hoofd)stad aangelegd moest worden. De Fransen
bouwden er gedurende hun bestuur het fort ‘Le jeune Dauphin’, een batterij ‘La
Reine’ en een dubbele rij houten huizen ‘La Nouvelle Ville’ of ‘Longchamps’
genoemd. Na het vertrek van de Fransen ontving deze nederzetting de naam Stabroek
(14 sept. 1784). In 1789 telde Stabroek 88 woningen met 780 bewoners (238 blanken,
176 vrije kleurlingen en 466 negerslaven). Het aantal inwoners bleef snel en gestadig
groeien: in 1807 waren het er 8500.
In het jaar 1789 werden, zoals gezegd, de afzonderlijke koloniën Essequibo en
Demerary tot een bestuurlijke eenheid samengevoegd. Tot dan toe hadden beide
gebieden een afzonderlijk burgerlijk bestuur gekend, met elk zowel een ‘Raad van
Politie’ als een ‘Raad van Justitie’. De Raad van Politie vormde het burgerlijk bestuur
en was enigszins vergelijkbaar met een vroedschap. Hij behartigde vooral de plantageen handelsbelangen, het heffen van belastingen en het uitgeven van gronden. De
Raad van Justitie was de rechtbank. In beide raden had de gouverneur zitting. Er
waren voorts evenveel leden namens de Compagnie als burgerleden. Deze laatsten
moesten behoren tot de ‘voornaamste, kundigste en vroomste der ingezetenen, doende
professie van de gereformeerde godsdienst’. Bij een vakature van een burgerlid werd
een tweetal voorgedragen door het ‘College van Kiezers’, waaruit de Raad haar keuze
maakte. Na de opheffing van de tweede West-Indische Compagnie werden de
compagnieleden vervangen door ambtelijke leden. Ook onder het Britse bestuur bleef
de Raad voortbestaan (‘Court of Policy’). Terwille van een grotere greep van de zijde
van de planters op de belastingen, kwam er nog onder het Nederlands bestuur een
college van financiële vertegenwoordigers (‘Financial Representatives’) dat zo nu
en dan samen met de Raad van Politie vergaderde als ‘Combined Council’ (later:
‘Combined Court’). Deze Gecombineerde Raad besliste ook over de uitgaven.
Na 1791, toen de tweede WIC werd opgeheven, kwam Essequibo-Demerary onder
bestuur van de Staten-Generaal. Deze stelden de gouverneurs en bevelhebbers aan.
Het verdwijnen van de compagnie deed de handel opleven en er werden nieuwe
plantages aangelegd. De belemmeringen op de invoer van slaven waren opgeheven.
W.A. Sirtema baron van Grovestins werd in 1793 gouverneur. Tijdens zijn bestuur
vond in de Republiek de machtswisseling van 1795 plaats. De Staten-Generaal
stuurden een order naar de koloniën om de Fransen als bondgenoot te beschouwen.
Willem V daarentegen schreef vanuit Kew (Engeland) dat men de Engelse troepen
moest toelaten en hen beschouwen als bevriende mogendheid en beschermers tegen
de Franse vijanden. Dit leidde tot grote verwarring. De Raad van Politie had besloten
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om de Staten-Generaal te gehoorzamen, maar als prinsgezinde was Van Grovestins
eerder geneigd om Willem V trouw te blijven. Toen er een Engels schip voor Stabroek
verscheen met de boodschap van Willem V, zag Van Grovestins geen andere oplossing
dan met het betreffende schip de kolonie te verlaten, wat de nodige chaos
teweegbracht. Er ontstonden felle partijtwisten en schermutselingen in Stabroek.
Patriotten en Prinsgezinden gingen de straat op, de eersten riepen om vrijheid,
gelijkheid en broederschap, de laatsten om de prins van Oranje. De Patriotten besloten
voorlopig geen gouverneur aan te stellen, maar twee raadsleden bij toerbeurt het
uitvoerend bestuur toe te vertrouwen. De meeste planters, ambtenaren en militairen
waren echter prinsgezind en pro-Engels. Ze hoopten dat de Engel-
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sen zouden komen om de macht in de kolonie over te nemen. Met name de planters
verwachtten daarvan een groot economisch voordeel, ondermeer toegang tot de
Engelse geld- en goederenmarkt op een moment dat de continentale markt door
oorlogen onbereikbaar was.
De patriottische en pro-Franse sympathieën verminderden overigens toen de
berichten bekend werden dat de Franse revolutionair Victor Hugues in West-Indië
een slavenopstand wilde teweegbrengen teneinde de slaven hun vrijheid (gelijkheid
en broederschap) te laten verwerven. Sommige planters vroegen om bescherming
aan Engeland.
In april 1796 konden de Engelsen ongehinderd de kolonie in ‘beheer’ nemen, op
uiterst voordelige voorwaarden voor de kolonisten: partikulier eigendom werd ontzien
(behalve van Fransen); bestaande wetten en gebruiken bleven gehandhaafd;
Nederlands bleef naast het Engels officiële taal; men verwierf gelijke handelsrechten
en privilegiën als Britse onderdanen; officieren en ambtenaren konden in Britse dienst
overgaan (behalve als zij Fransgezind waren). De Nederlandse gouverneur Antony
Beaujon legde de eed van trouw aan de Engelse koning af en bleef in functie. Bij de
vrede van Amiens (maart 1802) kwamen de Guianese koloniën tijdelijk aan Nederland
terug onder gouverneur Antony Meertens die een keihard anti-Engels bewind voerde,
maar ruim een jaar later (sept. 1803) kwamen ze opnieuw, en nu definitief, onder
Brits bestuur. Omstreeks deze tijd was meer dan driekwart van alle plantages in
Demerary-Essequibo al in Engelse handen. De Engelse gouverneurs H.W. Bentinck
(1809-1812) en H. Carmichael (1812-1813) brachten een krachtige hoewel tactische
anglisering op gang. In 1812 werd de hoofdplaats Stabroek omgedoopt tot Georgetown
(naar de Prince Regent, de latere koning George IV). In 1814 werden Berbice,
Essequibo en Demerary ook formeel door Nederland aan Groot-Brittannië afgestaan.
In 1831 werden ze onder Benjamin d'Urban verenigd tot Brits Guyana.
Onder de langdurige Engelse bezettingen (1781-1782, 1796-1802, 1803-1814)
bleven er weliswaar Nederlandse bestuurders gehandhaafd en bleef Nederlands een
officiële taal, maar de sympathie van de kolonisten ging meer en meer uit naar de
Engelsen. Tijdens de laatste bezettingen nam de bloei toe, ook al door het kapitaal
en de werkkrachten die de Engelse immigranten inbrachten. De eerste decenniën van
de 19e eeuw brachten zoveel economische vooruitgang dat men van de ‘Golden Age’
sprak, vooral de suikerproduktie was hiervoor verantwoordelijk.
De goede verstandhouding tussen Nederlanders en Engelsen in de kolonie bleef
na de definitieve overdracht aan Engeland voortduren. De Engelse koning beloofde
de rechten en belangen van de Nederlanders onpartijtig te behartigen. De planters
konden kiezen of ze Nederlands onderdaan wilden blijven of Engels onderdaan
worden. In beide gevallen zouden ze gelijke rechten krijgen als de Engelsen. Bleven
ze Nederlander dan mochten ze bovendien hun plantagebenodigdheden in Nederland
kopen en hun produkten in Nederland verkopen. De Nederlandse rechten, zelfs
gewoonten en gebruiken, werden inderdaad lange tijd ontzien en het verdere proces
van anglisering van de kolonie verliep langzaam en gematigd. Op den duur verdween
de tweetaligheid en werden Nederlandse termen in het recht (hof, fiscaal, drossaard,
schout e.d.) door Engelse vervangen. Het Nederlands-Romeins recht bleef
gehandhaafd tot in de 20ste eeuw. Sinds 1966 is Guyana een onafhankelijke staat,
vanaf 1970 een republiek.
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Thans herinneren plaats- en straatnamen, vooral de plantage-nederzettingsnamen
(de namen van de z.g. ‘villages’), nog aan de Nederlandse periode, evenals
overblijfselen van forten en graven.
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Berbice, Essequibo en Demerary (thans Guyana). Kaart uit de Geschiedenis (1888) door P.M. Netscher
(IvN). In de kolonie Berbice zijn de plaatsen aangegeven die van belang waren tijdens de slavenopstand
van 1763.

Eindnoten:
2 Hoofdzakelijk gebaseerd op: Hartsinck 1770, Bolingbroke 1807, Dalton 1855, Netscher 1888,
Rodway 1891-1894, Daly 1974, Daly 1975 en Helman 1983.
3 Bolingbroke 1807, 38, 39, 118. Bolingbroke noemt de Afrikaanse levensomstandigheden van
de neger slechter dan die in Amerika (de meeste waren al onvrij) en concludeert: ‘the transfer
of such wretches from Africa to America, is a real service’ (p. 117). Hij vergelijkt de situatie
van de slaven - heel traditioneel - met die van de Britse arbeiders en vraagt zich dan af wie het
slechter heeft (verg. 3.7). Soms worden de joodse planters als de wreedste meesters genoemd
(bijv. Stedman 1799-1800, I, xi). R.A.J. van Lier merkt daarover op dat de joodse meesters niet
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wreder waren dan welke andere meesters dan ook; tegenover verhalen over meer wrede
behandeling, staan verhalen over meer humane behandeling (Van Lier 1974, xxiii).
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4.2. Slavenopstanden
4.2.1. De Berbice-opstand (1763)4
De opstand van negerslaven in de kolonie Berbice in 1763 staat niet op zichzelf.
Reeds eerder hadden zich in deze kolonie gevallen van rebellie voorgedaan: in 1749
en 1752 op de plantages ‘Peterhof’ en ‘Zwitserland’, in 1762 op ‘Goedland’ en ‘Goed
Fortuin’. De voornaamste oorzaak is ongetwijfeld de wrede behandeling van de
slaven geweest, waardoor Berbice minstens zo berucht was als door het ongezonde
klimaat*.
De wreedheden werden vooral door de partikuliere planters bedreven, d.w.z.
meestal door directeurs (of managers) en opzichters (of officiers): een groot deel van
de eigenaren woonde niet in de kolonie, of controleerde de directeurs en opzichters
niet voldoende. Volgens de negers waren deze dikwijls in dronken toestand wanneer
ze hun wreedheden begingen of de vrouwen en meisjes verleidden of verkrachtten.
Op de Compagniesplantages schijnen de omstandigheden gunstiger te zijn geweest.
Soms lukte het de slaven om te ontvluchten en deze weggelopen slaven vestigden
zich in de bossen landinwaarts achter de plantages in de z.g. marron- of
bosnegerdorpen. Ze organiseerden zich en konden de plantages langdurig veel schade
berokkenen bij hun overvallen die bedoeld waren om wraak te nemen op hun wrede
meesters en om vrouwen, voedsel en andere benodigdheden te stelen. Hun dorpen
waren moeilijk te vinden voor de blanke militairen en bovendien dikwijls moeilijk
inneembaar door hun situering in ondoordringbaar gebied of door de aanleg van een
soort gracht rondom waarin onder water scherpe staken waren opgesteld. Ze konden
jarenlang een guerrilla voeren (waarvan de z.g. Boni-oorlog in Suriname een sprekend
voorbeeld is). In de vijftiger en zestiger jaren waren de marrons in Suriname
voortvarend geweest: ze sloten verdragen met het gouvernement waarin hun een
vorm van onafhankelijkheid met zelfbestuur geschonken werd en het recht op
vestiging in het binnenland. De Djoeka's hadden zo'n verdrag in 1760 gesloten.5 Er
moeten contacten geweest zijn tussen de slaven in Berbice en de marrons van
Suriname: de opstandelingenleider Coffy had een vergelijkbaar doel voor ogen.
De omstandigheden in Berbice waren gunstig voor het ontketenen van een
slavenopstand. Sinds 1757 woedde er een ernstige epidemie, waarschijnlijk dysenterie,
waardoor vele slachtoffers vielen onder de blanken (planters, bestuurders, militairen
en zeelieden). Vooral 1762 was een dieptepunt met talrijke sterfgevallen. Bovendien
heerste er door een verkeerd bestuur door de heren van de Sociëteit van Berbice groot
gebrek aan voedsel en andere benodigdheden. De gouverneur Wolfert Simon van
Hoogenheim waarschuwde de Sociëteitsdirecteuren dan ook voor eventuele gevolgen
die dit zou kunnen hebben op het moreel van de slaven. Het was de gouverneur
bekend dat deze toch al ontevreden waren over hun behandeling en hij heeft zijn best
gedaan om hun situatie te verbeteren, maar de planters gingen hun eigen gang.
Op 23 febr. 1763 begon de opstand op de plantage ‘Magdelenenburg’ aan de Canje.
De leider was de huisslaaf Coffy van de naburige plantage ‘Lilienburg’. Het bericht
verspreidde zich snel door de kolonie en ook aan de Berbice kwamen de slaven in
opstand. Toen de meldingen daarvan binnenkwamen, waren er onvoldoende gezonde
*

Waardoor men spreekwoordelijk naar de Berbiesjes ging.
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militairen om met succes op te treden. Na korte tijd (begin maart) waren de meeste
plantages boven Fort Nassau door slaven veroverd. Er werd vreselijk wraak genomen:
de blanken werden gedood of moesten vluchten, de gebouwen werden verbrand. De
vrouw van de manager van ‘Juliana’ werd onthoofd en haar hoofd werd op een paal
gezet. Sommige blanken werden als slaaf te werk gesteld. Coffy nam de vrouw van
de manager van ‘Beresteyn’ tot vrouw. De blanke
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vluchtelingen verschansten zich op de plantage ‘De Peereboom’. Ze werden
omsingeld, gaven zich over op voorwaarde van een vrije aftocht per boot, maar
tijdens het inschepen richtten de opstandelingen een waar bloedbad onder hen aan.
Slechts enkelen ontsnapten. De predikant Ramring werd gespaard omdat hij ook
voor de negers gebeden had.
De opstandelingen kozen hun hoofdkwartier in de plantages ‘Hollandia’ en
‘Zeelandia’, niet ver van Fort Nassau. Coffy die zich zelf uitriep tot ‘Gouverneur
van de negers van Berbice’, deelde Van Hoogenheim per brief mee dat de ‘oorlog’
te wijten was aan de slechte behandeling van de slaven door bepaalde met name
genoemde planters, en dat de opstandelingen de gouverneur niet onwelgezind waren.
Uit het verslag van vluchtelingen en ontsnapte gevangenen bleek dat de
opstandelingen zich georganiseerd hadden, dat Coffy de leider was en Akara, die
‘generaal’ genoemd werd, de tweede man. Coffy stelde een zekere discipline in en
zette zijn volgelingen aan het werk, maar niet allen werkten mee: een deel van de
opstandelingen hield zich bezig met plunderingen, met drinken, met luieren in boten
en hangmatten, of tooide zich in de kleren van hun vroegere meesters en meesteressen.
De meeste blanken waren ontzettend bang, ook de zeelieden en militairen, en
drongen er op aan zo spoedig mogelijk het verwaarloosde Fort Nassau te verlaten
en de rivier af te varen naar de kust (Fort Andries). Gouverneur Van Hoogenheim
wenste echter zo lang mogelijk stand te houden en zo ontstonden spanningen waarbij
plichtsverzuim en insubordinatie veelvuldig voorkwamen. De Raad van Politie deelde
het standpunt van Van Hoogenheim niet en er werd besloten het Fort in brand te
steken en de rivier af te zakken. Van Hoogenheim wilde zijn intrek nemen op de
plantage ‘De Dageraad’, maar door tegenwerking moesten allen mee naar Fort Andries
aan de kust, waar echter geen goed drinkwater was en geen provisiegronden zoals
op ‘De Dageraad’. Na de eerste meldingen van de opstand had de gouverneur een
verzoek om hulp gezonden naar gouverneur Crommelin van Suriname. Deze hulp
verscheen toen men op Fort Andries een dieptepunt beleefde en aan een evacuatie
werkte. De nieuwe manschappen werden verdeeld: enkelen bleven achter voor de
verdediging van Fort Andries, een andere groep moest de Canje opvaren, maar de
grootste groep trok onder leiding van de gouverneur van Berbice op naar ‘De
Dageraad’. Daar werden de gebouwen versterkt terwijl enkele schepen steun konden
geven aan de verdediging door middel van het scheepsgeschut. Verschillende
aanvallen van de opstandelingen werden afgeslagen. Coffy begon per brief te
onderhandelen: hij wilde naar Surinaams voorbeeld een deel van de kolonie (nl. het
achterland) voor de negers, die dan vrij zouden zijn. Van Hoogenheim antwoordde
ontwijkend en in april ontstond er tussen hen een briefwisseling die de kolonisten
de benodigde tijd opleverde. Zowel hij zelf als Jonathan van 's Gravesande (uit
Demerary) hadden verdere boodschappers om hulp gezonden naar St. Eustatius, de
Sociëteit van Berbice te Amsterdam, de Kamer Zeeland van de WIC en naar de
Staten-Generaal. Ook werd de hulp van de indianen ingeroepen. Zij moesten helpen
voorkomen dat de opstand naar Demerary oversloeg. Van St. Eustatius kwam spoedig
hulp: manschappen en voorraden.
De toestand bleef kritiek: telkens sloeg de gevreesde ziekte weer toe en decimeerde
het aantal weerbare mannen; een aantal te hulp gekomen militairen uit Suriname
sloeg aan het muiten en sloot zich bij de opstandelingen aan; het moreel van de
blanken bleef laag. Op 13 mei deed Coffy een aanval op ‘De Dageraad’.6 Tweeduizend
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negers stonden tegenover 150 blanken, maar deze laatsten waren beter gewapend en
meer ervaren. De aanval werd afgeslagen. Er ontstond een maandenlang voortdurende
status quo met kleinere schermutselingen. In Nederland werd onder leiding van de
hertog Van Brunswijk een troepenmacht van 600 man gerecruteerd. Voordat die in
Berbice arriveerde, waren er al versterkingen uit naburige koloniën gearriveerd. In
december kon een grote aanval ingezet worden.
Intussen hadden de opstandelingen te kampen met onderlinge tegenstellingen. De
Negers in Berbice vormden geen eenheid. Coffy was huisslaaf, maar de meeste
huisslaven waren tegen de opstand: zij hadden een bevoorrechte positie te verliezen.
Ook de gouvernementsslaven hadden dikwijls slechts gedwongen aan de opstand
meegedaan. Er was verder verdeeldheid
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tussen de in de kolonie geboren slaven (creolen) en hen die in Afrika geboren waren
(z.g. zoutwaternegers). Onder de Afrikanen bestond dan nog stamrivaliteit tussen
negers uit Congo en die uit Asante en Dahomey. De leiders van de opstand vormden
evenmin een eenheid. Coffy en Akara verschilden al dikwijls van mening; een van
de andere leiders, Atta, streed met Coffy om het leiderschap en won. Coffy zou
daarna, volgens Afrikaans gebruik, zelfmoord gepleegd hebben.
De grote tegenaanval van de blanken begon op 19 dec. 1763. Een indrukwekkende
hoofdmacht kwam per schip de Berbice opvaren. Aan de Boven-Demerary en aan
de Canje waren eveneens troepen ingezet. De opstandelingen vluchtten, meestal
nadat ze plantages in brand gestoken hadden. Bij enkele verzetshaarden werden
troepen aan land gezet. Bij Wikkie Kreek werd een soort eindslag geleverd. De slaven
werden nagejaagd en soms met behulp van gezagsgetrouwe slaven of slaven die zich
onderworpen hadden, gevangen genomen. Sommigen kwamen zich vrijwillig melden,
anderen werden door indianen teruggebracht.
Begin jan. 1764 kwamen de 600 man staatse troepen in de kolonie aan. De toestand
werd toen definitief in het voordeel van de kolonisten beslist. De voormalige tweede
man, Akara, gaf zich over met Goussari, een andere leider, en zij redden hun leven
door hun vroegere medestrijders te verraden en op te sporen. De nieuwe leider Atta
en zijn bevelhebber Accabre werden uiteindelijk gevangen genomen en met andere
aanvoerders berecht. Ze werden door middel van vreselijke martelingen ter dood
gebracht - wat ze volgens ooggetuigen met moed en grote waardigheid ondergingen.
De gouverneur was tegen al te wrede straffen, maar werd in de Raad van justitie door
wraakzuchtige planters overstemd.
Viermaal vonden er massale strafplegingen plaats waarbij ruim 120 mensen ter
dood gebracht werden door ophanging, radbraking, verbranding (waarvan sommigen
d.m.v. klein vuur). J.J. Hartsinck deelde de gruwelijke strafplegingen mede in zijn
Beschryving van Guiana, of de Wilde Kust (1770).7
De directeuren van de Sociëteit schrokken van dit massaal verloren gaan van
arbeidskrachten; ze drongen aan op generale amnestie - zij het niet op humanitaire
gronden. De kolonie was vrijwel geruïneerd en het kostte schatten geld om tot
wederopbouw te komen. De partikuliere planters, die door hun gedrag aanleiding tot
de opstand hadden gegeven, waren evenwel nauwelijks bereid mee te betalen aan
het herstel en de defensie van de kolonie. Bovendien behandelden zij hun oude en
hun nieuw ingevoerde slaven na korte tijd opnieuw onmeedogend. Tegen de
opvattingen van de gouverneur in, meende men dat om herhaling te voorkomen de
slaven nog harder geregeerd moesten worden. Negers mochten niet meer zonder
permissie van de ene plantage naar de andere gaan en lichte vergrijpen werden zwaar
gestraft.
In de Republiek brachten de berichten van de gebeurtenissen weliswaar een schok
teweeg, maar groot zijn de consequenties niet geweest. De anti-slavernijstellingname
in tijdschriften en literatuur ontving er (zoals betoogd in 3.4.1) een bescheiden impuls
door. De Staten-Generaal en de directie van de Sociëteit drongen aan op maatregelen
ter verbetering van de toestand van de slaven. Onder gouverneur P.H. Koppiers werd
een reglement ter bescherming van de slaven ingevoerd. Dit sorteerde door
tegenwerking van de planters weinig effect. Voor de kolonisten in Berbice, Essequibo,
Demerary, Suriname en op de Westindische eilanden bleef de Berbice-opstand nog
tientallen jaren lang een soort angstaanjagende waarschuwing van wat het gevolg
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zou kunnen zijn als de negerslaven teveel vrijheden zouden krijgen: de ondergang
van een kolonie. Toen H.H. Post in 1774 in Guiana arriveerde, stond het schrikbeeld
van de Berbice-opstand iedereen nog helder voor ogen.
Hebben de vroegere, eurocentrische historici de opstand als rebellie beschreven
en Coffy en Atta als misdadigers, de moderne Guyanese historici zien de opstand
als één van de eerste stappen op weg naar de vrijheid voor het Guyanese volk en
beschouwen de leiders als nationale helden. In bepaalde mondelinge en schriftelijke
uitingen van sommige leiders ziet men niets minder dan een ‘Declaration of
Independence’.8
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Anderen zien het gebeuren in 1763 als het begin van het einde van de plantersklasse.9
In ieder geval is het een belangrijk moment in de geschiedenis van de emancipatie:
de negerslaven waren zich bewust geworden van hun onwaardige positie èn van hun
macht. Nog voor het eind van de eeuw brak er in het Caribisch gebied een
slavenopstand uit die leidde tot de vorming van de eerste negerrepubliek.

4.2.2. De opstand in Sto. Domingo (1791)10
De slavenopstand in de toenmalige Franse kolonie Saint-Domingue, die de
internationale publieke opinie nogal sterk beïnvloed heeft in anti-abolitionistische
zin, werd voorafgegaan door een opstand van de duizenden vrije kleurlingen tegen
de onderdrukking en discriminatie door de blanke kolonisten. Deze vrije kleurlingen
waren niet alleen rechteloos, maar bovendien onderworpen aan een stringent systeem
van apartheid. Toen de ‘blanke creolen’ (d.w.z. de in de kolonie geboren blanken)
hun posities versterkten in de Koloniale Assemblée, kwamen de kleurlingen onder
Ogé in opstand om hùn rechten op te eisen (aug. 1790). Het onderdrukken van de
revolte riep sterke wraakgevoelens op. De Franse Nationale Vergadering decreteerde
in mei 1791 dat negers geboren uit vrije ouders kiesrecht zouden krijgen voor de
vertegenwoordigende lichamen in de kolonie. De plantocratie verwierp dit besluit.
In deze geladen sfeer kwamen in aug. 1791 de negerslaven, die in Saint-Domingue
onder een onmenselijk streng regiem leefden, in opstand. Onder de leiding van de
neger Pierre Dominique Toussaint L'Ouverture (de zoon van een tot slaaf gemaakt
Afrikaans stamhoofd), slaagden zij erin de Franse troepen te weerstaan. De strijd
was overigens gecompliceerd en chaotisch. De strijdende partijen waren onderling
sterk verdeeld, met wisselende bondgenoot- en vijandschappen. Vanwege
verschillende belangen stonden tegenover elkaar: Franse koningsgezinden en
revolutionairen; creoolse Fransen en moederlandse Fransen; negers en mulatten;
vrijgelatenen en slaven. Bovendien bemoeiden zich ook voor kortere tijd Spanjaarden
en Engelsen met de strijd.
In 1792 kregen alle vrijgelaten slaven burgerrechten en op 4 febr. 1794 (16 Pluviôse
an II) werd de slavernij in de Franse koloniën afgeschaft. Toen Napoleon deze op
17 mei 1802 (27 Floreal an X) weer invoerde, brak op Saint-Domingue opnieuw een
opstand uit. Nadat Toussaint onder valse voorwendselen in Franse handen gelokt
was en naar Frankrijk overgebracht, zetten de opstandelingen hun vrijheidsstrijd
voort onder Jean-Jacques Dessalines. In 1803 riep deze de onafhankelijkheid van
het Westelijk deel van het eiland uit en stichtte de eerste negerrepubliek onder de
naam Haïti.
De economische bloei van het eiland, vooral op de suikercultuur gebaseerd, keerde
niet meer terug op het niveau van vóór de revolutie. De blanke overlevenden waren
naar elders gevlucht. In de Westeuropese suikerbehoefte was door invoer uit andere
gebieden voorzien (o.a. uit India). In Europa kwam tijdelijk de
beetwortelsuikerproduktie tot ontwikkeling. Eén en ander heeft grote negatieve
gevolgen gehad voor de suikerrietverbouw in het gehele Westindische gebied.
De opstand van Sto. Domingo bracht veel agitatie te weeg in het Caribisch gebied
en werkte onder meer inspirerend op de slavenopstand in Curaçao (1795),11 waarvan
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één van de leiders zich ook Toussaint noemde, en op de marron-guerrilla in Jamaica
(1795). Voor Nederlandse kolonisten in West-Indië was ‘Sto. Domingo’ dan ook
een schrikbeeld, zoals mede blijkt uit de waarschuwingen die H.H. Post in Demerary
ontving om van de kolonie geen ‘tweede Sto. Domingo’ te maken.

Eindnoten:
4 Zie hierover: Hartsinck 1770, I, 368-520; Dalton 1855, I, 194-222; Netscher 1888, 191-250;
Rodway 1891-1894, I, 171-214; Daly 1974, 86-89; Daly 1975, 141-152; Helman 1983, 203-207.
Velzing 1979 doet verslag van een nieuw onderzoek op basis van archiefmateriaal.
5 De Groot 1982, in het bijz. 65-67.
6 Edgar Cairo thematiseerde de vrijheidsstrijd van de negerslaven in zijn toneelstuk Dagrati!
dagrati! Verovering van de Dageraad, opgevoerd in Amsterdam 1981 door Djompo Abra onder
regie van Edsel Samson.
Om de benarde en geïsoleerde positie van de negerslaven op te roepen laat Cairo hen juist op
de plantage ‘Dageraad’ belegerd worden door de kolonisten; de ‘Dageraad’ is hier de glorende
dageraad van de vrijheid.
7 Hartsinck 1770, I, 505, 506, 510, 515.
8 Daly 1975, 146, 151-152.
9 Ragatz 1971 beschrijft de neergang van de Britse plantersklasse tussen 1763 en 1833.
10 James 1938; Kesler 1940, 293-302; Dookhan 1978, 79-81; Kunst 1981, 162-164.
11 De Hoog 1983; Paula (ed.) 1974; Simons 1868, 50-54.
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4.3. H.H. Post van ‘Le Resouvenir’
4.3.1. Het leven van H.H. Post
Hermanus Hillebertus Post was het vijfde kind van Evert Post en Maria Johanna van
Romondt. Hij werd geboren te Utrecht op 22 dec. 1753 en op 1 jan. 1754 aldaar
gedoopt.12 Als schoolkind was Hermanus reeds sterk godsdienstig geïnteresseerd,
waartoe de opvoeding van zijn vrome moeder en van zijn oudste zuster Adriana
Maria volgens zijn eigen zeggen veel bijgedragen had.13 In zijn jonge jaren was de
familie in goede doen en de kinderen kregen een voorname opvoeding. Hermanus
werd in 1766 ingeschreven aan de Latijnse school, de Hieronymusschool, die hij
echter niet heeft kunnen voltooien vanwege de tegenspoeden waarmee zijn ouders
geconfronteerd werden. Door het faillisement van zijn vader en het verlies van diens
openbare functies (1768) moest hij op zijn 14e jaar de school verlaten.14 Het gezin
verhuisde achtereenvolgens naar Jutphaas en Emminkhuizen. Noodgedwongen hield
Hermanus zich bezig met tuinieren en vissen. In deze sombere periode kreeg hij een
baan op een Utrechts kantoor, maar hij kon het daar om allerlei redenen niet
uithouden; volgens zijn zeggen was hij te trots voor dit soort werk ‘after being
accustomed to wear a sword by his side, and to associate with the most respectable
people of the city’.15 Zijn oudere broer Gerrit Willem was, om zijn ouderlijke familie
financieel te ondersteunen, de wereld ingetrokken als assistent van de VOC, maar
kwam op zee om.16 Hermanus Hillebertus die een grote belangstelling had voor
reisverhalen en voor historisch-geografische beschrijvingen van landen en volken,
besloot de taak die Gerrit Willem zich had gesteld op zich te nemen. In september
1773 vertrok hij vanuit Amerongen, waarheen zijn ouders verhuisd waren, naar
Guiana, met in zijn bezit aanbevelingsbrieven voor enkele vooraanstaande ingezetenen
van Demerary. Zijn plan was om voor gemeenschappelijke rekening van hemzelf en
zijn broer en zusters een plantage aan te leggen of te kopen.17
In 1774 arriveerde hij in Demerary, de toen nog jonge Nederlandse volksplanting
aan de Demerary-rivier. Door zijn energiek optreden werd hij directeur (‘manager’)
van een nieuw aangelegde plantage aan de westzijde van de rivier.18 Na twee jaar
kwam hij, dankzij de hulp van een vriend, in het bezit van eigen gronden om een
plantage te stichten, namelijk aan de oostzijde van de rivier aan de zeekust, de z.g.
Oost-Kust (1776). Hij was pas de zevende die aan de kust concessie kreeg om een
plantage aan te leggen. Ter herinnering aan de vriend die hem hiertoe behulpzaam
was geweest, noemde hij zijn plantage ‘Le Resouvenir’.19 Deze lag op ongeveer 8
mijl van Stabroek en 1 mijl van de zee aan de Courabana Creecq. Het benodigde
kapitaal was voor de helft verstrekt door de ‘kinderen Post’ (ƒ20.000,-) en voor de
helft door een familielid van moederszijde, mr. Adriaan van Romondt.20
Met dertien negerslaven, onder wie een oude, blinde vrouw, begon hij het
moerassige gebied voor bewerking gereed te maken. Enerzijds moest de plantage
beschermd worden tegen het zeewater en anderzijds tegen het water uit het achterland
dat vooral in de regentijd het land geheel inundeerde. Daartoe moest een systeem
van sloten, dammen en sluizen aangelegd worden, een onvoorstelbaar zwaar werk
in de vochtige tropische hitte. Post werkte zelf volop mee, hij was zijn eigen manager,
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timmerman en metselaar. 's Middags na vieren konden de negers niet meer werken
vanwege de ontelbare muskieten waartegen zij zich met klei insmeerden. Hermanus
sliep in een hangmat in een open hut en hield 's nachts een vuur brandende om het
ongedierte op een afstand te houden.21 Zo ontstond aanvankelijk een eenvoudige
plantage met een eenvoudige woning, maar in de loop van de jaren breidde Post zijn
bezit verder uit en verbeterde hij de kwaliteit van ‘Le Resouvenir’.
Het is hem zonder meer voor de wind gegaan. De gronden aan de zeekust waren
vruchtbaarder dan de uitgeputte gronden landinwaarts langs de rivier. Post verbouwde
er voornamelijk katoen, koffie en cacao, verder legde hij er een moestuin aan en
naderhand een bloementuin. Hermanus Post werd bekend om zijn ondernemingslust.
Na enige tijd is hij eigenaar of
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Overzichtskaart van de plantages in Demerary (ARA). ‘Le Resouvenir’ ligt aan de zeekust ten oosten
van de Rio Demerary. De Coerebane kreek doorsnijdt Posts plantage (zie pijl). Nabij het Fort werd
Stabroek gebouwd.
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mede-eigenaar van meerdere plantages. Regelmatig komt zijn naam voor in de
Notulen van de Raad van Demerary. Hij doet verzoeken om compagniespaden te
mogen gebruiken, hetzij voor de afvoer van boswater, hetzij voor de wateraanvoer
naar de katoenmolen.22 In 1778 wordt hij vaandrig van de burgerdivisie aan de
Oost-Kust, onder luitenant Barel de Witt; in 1779 wordt hij zelf luitenant.23
Mogelijk heeft Hermanus Post in deze periode enige tijd in concubinaat geleefd,
volgens de Engelse zendeling John Wray één van de weinige fouten van Post,24 maar
in mei 1781 gaat hij een huwelijk aan met Adriana de Witt, de dochter van zijn buren
Barel de Witt en A. de Witt geb. Van de Schelde, van de plantage ‘De Wittenburg’.
Zij was in Middelburg geboren.25 Voor zij trouwen laten zij een testament opstellen
waarin zij elkaar tot universeel erfgenaam maken. Hermanus sluit echter de helft van
‘Le Resouvenir’ uit die gelegateerd wordt aan zijn broer en zusters, met dien verstande
dat zijn ouders zo lang ze leven het vruchtgebruik zullen krijgen. Zijn oudste zuster
Adriana Maria zal een dubbele portie moeten ontvangen.26 Het moet de bedoeling
geweest zijn spoedig na het huwelijk naar Nederland te gaan, zowel voor zaken als
om zijn vrouw aan zijn familie voor te stellen. Door de Vierde Engelse oorlog moest
dit plan enige jaren uitgesteld worden. In febr. 1781 werd Demerary door Engelsen
ingenomen; in febr. 1782 namen de Fransen het bewind over. Bij de Vrede van Parijs
in sept. 1783 werden Demerary, Essequebo en Berbice aan Nederland teruggegeven
- pas in maart 1784 verlieten de Fransen Guiana.
Waarschijnlijk vertrokken Hermanus en zijn vrouw in mei 1783, tijdens het Franse
bewind, naar Nederland, waar zij tot na de zomer van 1784 verbleven, aanvankelijk
in Amerongen naderhand in Amersfoort.27 Aangezien het met het kerkelijk leven in
Demerary slecht gesteld was, deed Adriana in Amersfoort belijdenis van de
Gereformeerde kerk.28 Naderhand heeft Hermanus Post zich overigens bok kritisch
uitgelaten over de situatie op religieus gebied die hij in zijn vaderland aantrof: de
mensen waren zijns inziens nauwelijks meer geneigd om over geestelijke zaken te
praten en bij zijn vertrek beklaagde hij de mensen die hij in zo'n ‘heidens land’ moest
achterlaten.29
Met de timmerman Hermen Reesman sloot hij een arbeidsovereenkomst om drie
jaar in Demerary te komen werken ongetwijfeld voor het stichten van
bedrijfsgebouwen en een beter woonhuis.30 Via de Utrechtse notaris J.C. de Graaf
gaf H.H. Post op 16 juli 1784 een 4%-obligatielening uit van 18.000 gulden. De
aflossing zou in vier jaar plaatsvinden vanaf 1786. De rente en aflossing moesten
betaald worden uit de opbrengst van de produkten die hij naar Nederland zou
verschepen (hoofdzakelijk katoen) op naam van de Utrechtse notaris H.N. van
Schalkwijk à Velden.31 Op 20 juli 1784 trof hij een regeling voor notaris Schalkwijk
om zijn broer en zusters uit zijn onderneming te kopen: gedurende 10 jaar zou hij
ieder jaar 2.000 gulden aflossen en 5% rente uitkeren.32
Najaar 1784 keerden Hermanus en Adriana in Demerary terug.33 De in Nederland
getroffen regelingen zullen zeker verband gehouden hebben met nieuwe zakelijke
activiteiten in Demerary: met de planter H. van Cooten werd hij eigenaar van ‘Le
Triumph’ en ‘De beeter Hoop’, terwijl hij bovendien voor enige jaren eigenaar werd
van de plantage ‘L'utile Sollitude’.34 Tijdens zijn bezoek aan Nederland had hij reeds
een verzoek ingediend bij de bewindhebbers van de WIC om zijn plantage ‘Le
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Resouvenir’ met 250 ‘akkers’ (1 akker = 4294 m2) te mogen uitbreiden - de z.g.
dubbbele diepte. Hiertoe kreeg hij overigens pas in dec. 1789 toestemming op de
gebruikelijke voorwaarde dat hij minstens tweederde van de bestaande
plantagegronden in cultuur gebracht zou hebben.35
Toen er in 1785 een vakature ontstond voor de burgerleden van de Raad van Politie
werd H.H. Post voorgedragen en gekozen. Hij moet daarmee in de ogen van zijn
medeplanters voldaan hebben aan de voorwaarden te behoren tot de ‘voornaamste
en kundigste Ingezeetenen’.36 H.H. Post bedankt echter
om verscheyde gewichtige Reedenen [,] onder anderen de
waarscheynlykheyd van weeder te zullen Repatrieeren [,] de gedagten dat
deese Hove niet wel omtrent
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deszelfs Persoon mogten zyn onderrigt [:] Als weegens eene geretireerde
opvoeding min geschikt tot publiecque bedieningen [...].37
Het permanent tekort aan arbeidskrachten en de overvloed aan beschikbare gronden
vormden jarenlang een groot probleem in de koloniën Demerary, Essequibo en
Berbice. De onder de auspiciën van de WIC werkende Nederlandse slavenhandelaren
konden aan de vraag van Suriname, Westindische eilanden, Berbice en
Essequebo-Demerary niet voldoen. Talrijke verzoeken om vergroting van de invoer
getuigen van dit probleem.38 In augustus 1787 ondertekenden de planters van
Essequibo en Demerary een request om slaveninvoer tijdelijk toe te staan buiten de
WIC om, ook door andere naties. Tot de ondertekenaars behoorde ook H.H. Post.39
Hij zal een groter aantal slaven nodig gehad hebben gezien zijn plannen zijn plantage
uit te breiden tot de dubbele diepte.
Toen Post in 1776 met de aanleg van ‘Le Resouvenir’ begon, bezat hij 13 slaven;
dit aantal steeg tot 38 in 1784, 52 in 1788, 99 in 1791 en 101 in 1793. Bij zijn dood
in 1809 liet H.H. Post op ‘Le Resouvenir’ ongeveer 375 slaven na.40 Ook op de andere
plantages waarvan hij eigenaar was, groeide het aantal slaven.41 De voornaamste
produkten waren katoen en koffie. De Raad van Demerary gaf Post in begin 1789
toestemming om aan de noordzijde (dit is aan de zeekant) een ‘goed woonhuys’ te
bouwen. Dit is ongetwijfeld het huis geworden zoals de zendeling John Wray dat bij
zijn komst in 1808 nog aantrof en beschreef:
It is a very elegant building, & placed in a very healthy, & pleasant
situation. In the front there is a long green path with Tamarind Trees on
each side: & on the back a long cascade of Water & orange Trees placed
in the same manner: on the one side a flagrant Garden, & on the other a
cotton Plantation; a beautiful scene is exhibited on every side.42
Om gezondheidsredenen (namelijk de noodzaak om van lucht te veranderen), vertrok
H.H. Post in 1788 naar Noord-Amerika vanwaar hij in 1789 in Demerary terugkeerde.
In 1791 vertrok hij opnieuw naar de Verenigde Staten, waar hij 7 jaren verbleef.43 In
deze tijd schokte het nieuws van de slavenopstand van Sto. Domingo de koloniale
naties en schafte het revolutionaire Frankrijk voor de eerste maal de slavernij af. Post
reisde in de V.S. ongeveer 2000 mijl, waarvan hij verslag deed in reisdagboeken.
Gedurende vier jaar woonde hij op ‘Belle Vue’ in Nuin Rochel (21 mijl van New
York), een farm die hij gekocht had en niet alleen bestuurde, maar ook bewerkte.44
In deze jaren schijnt hij al nagedacht te hebben over de mogelijkheden om de
negerslaven in het christendom te laten onderrichten. Hij bezocht allerlei bedehuizen
en keek uit naar een geschikte zendeling om deze naar Demerary te laten komen.45
Het natuur- en letterkundig genootschap ‘Prodesse Conamur’ uit Arnhem, de
woonplaats van ds. Evert Jan Post en Elisabeth Maria, bood Hermanus in 1792 het
honoraire buitenlidmaatschap aan. Tegelijk met hem werden ook de resident van
Cheribon (J.L. Umbgrove), de resident van Soerakarta (Joh. Fred. van Reede) en de
gouverneur-generaal van Oost-Indië (Willem Arnold van Alting) gevraagd. H. Post
accepteerde de uitnodiging in een brief gedateerd New York, 3 sept. 1793.46
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In 1797 keerde H. Post naar Demerary terug. Hij trof zijn plantage in zeer slechte
staat aan, langere afwezigheid zou hem geheel geruïneerd hebben. Een groot deel
van zijn negerslaven was dood.47 Post nam zich voor zijn plantage weer perfect in
orde te brengen en daarna naar Nederland terug te keren om daar zijn verdere
levensdagen te slijten. Van het laatste is het echter niet gekomen, volgens Wray
omdat verschillende omstandigheden het raadzaam maakten in de kolonie te blijven.48
Mogelijk waren dat de politieke en staatkundige ontwikkelingen, zowel in Guiana
zelf (de Engelse bezetting) als in Nederland (het Bataafs bewind), en de daaruit
voortvloeiende onzekerheden. Ook zal het steeds sterker wordende besef van
verantwoordelijkheid voor het wel en wee van de negerslaven van invloed geweest
zijn. Post schreef in ieder geval, ‘that having acquired an ample Fortune by the labours
of the Negroes

A.N. Paasman, Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting

184
he thought it his duty to contribute to their spiritual Welfare’.49
Na zijn terugkeer uit de Verenigde Staten is Post begonnen met onderricht aan de
negers - aanvankelijk op zeer bescheiden schaal. Op zijn plantage stelde hij een
schoolmeester aan voor de kinderen, een zekere Count. Deze moest ook catechiseren
en op zondag de liturgie voorlezen, waarbij de huisslaven welkom waren.50 Ook moet
hij in deze tijd gecorrespondeerd hebben met Nederlanders en naderhand Engelsen
over de mogelijkheden om één of meer zendelingen naar de kolonie te laten
overkomen - een wens die hij al sinds zijn terugkeer uit Nederland koesterde. Deze
pogingen bleven aanvankelijk zonder succes.51
Voor al zijn buurtbewoners maakte H.H. Post zich in 1804 verdienstelijk door het
graven van een kanaal dat als aanvoer van vers drinkwater diende. Van maart 1803
tot juli 1804 had het in de kolonie nauwelijks geregend en verscheidene mensen en
dieren waren omgekomen door gebrek aan water. In de stad kostte 1 gallon (4 ½
liter) water 1 dollar. Post toog met 150 negers aan de slag om een bestaand kanaal
met 5 ½ mijl te verlengen, het onbegaanbare binnenland in. Een bijzonder zwaar en
onaangenaam werk in een ondraaglijke hitte, waarbij Post geen toeschouwer was
maar zelf voorging in de arbeid.
He & 150 negroes were four days & four nights cutting the canal farther
into the interior than it was before. Mr. Post slept in the open air in a
hammock hanging upon two stakes, & the negroes on the swamp sometimes
with a part of their bodies in the water.52
Na voltooiïng van dit werk was er altijd fris water. Post liet aan de wegzijde van het
kanaal een groot vat plaatsen en liet twee negerjongens de voorbijgangers assisteren
met het waterhalen en het drenken van hun dieren. Vrouwen kwamen er bovendien
de was doen en het was er altijd een drukte van belang, vooral 's avonds. Vanwege
deze daad werd Post sindsdien door de negers de ‘God van Courabanna’ genoemd.53
Op 30 sept. 1805 kwam een Wesleyaanse zendeling (methodist) in Stabroek aan
die op 2 okt. een gesprek had met gouverneur Antony Beaujon. Toen deze hoorde
dat hij een zendeling was die de negers in het christendom wilde onderwijzen, stuurde
hij hem met de eerstvolgende boot terug (op 8 okt.).54 Natuurlijk kan hierbij het feit
een rol gespeeld hebben, dat de grondlegger John Wesley zich fel tegen slavernij
uitgesproken had in zijn Thoughts upon slavery (1774). Afgezien daarvan was de
publieke opinie van de kolonisten hevig gekant tegen zending onder de negers - iets
wat Post wel degelijk bekend was toen hij na teleurstellende reacties uit Nederland,
met de London Missionary Society in contact trad over het laten overkomen van een
zendeling. Na een langdurige correspondentie55 werd besloten om John Wray die in
Gosport studeerde, naar Demerary te zenden. Hij vertrok eind 1807 - in hetzelfde
jaar dat de Britse slavenhandel afgeschaft was door het Engelse parlement. Toen zijn
schip in de kolonie arriveerde, vertrok daar juist de laatste legale slavenhaler die zijn
menselijke lading gelost had.
Omstreeks deze tijd kreeg Post bemoeienis met een school in Stabroek. Hij betaalde
onderwijzers om kinderen les te geven in lezen en godsdienst. Dit ging hem lange
tijd veel geld kosten. De school stond voor iedereen open, ongeacht de vraag of men
het schoolgeld betalen kon.56
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John Wray, de 28-jarige zendeling van de London Missionary Society (LMS), kwam
op 6 febr. 1808 op ‘Le Resouvenir’ aan. Hij zou op de plantage zelf verblijf gaan
houden, wat het de autoriteiten moeilijk maakte tegen hem op te treden. Post had
zijn overtocht betaald, bood hem kost en inwoning aan, vergoedde wat Wray voor
zijn zendingswerk nodig had, maar kon hem geen verder inkomen betalen. Wray
werd enthousiast ontvangen; Post verheugde zich erop na lange tijd weer eens
diepgaande gesprekken over het geloof te kunnen voeren. Wray noemt Post in zijn
dagboek ‘this venerable Servant of God’.57 Uit brieven en dagboekfragmenten van
Wray krijgt men een interessant beeld van Posts plantageleven, van zijn karakter en
zijn godsdienstige opvattingen.58 Wray geeft een schat aan informatie over het
zendings-
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werk onder zowel de blanke als gekleurde bevolking van Demerary; over de
kerkdiensten, catechisatiën en leeslessen. Behalve de successen beschrijft hij ook de
tegenslagen - die vooral uit allerlei vormen van tegenwerking door de plantocratie
bestonden.
Wray trof in Posts woonhuis verscheidene kinderen aan. Eén ervan was de acht
maanden oude Hermanus Johannes Post (geboren op 15 juni 1807). Er zijn redenen
om aan te nemen dat niet Hermanus Post maar Johannes van der Haas de vader van
dit kind was. Van der Haas was een compagnon; Post heeft van diens relatie met zijn
vrouw geweten, maar gezien zijn afnemende gezondheid en in het besef spoedig te
zullen sterven heeft hij, aldus Wray, dit feit geaccepteerd.59 Er waren nog ongeveer
tien andere kinderen die door Post verzorgd werden: blanke en gekleurde
weeskinderen en kinderen van armen. Ook enkele volwassenen in nood hadden op
‘Le Resouvenir’ een onderkomen gevonden.60
De eerste dagen keek Wray zijn ogen uit aan de tropische natuur op ‘Le
Resouvenir’:
Took a ride round the Plantation with Mr. Post, & was much gratified, in
seeing the Cotton, & Coffee, & Planting, & Oranges, & a variety of tropical
productions which I had not seen before: & was led to adore the Creator
for covering the earth in so beautiful a manner, for his creature Man; surely
he is good to all! & his mercies are over all his works. The day was very
fine. The Thermometer 80°.61
Over de aanleg van de plantage schreef hij ondermeer:
Mr. Posts Plantation comprises about 600 acres of land, & is about 4 miles
in length, it goes much further into the interior than those next him, so we
rode a considerable distance on the side of the wild forest; or what is here
termed, ‘the Bush’, from which the plantations are separated by a bank.
The size of the Plantations is chiefly in the length, few are more than a
quarter of a mile broad. They are separated by a Trench, made by the
Negroes to take the water from them, & likewise from the Bush into the
Sea. If it were not for this, in the rainy Season the water from the interior
would break down the bank, & deluge the Plantations.62
Op de plantage bevond zich een ziekenbarak die door Wray bezocht werd. Meestal
trad de plantage-eigenaar of zijn directeur zelf als dokter op, ook Post deed dit, maar
in ernstige gevallen kon men ook een arts uit de stad raadplegen. Wray zou de zieken
willen onderwijzen dat volgens zijn vaste overtuiging Jezus de beste heelmeester is,
maar hij kampte met taalproblemen.63 De negerslaven spraken niet of nauwelijks
Engels, Wray sprak hun taal niet noch het Nederlands dat door het gezin Post
gesproken werd. Hij besloot om in iedeer geval Nederlands te gaan leren. Op den
duur bleek overigens de communicatie met de slaven toch het beste in het Engels te
gaan.
Wray ging zijn opwachting maken bij de gouverneur die persoonlijk niet
onwelwillend was, maar die spoedig liet merken dat er tegenstand te verwachten was
van de Raad. Hij drong er op aan zowel de slaven te onderrichten in hun plichten
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tegenover hun meesters als de meesters in hun plichten tegenover de slaven. De
tegenstanders lieten spoedig van zich horen. Ze verwachtten dat onderwijs, ook al
was dat hoofdzakelijk godsdienstonderwijs, de negerslaven bewust zou maken van
hun situatie en tot rebellie zou kunnen leiden. Post werd niet alleen voor gek verklaard
en bespot, maar ook beschuldigd van het veroorzaken van anarchie, chaos en
ontevredenheid onder de negerslaven - wat de kolonie naar de ondergang zou leiden.
Hij kreeg een waarschuwing om geen ‘riotous meeting of slaves’ op zijn plantage te
laten plaatsvinden en van Demerary geen tweede Sto. Domingo te maken.64 Er
verschenen stukken in de krant die ernstig waarschuwden tegen de gevolgen van
zending onder de slaven: het is onmogelijk om slaven tot christen te maken en om
hun te leren lezen zonder hen vrij te maken.65 Volgens Wray pareerde Post alle op
hem gerichte aanvallen en ondanks zijn steeds slechter wordende gezondheid haalde
hij op geen enkel punt bakzeil. Integendeel, hij spande zich in om ook op andere
plaatsen zendelingen aangesteld te krijgen, zoals in de stad Stabroek en in de kolonie
Berbice: Post bood grond aan in de stad om een kapel te bouwen, maar de autoriteiten
weigerden medewerking. Post correspondeerde en discussieerde met tegenstan-
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De plantage ‘Le Resouvenir’, begin 19e eeuw (LMS, SOAS). Te zien zijn o.a. de planterswoning en
‘Bethel Chapel’. De figuren rechtsonder stellen waarschijnlijk H.H. Post en zijn negerbediende voor.
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ders en informeerde hen zo goed mogelijk over goede resultaten van de zending
onder negerslaven elders.66
De Raad wilde Wray uitwijzen, maar met name de gouverneur of zijn
plaatsvervanger voelde daarvoor niet veel - ook al vanwege de achting die men H.H.
Post toedroeg. Het bleef bij dreigementen of beperkende maatregelen, zoals de
verplichting voor slaven om toestemming te hebben van hun meesters om de diensten
van Wray te bezoeken. Onder de tegenstanders schijnt vooral de Nederlandse
predikant, ds. Gabriel Rijk, een leidende rol gespeeld te hebben. Wray schreef over
hem:
He is quite a carnal Man & loves the things of the World better than the
things of God.67
Ds. Rijk zou de blanken voorhouden dat als ze hun slaven lieten dopen ze hen volgens
de Nederlandse wetten zouden moeten vrijlaten. Ridicule verdachtmakingen werden
gelanceerd. Toen er een bericht in de kranten verscheen dat een neger die gedoopt
was, in Essequibo zijn meester vergiftigd had, werd daarop gereageerd met: ‘we see
how dangerous it is to baptize Negroes’.68
Een aantal voorstanders van de zending ondersteunde de activiteiten van Post en
Wray en schreven brieven van adhesie aan de Raad van de kolonie en aan de
directeuren van de London Missionary Society; ze verklaarden dat hun gebleken was
dat de veiligheid van het land niet in gevaar gebracht werd.69 Sommige voorstanders
waren bekend met de positieve resultaten van de zending op bepaalde Westindische
eilanden (Antigua, Barbados en Tobago) en in Suriname, door de Moravische
Broeders.
Wray zag zijn toehoorders snel in aantal toenemen, van een 30-tal in de eerste
week tot ± 300 na twee maanden en 6 à 700 na een half jaar. Aanvankelijk werd een
loods als kerk gebruikt, maar na enige tijd besloot H.H. Post op zijn plantage een
kapel te bouwen. Deze was in begin september (1808) voltooid en werd spoedig
ingewijd, zoals Wray meedeelde, ‘crowded with people of various colours’. Hij bood
onderdak aan ruim 600 mensen. De kapel kreeg de naam ‘Bethel Chapel’.70 Naast
de kapel liet Post een woning voor de zendeling bouwen die in het daarop volgende
jaar voltooid werd. De kosten voor beide bouwwerken bedroegen ongeveer £1100.waarvan Post er ruim £1000.- voor zijn rekening nam, ondanks de financiële
tegenslagen ontstaan door het vier jaar achtereen mislukken van de katoenoogsten.71
Korte tijd voor zijn dood liet H.H. Post de kapel en het bijbehorende woonhuis met
tuin, alsmede een jaarlijkse uitkering van £100.-, bij laatste wil veiligstellen voor de
zending.72
Deze financiële steun aan de zending was aanleiding voor een aantal schuldeisers
van Post om met een faillissement te dreigen: Post moest hen afbetalen in plaats van
een kapel te bouwen en een zendeling te onderhouden.73
Op 9 okt. 1808 werden in de kapel de eerste negerkinderen door Post ten doop
gehouden en op 26 dec. van dat jaar deden 13 mannen en 7 vrouwen belijdenis,
waarbij Post zich zeer ontroerd toonde:
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The pious & excellent Mr. Post shed tears of joy the whole of the time to
see his long desire in part fulfilled,
aldus Wray.74 Wray had het verder druk met het geven van leesles en met catechiseren,
waarbij hij geholpen werd door de zwarte schoolmeester die op ‘Le Resouvenir’
werkte. Hij kampte met een voortdurend gebrek aan bijbels, liedboeken en
leesboeken.75 Zo nu en dan werd Wray uitgenodigd elders te komen preken, ondermeer
in Stabroek.
In jan. 1809 kreeg hij assistentie van zijn collega John Davies die ook op verzoek
(en op kosten) van Post naar Demerary was overgekomen. Deze nam de leiding op
zich van de school in Stabroek en mocht hier na enige tijd, overigens niet zonder
felle tegenwerking, ook preken. Ruim veertig leerlingen genoten er aanvankelijk
dagelijks onderricht, later breidde het aantal zich nog sterk uit. Zijn preken die hij
drie maal per week hield, werden meestal door meer dan 300 mensen bijgewoond.
Hij werd de grondlegger van ‘Providence Chapel, House and School’.76
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Wray deelde verscheidene malen voorvallen mee waaruit zou blijken dat de
negerslaven onder invloed van Gods woord een ander leven zouden zijn gaan leiden.
Ze zouden minder gestraft hoeven te worden, zich minder aan polygamie bezondigen
en in plaats van te dansen, drummen en drinken, zouden ze godsdienstige liederen
zingen.77 In een brief dd. 12 jan. 1809 aan de LMS geeft H.H. Post aan God de eer
van de opgetreden veranderingen:
It would be ingratitude to our God and Saviour not to praise His name for
what He has done. He has built His temple in this wilderness, and, I trust,
has given us reason to call it Bethel, because many of the ignorant negroes
have experienced the presence of the Lord. It is not possible that such a
change could otherwise have been effected in their conduct, both on mine
and other estates, but especially on the estate next to mine (Success). They
were formerly a nuisance to the neighbourhood, on account of their
drumming, dancing, &c, two or three nights in the week, and were looked
on with a jealous eye on account of their dangerous communications; but
they are now become the most zealous attenders on public worship,
catechizing, and private instruction. No drums are heard in this
neighbourhood, except where the owners have prohibited the attendance
of their slaves. Drunkards and fighters are changed into sober and peaceable
people, and endeavour to please those who are set over them.78
Een probleem bleef de zondagsheiliging. De zondag was namelijk de enige dag
waarop de slaven vrij waren om iets voor zichzelf te doen en enig geld te verdienen:
hun tuintje verzorgen en naar de sabbath-markt in Stabroek gaan om produkten te
verkopen. De zondagsheiliging was dan ook nauwelijks in zwang in de kolonie. H.H.
Post stelde voor om de slaven zaterdag of een deel van de zaterdag vrij te geven voor
hun eigen activiteiten, zodat ze zondags naar de kerk konden.79 Dit idee werd echter
bij zijn collega-planters niet erg enthousiast ontvangen. Post voerde zelf de vrije
zaterdag wel in. Toch was H.H. Post niet de eerste kolonist die dit deed. J.D. 's
Gravesande, kleinzoon van de bekende gouverneur van Demerary en Essequibo,
deelde in een brief aan de LMS mede, dat zijn grootvader de vrije zaterdag om
dezelfde reden al 40 jaar tevoren geïntroduceerd had, maar dat de gewoonte in onbruik
was geraakt. Hij vraagt de LMS om te proberen via de Engelse regering deze
gewoonte opnieuw te laten invoeren.80 Een bittere pil voor Post was, dat ondanks
alle aanmoedigingen die hij zijn slaven gaf, waaronder de vrije zaterdag en
kledingstukken om naar de kerk te gaan, de belangstelling voor de zending op zijn
eigen plantage minder was dan die op omringende plantages. Het is niet onmogelijk
dat de gunstigere levensomstandigheden en de betere behandeling die Posts slaven
genoten, hierbij een rol gespeeld hebben.81
Door zijn bereidheid mensen in nood metterdaad bij te staan heeft H.H. Post zijn
gezondheid ernstig in gevaar gebracht. Toen bij een van zijn buren in de regentijd
de plantage dreigde te overstromen door een dijkdoorbraak, werkte Post met een
aantal negers tot diep in de nacht in water, regen en kou aan de reparatie. 's Ochtends
om 3 uur hervatten ze het werk al weer en dankzij Posts grote handigheid werd de
plantage gered. Toen de buurman vroeg hoe hij Post kon belonen, vroeg deze als
gunst dat zijn slaven de kerkdiensten zouden mogen bijwonen. Deze burenhulp zou
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volgens Wray het leven van Post bekort hebben aangezien hij kort daarna ernstig
ziek werd.82
In het begin van 1809 ging H.H. Posts lichamelijke toestand snel achteruit. Hij
leed aan astmatische aandoeningen en had veel pijn en benauwdheden te verduren.
Daarbij kwam een steeds pijnlijker wordende jicht. In begin april had hij geen macht
meer over zijn handen en voeten. Soms gaf hij bloed op. Wray zat dikwijls aan zijn
ziekbed en Post deelde hem zijn levensbijzonderheden mee, waaronder enkele
levensgeheimen.83 Ook moest Wray hem dikwijls voorlezen. H. Post nam afscheid
van zijn huisgenoten en van sommige negers en trof zelf voorbereidingen voor zijn
begrafenis. Een timmerman moest alvast zijn doodskist maken.
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Op 29 april 1809 overleed Hermanus Post. Wray beschreef het verdriet van de
plantagebevolking aldus:
On April the 29th, about half after eight o'clock in the evening, he fell
asleep in Jesus. The poor negroes spent most of the night in weeping for
him; exclaiming, ‘O my massa, my massa!’ A more affecting scene was,
perhaps, never presented. I suppose there were more than 500 negroes of
his own, and from other estates, lamenting their loss. Mr. Purkis and the
manager went among the negro-houses, to request them to be still; but in
vain. They continued to weep aloud, exclaiming, ‘My massa, my massa!
- my tatta, my tatta!’ - I was much affected with the language of one poor
woman. She said she had been 20 years on the estate, - not able to do any
work; but her massa had given her every thing to make her comfortable.84
Op zondag 30 april werd H.H. Post 's middags om 5 uur begraven op het
begraafplaatsje op zijn eigen plantage, onder een grote mangoboom. Hij werd
gedragen door acht negers van wie er enkele gedoopt waren. Ondanks de hevige
regen was er een groot aantal ‘mensen van verschillende kleur’ aanwezig. Er werden
enkele liederen gezongen en Wray hield een korte preek. Wray had gewenst dat Post
in de kapel begraven zou worden, maar Post had dit geweigerd omdat dit als trots of
zelfverheerlijking beschouwd zou kunnen worden. De plantage verkeerde nog vele
dagen lang in rouw. Op zondag 14 mei hield Wray nog een speciale begrafenispreek
over Openbaring XIV:13.85

4.3.2. In memoriam H.H. Post
De London Missionary Society memoreerde de dood van Hermanus Post in haar
Annual Report over 1809 onder meer als volgt:
It is impossible to express the obligation under which the cause of religion
in the colony was laid by his influence, contributions, and exertions. But
in the midst of his usefulnes, and when his example was likely to prove
of the greatest advantage, it pleased the Sovereign Disposer of life to take
to himself that excellent man.86
De LMS zal de nagedachtenis van deze ‘edelmoedige weldoener’ nog lang in ere
houden, aldus het jaarverslag.
John Wray schreef in aug. 1810 een ‘Memoir of the late Hermanus Hilbertus Post’
dat in jan. en febr. 1811 gepubliceerd werd in The Evangelical Magazine. Wray
verwerkte de ervaringen die hij op ‘Le Resouvenir’ had opgedaan en de gesprekken
die hij met Hermanus Post gevoerd had, vooral aan diens ziek- en sterfbed. Bovendien
traden de weduwe Post en twee buurlieden-vrienden van Post, H. van Cooten en I.
Semple, als informanten op. Behalve op bepaalde levensfeiten gaat Wray uitvoerig
op Posts karakter en denkbeelden in. Enkele feitelijke gegevens in deze ‘Memoir’
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zijn onjuist; zo geeft Wray een verkeerde geboortedatum van H.H. Post: 26 dec. 1755
in plaats van 22 dec. 1753.87
Van belang is wat hij over Post als slavenmeester schrijft. H. Post was volgens
Wray weliswaar een streng en ernstig man, maar strafte nooit streng. Hoewel hij
opvliegend van aard was, bleek dit nooit uit de wijze van behandeling van de slaven.
Er waren van zijn plantage dan ook nooit negerslaven weggelopen, behalve twee of
drie van een uitgesproken slechte reputatie. Post strafte alleen wanneer het niet anders
kon en hij raakte erg van streek wanneer zijn directeur of opzichter straf uitdeelde.
Hij liet dan vragen waarom er gestraft moest worden en placht te zeggen: ‘I can
punish them myself, but I cannot bear to hear them punished by others, though I
know it is sometimes necessary’.88 Blanke employés die onnodig streng waren jegens
negers ontsloeg hij spoedig. Post was altijd vriendelijk voor zijn slaven en zorgde
goed voor de zieken onder hen: hij bezocht ze zelf en gaf ze soep of wijn te drinken.
Ook zijn vrouw bezocht de zieken overdag of 'snachts wanneer zij hun van dienst
kon zijn. Doordat Post zelf altijd hard werkte, kon hij van zijn slaven ook volledige
inzet eisen, zonder hen daartoe te hoeven dwingen. Slaven die wegens invaliditeit
of ouderdom niet meer konden
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werken, bleven een goede behandeling behouden. Post was dan ook geliefd bij de
slaven die tijdens zijn ziekte en na zijn dood aan hun verdriet volop uiting gaven.
Uit een van de eerste gesprekken die Wray op ‘Le Resouvenir’ met een negerslaaf
had, bleek al hoezeer de slaven zich aan een goede meester konden hechten: ‘He told
me his Massa is a very good Man (meaning Mr. Post) & that he thought he should
die if he left him.’89
In één van zijn brieven vertelde Wray voorts dat sommige slaven liever bij Post
zouden blijven, dan hun vrijheid krijgen:
they are all very fond of him, & some have told me they would not leave
him on any account, indeed one of the carpenters was offered his liberty,
but would not accept it.90
Wanneer H. Post ziek was, huilden de slaven om hem als kinderen.
Wray vertelt uitvoerig over Posts godsdienstige leven en zijn denkbeelden. Post
was uitgesproken vroom opgevoed en heeft erg geleden onder het gebrek aan
godsdienstige interesse in de kolonie. Reeds bij zijn aankomst in 1774 had hij zich
sterk geïsoleerd van zijn medekolonialen vanwege hun ongodsdienstige denkwijze
en onchristelijk gedrag.
De man bij wie hij de eerste tijd verblijf hield placht hem uit te lachen wanneer
hij zijn dagelijkse bijbellezing hield. Post was belijder van het calvinisme.91 Voor
hem stond de Bijbel centraal en niet de boeken over leerstellige problemen. Wel
behoorde een uitleg van de Heidelbergse catechismus tot zijn geliefde boeken.
Naderhand waardeerde hij ook de Assembly's Catechism van de Anglicaanse kerk.
Verder vond hij menselijke geschriften over de Bijbel verwarrend en las hij liever
de Bijbel zelf, waarin hij de vervulling van de profetieën van bijzondere waarde
achtte, evenals de levensvoorschriften die de Bijbel bevat vooral in de woorden van
Christus en in de brieven van Paulus. Met bepaalde gedeelten uit het Oude Testament
was hij minder gelukkig, met name die waarin het concubinaat wordt getolereerd.
Iedere morgen aan het ontbijt las hij zijn gezin voor uit de Bijbel, ook wanneer er
gasten waren, en dit bezorgde hem bij sommigen de naam van een dweper te zijn.
Na het ontbijt trok hij zich enige tijd terug in een klein huisje dat hij aan de kust
gebouwd had, om de Bijbel te bestuderen, te mediteren en te bidden. Hij betreurde
het dat hij vrijwel met niemand in de kolonie over religieuze zaken van gedachten
kon wisselen - laat staan op niveau. De komst van de zendelingen betekende voor
Post privé dan ook een eind aan een als pijnlijk ervaren isolement.
Een van de weinige uitzonderingen had gedurende enige jaren de ‘Swedenborgian
Hermit’ gevormd, een zekere heer Glen. Deze had aan de achterzijde van ‘Le
Resouvenir’ gewoond en was zeer met Post bevriend. Hij hield zich bezig met het
lezen van de werken van Swedenborg en van de Bijbel. Hij kende Latijn, Grieks,
Hebreeuws, Engels, Frans, Duits en Nederlands en had grondige kennis van theologie,
recht en natuurwetenschappen. Na enige tijd ging hij echter het binnenland in om
indianen te tekenen in hun leefomstandigheden. Hij leefde uitermate sober van zoute
vis en cassave en was meestal gekleed in een oud geruit hemd.92 Post deelde de
belangstelling voor theologie en natuurwetenschappen - vooral voor de astronomie.
Daarnaast bezat Post dankzij zijn eigen reizen in het binnenland ook een grote kennis
van de cultuur der indianen.
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Centraal in de levensbeschouwing van H.H. Post stond zijn geloof in de Goddelijke
Voorzienigheid.93 Alle gebeurtenissen, goede en kwade, schreef hij aan de
Voorzienigheid toe. Als zijn ondernemingen slaagden achtte hij niet zijn eigen inzicht
en werkkracht daarvoor verantwoordelijk, maar beschouwde hij dat als een zegening
van de Voorzienigheid. Tegenslagen en verliezen kwamen zijns inziens ook van de
grote Beschikker van alle gebeurtenissen. Ten tijde van de aanleg van ‘Bethel Chapel’
had hij, dankzij een andere produktiemethode, een rijkere katoenoogst dan de naburige
planters; toen hij eens in ernstige geldnood verkeerde, kwam iemand hem op het
juiste moment, ongevraagd, geld lenen. Deze en soortgelijke gebeurtenissen
beschouwde hij als beschikkingen van de Voorzienigheid. Hij sprak hierover overigens
niet met ‘mensen van de wereld’ om niet voor dweper uitgemaakt te
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worden. De hand van de Voorzienigheid meende Post vooral ook te bespeuren in de
bescherming van de negers, die zo weinig door slangen, schorpioenen en ander
gedierte gebeten werden, niettegenstaande het feit dat ze voortdurend op blote voeten
in het gras liepen, soms zelfs geheel naakt op de grond sliepen - vooral in de tijd dat
de plantage aangelegd werd.94
Wray vatte het verlies dat de dood van H.H. Post betekende, ten slotte als volgt
samen:
In the death of Mr. Post, the negroes have lost one of the kindest masters;
his bereaved widow a most affectionate husband; her child one of the best
parents; the fatherless and the widow a kind protector; the colony of
Demarara a respectable, useful, and benevolent inhabitant; and the writer
of this Memoir one of the most sincere friends [...]. But, above all, the
church of Christ has lost one of its most useful members, - one whose life
appeared almost absolutely essential to the promotion of the gospel in this
country [...].95
Behalve John Wray schreef Elisabeth Maria Post een in memoriam: Ter gedachtenis
van mijnen waardigen broeder H.H. Post, in 1809 te Demerari overleden. Dit werkje,
dat in 1810 te Epe geschreven moet zijn, is (nog) niet teruggevonden.96 Evenzeer
onvindbaar is een Engelstalig geschrift, waarschijnlijk in Demerary verschenen, dat
getiteld zou zijn: H.H. Post. Patriarch of Courabanna (de Courabana Creecq was
het riviertje waaraan ‘Le Resouvenir’ gelegen was).97

4.3.3. ‘Le Resouvenir’ en ‘Bethel Chapel’ na de dood van Post
Op verzoek van de weduwe Post had Johannes van der Haas de leiding van de plantage
op zich genomen. Noch hij, noch de weduwe wilden steun aan de zending blijven
verlenen. Aan de directeuren van de LMS deelde Wray mede:
I hope you will pardon me for telling you that Mr. Vanderhaars [sic] &
Mrs. Post are not interested in religion & that you must expect nothing
from them but opposition [...].98
In zijn dagboek spreekt Wray niet over tegenwerking, maar over weinig
aanmoediging.99 Dankzij de door H.H. Post getroffen voorzieningen kon de LMS
haar zendingswerk aan de Oost-Kust vanuit ‘Bethel Chapel’ voortzetten. Adriana de
Witt trouwde na enige tijd met haar vroegere minnaar (febr. 1810) en op 16 jan. 1811
werd er nog een tweede kind geboren: Lodewijk Gerrit Pieter van der Haas.100
De behandeling van de slaven ging er snel op achteruit. Vrij spoedig na de dood
van ‘massa Post’ werd het geluid van de zweep weer dikwijls op de plantage gehoord,
evenals het gejammer van de gestraften. Ook werd de vrije zaterdag afgeschaft en
op alle mogelijke manieren werden de slaven gedwongen ook op zondag te werken.
De slaven beklaagden zich bij Wray over het wrede optreden van de directeur. Na
de dood van Van der Haas (6 okt. 1812) werden de straffen nog zwaarder, omdat de
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directeur en de drijvers meer macht kregen. Soms vluchtten slaven na mishandeling
het oerwoud in. Toen weer een aantal van plan was te vluchten, raadde Wray hun
aan hun beklag in te dienen bij de gouverneur of diens fiscaal. Dit deden ruim 40
slaven van ‘Le Resouvenir’ en de fiscaal stelde een onderzoek in; de klachten luidden:
zware afranselingen met de zweep of met de bamboestok, en gedwongen
zondagsarbeid. Wray moest als getuige verschijnen en bevestigde de mishandeling
(okt. 1812).101 De fiscaal stelde een andere opzichter aan en verbood het gebruik van
de bamboestok. Wray werd door het gebeurde in de ogen van de planters nog
gevaarlijker dan daarvoor: iemand die niet alleen indirect - via de zending - maar
ook direct de slaven opzette tegen hun meesters. Eind 1812 beschuldigde Adriana
de Witt, toen de weduwe Van der Haas, Wray van de ‘misdaad’ de slaven op ‘Le
Resouvenir’ te leren schrijven. Het speet Wray dat de beschuldiging onjuist was: ‘I
am sorry that I could not plead guilty, as neither my time nor strength will permit
me to attend to this’, schreef hij in zijn dagboek.102 Tot juni 1813 bleef hij op ‘Le
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De graftombe van H.H. Post in Le Resouvenir.

Opschrift gerestaureerde graftombe.
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Resouvenir’ werkzaam en vertrok vervolgens naar Berbice om daar zending te
bedrijven onder de Britse kroonslaven en verdere belangstellenden. Hij stierf aldaar
in Nieuw Amsterdam (1837).103
Pas vier jaar na zijn vertrek kwam er op ‘Le Resouvenir’ een opvolger (in 1817):
de later bekend geworden zendeling John Smith. De tweevoudige weduwe Post, resp.
Van der Haas, had inmiddels met haar beide zonen de kolonie verlaten en was naar
Leiden verhuisd.104 Tijdens Smith's verblijf vond de slavenopstand van 1823 plaats,
die mede vanuit ‘Bethel Chapel’ georganiseerd was. Hij werd van medeplichtigheid
beschuldigd en ter dood veroordeeld (zie 4.5). Na zijn arrestatie werden door de LMS
op ‘Le Resouvenir’ geen zendelingen meer aangesteld. ‘Bethel Chapel’ werd door
een anglicaans geestelijke gebruikt tot 1833. Daarna stond de kapel enkele jaren leeg.
Toen John Wray er in 1835 een bezoek bracht, constateerde hij dat de preekstoel en
de kerkbanken eruit gesloopt waren. In datzelfde jaar werd het gebouw verplaatst
naar Montrose Front, waar C.D. Watt als zendeling van de LMS aangesteld was. In
1851 verhuisde de kapel opnieuw, nu naar Beterverwagting, waar de kapel tot in de
20ste eeuw gestaan heeft.105 In deze ‘Bethel Congregational Church’ werd in 1858
een gedenkplaat aangebracht waarop resp. John Smith, John Wray en Hermanus H.
Post herdacht worden als de ‘Fathers and Founders of the Mission Churches in British
Guiana’. Posts overlijdensdatum wordt hierop ten onrechte vermeld als 25 dec. 1808.
Al veel eerder na de dood van H.H. Post moet er in ‘Bethel Chapel’ een gedenkplaat
aangebracht zijn; deze bevindt zich thans in de ‘Zoar Congregational Church’ in
Plaisance. De tekst, die zeer moeilijk leesbaar is en de aan Wrays ‘Memoir’ ontleende
onjuiste geboortedatum bevat, luidt:
Sacred
TO THE MEMORY OF
HERMANUS HILBERTUS POST ESQ.re
28 years Propietor of this Estate
Born at UTRECHT 26 December 1755
He created a CHAPEL for the Use of the NEGROES
in 1808
and died universally lamented
29 april 1809
HAPPY WHEN THE OWNER OF THIS FERTILE GROUND
WITH LARGE INCREASE HIS LABOUR CROWN'D
BUT HAPPIER FAR, THAT HEAVEN HIS HEART INCLIN'D
WITH TRUTH DIVINE TO GLAD THE NEGROE MIND
AND TO THIS A SACRED FAME TO RAISE
WHERE SABLE* CHRISTIANS MIGHT THEIR SAVIOUR PRAISE
‘GRANT ME TO SEE THY GOSPEL SPREAD’, HE CRIED
GOD HEARD HIS PRAYER, HE SAW REJOICED AND DIED
READER, GO PROFIT BY THE EXAMPLE GIVEN
AND FOLLOW IN THE PATH WHICH LEADS TO HEAVEN
Sa. STANTON fec LONDON 1810.

*

Sable: zwart.

A.N. Paasman, Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting

Op de plaats van de vroegere plantage vindt men thans de ‘village’ La Resouvenir
(sic). Het graf van H.H. Post is er bewaard gebleven en in de jaren zeventig van de
20ste eeuw gerestaureerd. Het opschrift komt overeen met dat van het gedenkbord
in de ‘Bethel Congregational Church’ in Beterverwagting - inclusief de onjuiste
sterfdatum. Posts nagedachtenis wordt in La Resouvenir ook nog altijd door
mondelinge overlevering in ere gehouden.106

Eindnoten:
12 Zie voor de gegevens over het Nederlandse leven van H.H. Post: Paasman 1974. Hierin wordt
naar de archivalische bronnen verwezen en men vindt er verdere bijzonderheden en
literatuurverwijzingen. De geboorte en doop worden vermeld op p. 30 en 53.
John Wray geeft een onjuiste geboortedatum, 26 dec. 1755 (Wray 1811, 1), die terechtgekomen
is op de gedenkplaat in Bethel Chapel op ‘Le Resouvenir’, thans aanwezig in de Zoar
Congregational Church in Plaisance (zie 4.3.3).
13 Wray 1811, 2.
14 Paasman 1974, 55-57.
Volgens Wray zou de familie enige tijd doorgebracht hebben in ‘Houdegyn’ (Wray 1811, 2).
De familie was toen kerkelijk ingeschreven in Jutphaas (Paasman 1974, 56).
15 Wray 1811, 2.
16 Paasman 1974, 57. Wray noemt als plaats waar G.W. Post overleden is: Kaap de Goede Hoop
(Wray 1811, 2).
17 Wray 1811, 2; Paasman 1974, 60. Hij vertrok met kerkelijke attestatie voor Essequibo.
18 Zijn latere vriend H. van Cooten beschreef zijn optreden na aankomst als volgt: ‘Full of life
and activity, and anxious to put himself forward, in order to assist his parents’ (Wray 1811, 2).
19 Wray 1811, 2-3.
20 Paasman 1974, 60, 141.
21 Wray 1811, 3.
22 Notulen van den Commandeur en Raaden in Rio Demerary, resp. op 18 sept. 1778 en 15 maart
1779 (ARA; WIC 548; WIC verg. v. Tienen 186).
23 Notulen van den Commandeur en Raaden in Rio Demerary, resp. op 18 sept. 1778 en 10 aug.
1779 (ARA; WIC 548). Een verzoek om ontslag als luitenant werd blijkens de Notulen afgewezen
op 20 mrt. 1780 (ARA; WIC 549).
24 Wray 1811, 43.
25 Blijkens een testament van de echtelieden verleden voor Jac. Andriesen jr., eerste klerk ter
secretarie van Demerary, d.d. 7 mei 1781 (Law Courts, Georgetown; Wills vol. 1 (1769-1784)).
Dat Adriana de Witt in Middelburg geboren is, blijkt uit het testament van Johannes van der
Haas en haar, verleden op 18 april 1811 (Law Court Georgetown; Wills vol. 16 (1812-1813)).
Daar de Middelburgse doopboeken van voor 1811 en trouwboeken van voor 1792 in 1940
verloren zijn gegaan, waren de exacte doopdatum van Adriana de Witt en de trouwdatum van
haar ouders in het Gemeente-archief aldaar niet meer te achterhalen. Zie ook Paasman 1974,
65, 143-144.
26 Zie het eerstgenoemde testament in aant. 25.
27 Paasman 1974, 65; Wray 1811, 44. Op 3 febr. 1784 kreeg H.H. Post attestatie van Amerongen
naar Amersfoort, volgens de Lidmaten 1764-1865 (Archief NHK Amerongen).
28 In aug. 1784. Paasman 1974, 66. Over het kerkelijk leven in de kolonie zie: Netscher 1888,
132-134 en Knappert 1930.
29 Wray 1811, 44.
30 Paasman 1974, 65, 144.
31 Paasman 1974, 65, 144, H.J. Ovink zal de produkten verkopen.
32 Paasman 1974, 65, 141, 144.
33 Wray 1811, 44, spreekt over okt. 1785, maar dit moet ongetwijfeld okt. 1784 zijn. Blijkens de
Notulen van de Raad van Demerary d.d. 5 febr. 1785 was H. Post op die datum alweer in de
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kolonie (ARA; WIC 555). Op grond van de Notulen d.d. 5 okt. 1784 zou men reeds met
waarschijnlijkheid kunnen aannemen dat Post op dat moment teruggekeerd was: hij wordt
namelijk kandidaat gesteld voor de functie van weesmeester - een functie waarin hij overigens
niet werd verkozen (ARA; WIC 555). Volgens de Namen der ledematen 1692-1853, van de
Ned. Herv. Kerk te Amersfoort vertrokken de echtelieden vandaar in aug. 1784 (Archief N.H.K.,
Amersfoort inv. nr. 53, p. 150). De zeereis kon binnen 2 maanden gemaakt worden.
Paasman 1974, 66, 144-145.
Blijkens de Notulen [...] Demerary d.d. 7 mei 1787 (ARA; WIC 558) en van de Vergadering
van Tienen en Kamer Amsterdam d.d. 11 dec. 1789 (ARA; WIC 187).
Notulen [...] Demerary d.d. 2 febr. 1785 (ARA; WIC 556). De officiële normen waaraan een
raadslid moet voldoen, die door Netscher 1888, 142 wordt geciteerd als te behoren tot de
‘voornaamste, kundigste en vroomste ingezetenen der gereformeerde religie’, werd kennelijk
in Demerary in deze tijd op soepele wijze gehanteerd aangezien er volgens H. Post en anderen
weinig vroomheid in de kolonie te bespeuren viel.
Notulen [...] Demerary d.d. 5 febr. 1785 (ARA; WIC 556). H. Post was voorgedragen in de
plaats van P. van Helsdingen. Na Post werd G.S. Riem aangezocht.
In de Brieven 1785-1788 wordt uitvoerig op deze taak ingegaan; er staan verschillende requesten
in afgedrukt. In het derde stuk van 1786 worden in de Bijlagen K, M, O, en Q requesten uit
1785 afgedrukt, waar H.H. Post tot de ondertekenaren behoort.
Het request is gedateerd: Demerary 18 aug. 1787; op 6 febr. 1788 werd het gepresenteerd aan
de Staten-Generaal; op 7 april 1788 werd het ingebracht in de vergadering van de Gedeputeerde
Staten van Zeeland: Request van Planters en Ingezetenen van Essequebo en Demerary (...) om
den vryen Invoer van Slaven, met Schepen van allerlei Natien (RA Zeeland; Gedrukte Notulen
van Staten van Zeeland 1788. Bijlagen). In de Brieven 1785-1788 wordt het request aan de
Staten-Generaal (ingediend op 6 febr. 1788) medegedeeld in het 12e stuk (1788). De requestanten
klagen dat de invoer van slaven naar hun kolonie altijd ‘zeer gebrekkig’ is geweest, ‘ja zomtyds
is 'er geduurende een reeks van Jaaren geen Slaafschip naar deeze Colonie gekomen; en nooit
anders dan enkele Schepen, en veelmaal dezulke welke hunne meeste en beste Negers in andere
Colonien reeds verkogt hadden. Ze wijzen erop dat omdat de welvaart van de Republiek
verbonden is met die der ‘Landbouwende Colonien’ en die welvaart alleen in stand gehouden
kan worden ‘door een overvloedige aanvoer van Negerslaven tot een verlaagde prys, dit 't eerste
en voornaamste doelwit, met post-positie van alle consideratie schynt te moeten zyn’ (p. 4).
Tot de vele ondertekenaars behoorden ook Hermanus' schoonvader Barel de Wit en zijn
compagnon H. van Cooten.
Blijkens de opgaven voor de z.g. ‘hoofdgelden’, een belasting per hoofd (ARA; WIC 195, 197,
en W.I. Raad der Colonien 108, 109). Het aantal slaven in 1809 is ontleend aan Wray 1811, 3.
In de jaren 1784, 1785, 1788 en 1791 waren dat er resp. 1. ‘Le Triumph’ (Post en Van Cooten):
29, 28, 37, 51; 2. ‘De beeter Hoop’ (Post en Van Cooten): 30, 30, 46, 58; 3. ‘L'utile Sollitude’
(Post): 19, 27, 24, -.
In 1791 was H. Post geen eigenaar meer van ‘L'utile Sollitude’.
Dagboekinscriptie van John Wray (d.d. 6 febr. 1807) katern 1, p. 3 (SOAS London; LMS The
West Indies, Journals, West Indies & British Guiana box 1). Zie ook de brief van John Wray
(d.d. 12 febr. 1807) aan de LMS (SOAS London; LMS The West Indies, Incoming letters B.
Guiana-Demerara, box 1, folder 1, jacket A). C. Stuart Craig stelde een gids samen, te gebruiken
als beknopte inventaris op de LMS-collectie: The Archives of the Council for World Mission
(incorporating the London Missionary Society): an outline guide. London, School of Oriental
and African Studies, 1973.
Wray 1811, 44.
Wray 1811, 44. Post placht volgens Wray te zeggen: ‘he was far better pleased in driving the
plough than in managing the negroes’. De reisdagboeken waarover Wray schrijft, heb ik niet
teruggevonden.
Wray 1811, 6, 44.
Paasman 1974, 39, 42, 150, 151. De antwoordbrief bevindt zich onder de Ingekomen stukken
1793-1922 van het genootschap (GA Arnhem; Prodesse, inv. nr. 4).
Wray 1811, 44.
Wray 1811, 45.
Extract door John Forbes van de LMS (SOAS London; LMS The West Indies, Incoming Letters
B. Guiana-Demerara, box 1, folder 2, jacket B).
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50 Wray 1811, 4. De naam Count heb ik ontleend aan Wrays dagboek, katern 2, p. 15 en 24 (zie
aant. 42).
51 Wray 1811, 6. In 1808 sprak H. Post over het begin van de zending als de vervulling van een
wens die hij al 23 jaar koesterde; waarschijnlijk sinds zijn terugkeer uit de Republiek [eind
1784].
52 Wray 1811, 4-5. Citaat uit Wrays dagboek, katern 2, p. 3 (zie aant. 42).
53 Wray 1811, 4-5. Courabanna was de naam van de rivier (‘kreek’) waaraan de plantage lag.
54 Wallbridge 1943, 33. Pas in 1815 mochten de methodisten met hun zending beginnen (Wallbridge
1943, 38).
55 Rain 1892, 12, stelt dat enkele brieven van H. Post zoek raakten.
56 Wray 1811, 6-7.
57 Dagboek Wray, katern 1, p.4 (zie aant. 42).
58 Dagboeken en brieven worden bewaard in het LMS-archief aanwezig in de SOAS te London
(zie aant. 42). Als beknopte inventaris kan Craig 1973 dienen.
59 Wray in een vertrouwelijk schrijven (1 mei 1809) aan de LMS. Post had zijn levensloop en
-geheimen aan Wray medegedeeld (zie aant. 42; box 1, folder 1, jacket C).
60 Brief van Wray d.d. 19 jan. 1809 (zie aant. 42; box 1, folder 1, jacket C).
61 Dagboek Wray, katern 1, p. 5 (zie aant. 42).
62 Dagboek Wray, katern 1, p. 5 (zie aant. 42).
63 Dagboek Wray, katern 1, p. 6 (zie aant. 42).
64 Wray 1811, 7; Rain 1892, 38.
65 Chamberlin 1923, 26-27.
66 Wray 1811, 6; Rain 1892, 38.
67 Brief van Wray d.d. mrt. 1808 (zie aant. 42; box 1, folder 1, jacket A). Gabriel Rijk was aldaar
predikant sinds 1802 (Knappert 1930, 42). Hij stierf in 1812 (Rain 1892, 81).
68 Dagboek Wray, katern 2, p. 23 (zie aant. 42).
69 In kopie aanwezig in de LMS-collectie (zie aant. 42; box 1, folder 1, jacket A).
70 Wray 1811, 6. Dagboek Wray, katern 2, p. 18 (zie aant. 42) Wray schreef o.a. ‘I trust it will be
a Bethel to many’. Bij de inwijding waren ± 700 mensen aanwezig die met veel aandacht
luisterden aldus Wray, ‘I never saw a congregation more attentive in England’.
71 Wray 1811, 6. Over het mislukken van de katoenoogsten: brief d.d. 12 febr. 1808 (zie aant. 42;
box 1, folder 1, jacket A). Volgens Wray 1811, 45, was de katoenoogst tijdens het bouwen van
de kapel echter veel beter dan die van de omringende plantages - wat door hem aan een andere
behandeling van het gewas, maar door Post aan de Voorzienigheid werd toegeschreven.
72 Brief van Wray d.d. 6 mrt. 1809 (zie aant. 42; box 1, folder 1, jacket C). Post stelde de
voorwaarde dat de leer van de gereformeerde kerk onderwezen zou worden en dat wanneer de
LMS geen zendelingen meer zou sturen, de kerk c.a. over zou gaan aan een Schots
zendingsgenootschap.
73 Brieven van Wray d.d. 19 jan. 1809 en 14 mrt. 1809 (zie aant. 42; box 1, folder 1, jacket C).
74 Dagboek Wray, katern 3, p. 4 (zie aant. 42).
75 Over dit gebrek aan materiaal beklaagde hij zich enige malen bij de LMS. Voor de catechisatie
aan beginners werd gebruik gemaakt van Isaac Watts' First Catechism; de gevorderden gebruikten
de Assembly's Catechism.
76 Wray 1811, 6; Rain 1892, 40; Chamberlin 1923, 35.
77 Brief van Wray d.d. 14 febr. 1809 (zie aant. 42; box 1, folder 1, jacket C).
78 Rain 1892, 39.
79 Wray 1811, 42.
80 Copie brief van J.D. 's Gravesande aan de secr. van de LMS G. Burder, d.d. 13 juni 1811 (zie
aant. 42; box 1, appendix c, p. 17).
81 Rain 1892, 42.
82 Wray 1811, 5.
83 Wray 1811, 46-47. De ontwikkeling van de ziekte blijkt ook uit Wrays dagboek en brieven aan
de LMS. Over de levensgeheimen: brief van Wray d.d. 1 mei 1809 (zie aant. 42; box 1, folder
1, jacket C).
84 Wray 1811, 48. De verslagenheid van de plantagebewoners wordt ook beschreven in Wrays
dagboek, katern 3, p. 15 (zie aant. 42).
85 Wray 1811, 49. Wrays dagboek, katern 3, p. 15-16 (zie aant. 42). De gezongen liederen van
Isaac Watt (uit de Divine Songs) worden deels geciteerd in Rain 1892, 45. De Openbaringstekst
was één van de lievelingsteksten van H.H. Post (‘En ik hoorde een stem uit den hemel, die tot
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mij zeide: Zalig zijn de doden die in den Here sterven. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen
van hun arbeid; en hun werken volgen met hen.’).
Annual Report over 1809 (1810), geciteerd in de Quarterly Chronicle of Transactions of the
London Missionary Society, in the years 1820, 1821, 1822, 1823 and 1824. Vol. 2. London
1825, p. 464.
Wray 1811, 1. De informanten worden ook genoemd op p. 1. De fouten in de ‘Memoir’ kunnen
ontstaan zijn door verkeerd lezen van Wrays handschrift door de Londense zetter; Wray heeft
geen drukproeven kunnen corrigeren.
Wray 1811, 3.
Dagboek Wray, katern 1, p. 9 (zie aant. 42).
Brief Wray, mrt. 1808 (zie aant. 42; box 1, folder 1, jacket A).
Wray 1811, 43.
Rain 1892, 94. Ten tijde van Wrays verblijf in Demerary bezat waarnemend gouverneur Robert
Nicholson een groot aantal indianen-tekeningen van Glen. Over Posts voorkeur voor theologie
en astronomie zie men Wray 1811, 46. Volgens Rodway 1891-1894, II, 109-110 stichtte Glen
in Stabroek de ‘New Jerusalem Church’ die 30 à 40 jaar bestaan heeft.
Wray 1811, 45.
Wray 1811, 45.
Wray 1811, 48-49.
Paasman 1974, 17, 19, 49, 103, 112.
Joel Benjamin, assistent-librarian van de UB van de University of Guyana vermeldt in de in
voorbereiding zijnde Bibliography of Guyana alleen de volgende incomplete titel: ‘H.H. Post.
Patriarch of Courabanna [eccles. matter]’. Verder onderzoek, met name in Georgetown en
Londen, leverde niets op.
Behalve ‘Patriarch of Courabanna’ werd H. Post ook wel ‘God of Courabanna’ genoemd (zie
aant. 53).
Brief Wray d.d. 1 mei 1809 (zie aant. 42; box 1, folder 1, jacket C).
Dagboek Wray, katern 3, p. 20 (zie aant. 42).
Het huwelijk vond plaats op 22 febr. 1810 blijkens een brief van J. van der Haas d.d. 1 mrt.
1810 aan de LMS (zie aant. 42; box 1, folder 1, jacket A). De geboorte van L.G.P. van der Haas
viel op 16 jan. 1811 (Paasman 1974, 145 (noot 215)).
Rain 1892, 82-84.
Rain 1892, 92.
In Rain 1892 wordt het leven van John Wray beschreven. Over zijn laatste levensjaren: Rain
1892, 322-345. Zie ook Lovett 1899, II, 362.
John Smith noteert op 6 mrt. 1817 in zijn dagboek dat de weduwe Van der Haas op dat moment
in Leiden woont (SOAS London; LMS The West Indies, Journals, West Indies & British Guiana
box 1).
Wallbridge 1943, XXIX-XXX. Met dank aan Joel Benjamin (UB Georgetown) en dr. Ian
Robertson (University of Guyana).
Zie mijn Woord vooraf. Het graf was blijkens een onduidelijke inscriptie gerestaureerd op 12
juni 1973 of 12 juni 1975.
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4.4. Zending in het geding
De voorgangers van de gereformeerde, lutherse en anglicaanse kerken die in de 17e
en 18e eeuw naar de Wilde Kust vertrokken, richtten hun aandacht en activiteiten
voornamelijk op de aldaar aanwezige blanken. Bij wijze van grote uitzondering
werden weleens negers of kleurlingen als kerkelijk lidmaat aangenomen, maar echte
zendingsijver ontbrak. Wanneer zich een predikant al eens voor kerstening van
niet-blanken wilde inzetten, zoals J.G. Kals omstreeks 1730 in Suriname, ondervond
hij van de kerkelijke en wereldlijke autoriteiten meer tegen- dan medewerking.107
Alleen de Moravische Broeders (Hernhutters) kregen ondanks tegenwerking in
de loop van de 18e eeuw enige vaste grond onder de voeten. Zij arriveerden resp. in
1735 in Suriname en in 1738 in Berbice en maakten met wisselend succes
bekeerlingen onder de indianen, marrons en negerslaven. De missiepost Pilgerhut
aan de Berbicerivier werd tijdens de grote opstand van 1763 verwoest. In Suriname
werden in de tweede helft van de eeuw de eerste (niet-blanke) zendingsgemeenten
gesticht, zowel in het binnenland als in de stad Paramaribo. De Broeders hielden
zich al spoedig bezig met het vertalen van bijbelgedeelten en stichtelijke lectuur in
indianen- en bosnegertalen en in Sranan Tongo. Nog voor het eind van de eeuw
gaven zij enig onderwijs aan niet-blanke kinderen.108
Toen H.H. Post zich in de kolonie Essequibo-Demerary vestigde, moest het
zendingswerk daar nog geheel van de grond komen. Alleen individuele planters
hadden wel eens pogingen in het werk gesteld enkele van hun slaven (meestal
huisslaven) enige kennis van het christelijk geloof bij te brengen. Men kan zich
afvragen waarom de invoering van de zending aan het begin van de 19e eeuw bij de
zich christenen noemende plantocratie op zoveel hardnekkig verzet stuitte - of
eigenlijk, welke relaties er bestonden tussen slavernij, koloniale samenleving en
zending.
Guiana was natuurlijk geheel en al een koloniale samenleving, die functioneerde
dankzij de slavernij. In Demerary en Essequibo bijv. werd het aantal inwoners in
1807 geschat op 85.000; hiertoe behoorden 75.000 gekleurden, grotendeels
negerslaven.109 De negerslaven waren volstrekt rechteloos, de kleine groep vrije
gekleurden bezat hun vrijheid en soms enig geld, maar waren overigens ook
tweederangs burgers die geen belangrijke overheidsfuncties konden bekleden, noch
actief of passief stemrecht hadden voor de Raden van politie en justitie. De grote
groep negers moest d.m.v. gedwongen arbeid de ondernemingen van de blanken
winstgevend maken (plantageslaven) en de blanke bovendien het dagelijks leven op
alle denkbare manieren veraangenamen (huisslaven). Negermeisjes en -vrouwen
moesten de blanke mannen daarbij als concubine, of als prostituée ter beschikking
staan. Dit systeem kon alleen voortbestaan dankzij een onmenselijk streng bewind
van de blanke machthebbers: afschrikwekkende straffen voor ‘ongehoorzame slaven’
- voor te geringe arbeidsprestaties, voor vergrijpen, voor weglopen en voor rebellie.
De zweep was grote ‘motivatie’ in de slavernij: tegen zonsopgang knalde hij al om
de slaven bij elkaar te roepen voor het begin van het werk, bij zonsondergang knalde
hij nog om de slaven aan te sporen een handvol gras te plukken voor het paard van
de meester. Dit was de laatste verplichting voor het beëindigen van de dagtaak als
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men tenminste niet 's nachts moest doorwerken, zoals in de oogsttijd kon voorkomen,
bijv. in een van de loodsen of molens. De zweep knalde zes dagen per week en
dikwijls zeven dagen, hoewel de zondag een vrije dag was voor de slaven om hun
eigen stukje grond te bewerken, naar de markt te gaan en zich te ontspannen met
muziek en dans.
Doorgaans hadden de huis- en ambachtsslaven het aanmerkelijk beter dan de
veldslaven die in verzengende hitte of tijdens zware regenval, nauwelijks beschermd
door kleding en schoeisel, hun arbeid moesten verrichten - meestal in moerassig
gebied met veel ongedierte, vooral muskieten en andere stekende insekten. De
huisslaven daarentegen verbleven in of in de onmiddellijke nabijheid van het huis,
hadden taken als bediende, tuinman, koetsier,
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werkster, kindermeisje en bijzit, en stonden iets dichter bij de beschaving, of althans
wat daarvan overgebleven was of wat daarvoor doorging. Huisslaven van een
godsdienstige planter volgden de godsdienstoefeningen met het plantergezin. De
ambachtsslaven (timmerlieden, kuipers, smeden, enz.) konden hun arbeid of op de
eigen plantage verrichten of verhuurd worden.
Vergeleken met hun Westeuropese tijdgenoten leefden vele planters immoreel en
goddeloos. Naast het geld verdienen stond het geld uitgeven centraal in hun leven:
aan eten, drinken, roken, kaartspelen en vrouwen. Een nieuwkomer in de kolonie
wreef zich dan ook wel enige malen de ogen uit, totdat hij ingekapseld was - of, zoals
in het geval van H.H. Post, zich als zonderling of dweper gekwalificeerd en zich
volstrekt geïsoleerd had van het ‘gezellige’ leven. Een jong Frans edelman, Etienne
Grellet, die Demerary in 1793 bezocht, in de periode dat H. Post in New York
verbleef, was zo geschokt door de immorele leefwijze van de blanken en de manier
waarop ze de negerslaven behandelden, dat hij (tijdelijk) zijn geloof verloor. In zijn
memoires schreef hij later over de Guianese slavenmeesters:
There was no excess of wickedness and malice which a slaveholder, or
driver, might not be guilty of
en over de leefwijze van de kolonisten in Demerary:
It was a place of much dissipation; I do not recollect, during the whole
time I was there, that I saw any thing, in any one, that indicated a feeling
of religious sensibility. There was no place of worship; no priest of any
kind, except one who had been there a few years, who was a dissolute
drunken man. It was of the Lord's mercy that I, and the whole land, were
not destroyed like Sodom and Gomorrah.110
Rond de eeuwwisseling kwamen soortgelijke getuigenissen van andere bezoekers,
zoals doctor George Pinckard, Henri Bolingbroke en luitenant Thomas Staunton St.
Clair.111 Zendeling John Wray beschreef zijn eerste indrukken aldus:
the People mind nothing but dancing, drinking, & attending the places of
pleasure, & all have the Negro Girls at their command, & think they are
justifiable in so doing. & they not only follow these things themselves but
endeavour to draw all who come into the Country into the same custom,
& Mrs. Post assures me that she has known many of whom she has thought
well, but when they have been here a few Weeks have become the most
desipated. Indeed as far as I can learn it would be a shame to mention
among Christians the things which are practised here among the White
People: they are indeed gone astray, every one after his own way. & the
Negroes are likewise sunk into the greatest ignorance, & guilty of almost
every crime. Here the Sabbaths of God are violated in the most tremendous
manner. These sacred days which the Lord has said remember ye keep
them holy, are made by the blacks days of Merchandise, & Fishing, & by
the Whites days of worldy Pleasure, & desipation, & they think they are
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given for the very purpose. Here the holy religion of Jesus is despised, &
his name continually blasphemed & vice & inmorality approved.112
De enkele geestelijken in de kolonie konden zich heel dikwijls niet aan de wereldse
bekoringen onttrekken. Wray schreef over de Nederlandse en Engelse predikanten
in Stabroek:
Here are two Men in the Colony called Minister one Dutch & the other
English but they love Dancing & Cards playing better than saving immortal
Souls.113
Met name de Nederlandse dominee Rijk werd zijn tegenspeler. Deze rekende erop
dat Wray zich wel zou inlaten met negermeisjes en daardoor als zedenmeester een
toontje lager zou moeten zingen.114 Hij maakte het werk van Wray op allerlei mogelijke
manieren verdacht bij de planters. Wray schreef daarom meer dan eens over de
samenwerking tussen deze predikant en de duivel, zoals bijv.
The Devil has made great use of the Dutch clergyman in his work.115
Aangezien de zendelingen als ‘geweten’ van de blanken in deze samenleving gingen
functio-
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neren, waren ze alleen daarom al niet welkom. Nog minder welkom waren ze,
vanwege hun voorgenomen werk onder de negerslaven. Wat stelden voor- en
tegenstanders zich voor van het effect van de zending onder de slaven?
Van H.H. Post die, zoals gezegd, al jarenlang de wens koesterde zending onder de
negerslaven in te voeren, zijn geen duidelijke uitspraken tegen het systeem van de
slavernij bekend. Wray typeerde zijn houding als
He is very kind to the Negroes & appears to have been often deeply imprest
concerning their state of slavery whether right or not.116
‘whether right or not’, Post deed kennelijk geen duidelijke keuze in de discussie pro
of contra, hij accepteerde het systeem ongetwijfeld contre coeur, en zette zich in om,
gegeven dit systeem, de slaven een zo goed mogelijk bestaan te verzekeren. Het is
bekend hoe geschokt Post was toen hij in Rio Demerary arriveerde en de eerste
ervaringen met de slavernij had, met name bestraffingen van slaven.117 Post was
verontwaardigd op godsdienstige en humanitaire gronden: het wrede gedrag van de
planter strookte op geen enkele wijze met de christelijke leer, terwijl het ook niet
strookte met zijn sociale inzichten, waarvan het voornaamste was: dankzij het werk
van de negerslaven heeft de blanke een goed bestaan, op zijn beurt moet de blanke
de neger een goed bestaan geven. In feite echter heerste bij de meeste planters de
grootst mogelijke ondankbaarheid voor de arbeid van de negers: dezen werden
nauwelijks anders dan als dingen, als werktuigen of machines beschouwd. Post wilde
hun toestand verbeteren, wat in Guiana omstreeks 1800 een verlicht standpunt
genoemd mag worden. Hij wilde dit doen zowel door een goede behandeling tijdens
het leven van de slaven, als door een goede voorbereiding op het hiernamaals.118.
Over de betere kwaliteit van hun bestaan is reeds het een en ander meegedeeld:
Post gaf zijn slaven goed te eten en te drinken, hij verzorgde de zieken, invaliden en
ouden van dagen - ook als ze geen enkele arbeidsprestatie konden leveren -, gaf hun
extra kleding om naar de kerk te kunnen gaan en behalve een vrije zondag ook een
vrije zaterdag. Hij strafte alleen als het hoogst noodzakelijk was en nooit op wrede
wijze.
De voorbereiding op het hiernamaals moest de zending gaan geven. Hij werkte
overigens zelf volop mee aan het catechiseren, bijbellezen, liederen instuderen; alleen
het preken liet hij aan John Wray en John Davies over. Hij wilde de neger troost
doen brengen in zijn onvrije bestaan en hem vrij maken van zonden zodat de neger
na de dood een nieuw leven van vrijheid en gelijkheid zou kunnen ingaan; een beter
leven waarin geen meesters en geen slaven meer zijn, of zoals Wray schreef:
The small and the great are there; and the servant is free from his master.
They hear not the voice of the oppressor; nor the sound of the cart-whip.119
Het onderwijs in lezen had vooral een dienende functie voor het godsdienstonderricht:
de slaven moesten zelf in staat gesteld worden de Bijbel, de catechismus, liedboeken
e.d. te kunnen lezen. Post liet leesonderwijs geven op zijn plantage en op de door
hem gefinancierde school in de stad. De zendeling-schoolmeester daar, John Davies,
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liet voor dat doel blaadjes bedrukken met woorden (voor de ‘First Class’), zinnetjes
(‘Second Class’) en kleine alinea's (‘Third Class’).120
Door de goede behandeling en door het vooruitzicht op een beter leven, zou de
neger zich eerder kunnen schikken in zijn lot, zou hij zelfs een zekere tevredenheid
kunnen ervaren. Verschillende mededelingen van Post, Wray en Davies tonen aan,
dat dit ook inderdaad het geval kon zijn.121 In deze gevallen werkte de zending
volstrekt maatschappijbevestigend. Enkele negers verklaarden liever het christendom
te ontvangen dan de vrijheid; Wray noteerde in zijn dagboek:
A negro said to me, that had his master given him the greatest gift the
world could afford, it would not have satisfied him so much as the Gospel,
that even his liberty would appear as nothing when compared with this
blessing [...]. Another expres-
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sed himself in the same way to Mr. Post a few days ago. How different
from making them discontented as many suppose.122
De bekeerde neger Gingo bad voor Post, Wray, de LMS, de koning van Engeland,
de gouverneur van Demerary en alle mensen in de kolonie.
Een ander effect van de zending was een beter gedrag van de negers, zowel
onderling als tegenover hun meesters. Talloze mededelingen van Wray moesten
hiervan getuigen. Er werd minder gezondigd: bekeerde negers drummen, dansen,
drinken en vechten nauwelijks meer, zij wijzen veelwijverij af, zijn bereid om te
trouwen en geven heidense gebruiken bij het begraven van de doden op. Het gedrag
tegenover de opzichter, directeurs en eigenaars zou aanmerkelijk verbeterd zijn. De
kans op rebellie werd veel geringer. Men werkte vlijtiger en benadeelde zijn meester
niet meer. Post vroeg een van de directeurs of de slaven ongehoorzamer waren
geworden sinds ze met het Evangelie hadden kennisgemaakt, waarop deze
antwoordde: ‘quite the contrary. I seldom have the whip to use now’.123 Wray schreef
over de slaven van de naburige plantage ‘Succes’ dat deze voordat ze het Evangelie
leerden kennen geneigd waren tot rebellie; naderhand echter zongen en baden ze in
plaats van te drummen, drinken en dansen. Religie maakte hen dus niet ontevreden,
opstandig of indolent - integendeel! John Davies schreef de gouverneur als reactie
op een onjuiste verdachtmaking: ‘I hope we shall always show that we are not the
promotors of rebellion, but of order.’124
De London Missionary Society verwachtte trouwens van haar zendeling niet
anders. In haar instructie aan de zendelingen stond hoe dezen zich ten opzichte van
de slaaf moesten opstellen:
it is no to relieve them from their servile condition that you visit them.
That is out of your power. Nor would it be proper, but extremely wrong,
to insinuate anything which might render them discontented with a state
of servitude or lead them to any measures injurious to their masters.125
John Wray streefde met zijn prediking en onderwijs orde en tevredenheid na, zoals
ook blijkt uit zijn gedragsregels voor de negerslaven, geschreven mede als verdediging
tegen verdachtmakingen door tegenstanders: The Duties of Servants and Slaves to
their Masters, Mistresses and Managers.126 Hij doet dit op bijbelse gronden, zoals
de gouverneur Carmichael gevraagd had, in de vorm van een catechismus. The Duties
beginnen aldus:
What are the duties of servants and slaves to their masters, owners and
managers?
Respect, faithfulness, obedience en diligence.
What is respect?
An acknowledgement of their superiority and authority, a respectful manner
of speaking of them en to them, and a becoming behavior.127
Het in dienst zijn bij een slechte meester mag geen reden zijn om respect en
gehoorzaamheid achterwege te laten:
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It is the command of God (1st Petr. 2. 18.18) Servants be subject to your
own masters with all fear not only to the good and gentle but also to the
froward*. For this is thankworthy if a man for conscience towards God
endure griefs suffering wrongfully.128
Wray betoogt met behulp van bijbelteksten dat slaven hun meesters door dik en dun
moeten steunen, hen niet mogen tegenspreken, of bestelen noch van goederen noch
van tijd, en geen kwaad van hen mogen spreken. Onderling moeten de slaven in
vrede leven en elkaars aardse en eeuwige welzijn bevorderen. Goed gedrag zal door
God beloond, slecht gedrag zal gestraft worden.
Na zijn bezoek aan Engeland in 1811, waar hij o.a. William Wilberforce ontmoette,
werd Wrays stellingname tegenover slavernij wat duidelijker. Hij sprak toen over
de vloek van de

*

Froward: hard.
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slavernij, koos in zijn hart partij voor de slaven, maar kon dat vanwege zijn moeilijke
positie niet openlijk laten blijken.129 Wray sprak zich verder ook uit tegen gevallen
van apartheid: hij vond het beschamend dat blanken niet met gekleurde kinderen aan
één tafel wilden zitten - in één geval betrof dat zelfs een vader en zijn bij slavinnen
verwekte kinderen.130 Van belang voor de geleidelijke verandering in Wrays houding
is natuurlijk ook geweest het verschil van behandeling van de slaven dat hij zelf had
kunnen constateren, tijdens het leven van Hermanus Post en onder diens opvolgers.
De slaven moeten dat zelf ook ervaren hebben als een geweldige achteruitgang.
Meestal kon hij slaven met klachten alleen troosten, maar toen de toestand te zeer
verslechterde, raadde hij, zoals reeds meegedeeld werd, de slaven aan hun recht te
gaan zoeken bij de gouverneur of de fiskaal.
Toen Wray in 1813 op de plantage ‘Sandvoort’ in Berbice ging werken, stelde hij
daar voor de onaangename aanduiding van ‘driver’ (slavendrijver) te vervangen door
‘foreman’ en de negers niet langer door middel van het onsympathieke knallen van
de zweep te verzamelen, maar door middel van het rinkelen van de bel - zoals hij
dat naar alle waarschijnlijkheid op de plantage van H.H. Post gewend was geweest.131
John Smith, de opvolger van Wray op ‘Le Resouvenir’, stond alweer afwijzender
tegenover het systeem, maar moest ook al tactisch manoeuvreren om tenminste nog
iets voor de verdrukte slaven te kunnen doen. Hij schreef wanhopig in zijn dagboek:
‘O slavery! thou offspring of the devil, when wilt thou cease to exist?’132 Eigenlijk
zag hij in het verbeteren van de bestaansvoorwaarden van de slaven minder dan Post
gedaan had: ‘The rigo[u]r of negro slavery I believe can never be mitigated. The
system must be abolished.’133
Sommige gouverneurs geloofden in het effect van de zending zoals Post en Wray
dat beoogden, bijv. gouverneur Carmichael. Van hem ontvingen de zendelingen dan
ook medewerking en zelf deed hij zo nu en dan een beroep op hen om te bemiddelen
bij conflicten tussen negers en directeurs. In augustus 1812 was een ‘geesteszieke’,
Scott genaamd, aan de negers gaan vertellen dat ze vrij waren en dat er schepen
zouden komen om hen op te halen. Dit veroorzaakte hier en daar nogal wat onrust
en daarom werd Wray en Davies verzocht om de gemoederen te sussen. Wray noteerde
hierover: ‘The Governer furnished us with a tentboat, and it was wise in him to send
the Gospel instead of the whip.’134
De tegenstanders van de zending onder de negerslaven waren bevreesd dat het
heersende systeem ondermijnd zou worden. Slaven waren voor hen weinig anders
dan werkkrachten die men zodanig behandelde dat ze een economisch aantrekkelijk
rendement afwierpen. Ze bestonden volstrekt in functie van de onderneming en
werden meestal niet geacht ook nog een eigen existentiële betekenis te hebben.
Voedsel en vooral drank werden soms gebruikt als alternatief voor de zweep om
extra arbeidsprestaties te bewerkstelligen, bijvoorbeeld een extra portie rum voor
zondagsarbeid. In dit systeem hadden de planters gedepersonaliseerde werkers nodig
en ze vreesden dat het christendom een bewustwordingsproces op gang zou brengen
wat uiteindelijk tot ontevredenheid over hun positie zou leiden en mogelijk tot rebellie.
Met de slavenopstanden van 1791 in Sto. Domingo en zelfs van 1763 in Berbice nog
in hun herinnering, was rebellie iets dat ze tot iedere prijs wilden voorkomen. Post
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kreeg dan ook dikwijls het verwijt een revolutionair te zijn die rebellen kweekte en
de kolonie wilde ruïneren, er een tweede Sto. Domingo van wilde maken.135
Kerken werden beschouwd als gevaarlijke plaatsen omdat daar contacten gelegd
konden worden door slaven van verschillende plantages, wat tot een georganiseerde
en voorbereide rebellie zou kunnen leiden. Dit verklaart de tegenwerking bij het
stichten van kerkgebouwen voor negers.136 Gouverneur H.W. Bentinck die de zending
slecht gezind was, vaardigde onder druk van de planters in de Court of Policy allerlei
maatregelen uit die de zending ten zeerste bemoeilijkten. Op 25 mei 1811 verbood
hij samenkomsten van negers vóór zonsopgang en nà zonsondergang.137 Aangezien
de negers overdag moesten werken, vrijwel van zonsopgang tot zonsondergang,
betekende dit verbod dat er geen diensten meer konden worden gehouden en
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geen onderwijs en catechisatie meer gegeven. De maatregel heette overigens niet
tegen de zending bedoeld te zijn, maar ter voorkoming van oproerige bijeenkomsten.
Bentinck volgde daarmee een soortgelijke proklamatie na die op Jamaica afgekondigd
was. Overtreding ervan kon zwaar bestraft worden. Dat de bijeenkomsten van Wray
op ‘Le Resouvenir’ en elders aan de Oost-Kust (o.a. op de plantage ‘Kitty’) directe
aanleiding waren, kan blijken uit de tekst van de proclamatie, waaruit het volgende
citaat:
Whereas representations have been made to me, that numerous Meetings
of Slaves are permitted to take place on the East Coast of this Colony at
late hours in the Evening, which although they are avouchedly for religious
purposes, yet being at unseasonable and improper hours have been found
productive of disorder, and if continued to be allowed, may have the most
dangerous tendency.138
Opnieuw schreef een aantal planters van de Oost-Kust aan de gouverneur en aan de
directeuren van de LMS dat er hun als bewoners van het gebied van
onregelmatigheden niets bekend was en dat ze het volste vertrouwen hadden in het
werk van Wray.139 Wray zelf vervoegde zich bij de gouverneur en er ontspon zich
het volgende korte gesprek.
Wray: ‘Your Excellency, I have come to speak to you about this
proclamation which prohibits the negroes from assembling before sunrise
and after sunset.’,
Bentinck: ‘If I catch you breaking the law, I will banish you from the
Colony.’140
Wray verliet verbijsterd het gouvernementsgebouw, ging direct naar de haven en
boekte impulsief passage op het eerste schip dat naar Engeland zou gaan om de
proclamatie daar met de regering en de LMS te bespreken. Hij bleef een half jaar
weg (16 juni - 18 dec. 1811). In Engeland maakte hij kennis met befaamde
voorstanders van afschaffing van de slavernij, onder wie William Wilberforce. Zijn
klacht bereikte de minister van koloniën, lord Liverpool, die de gouverneur opdracht
gaf de slaven toe te staan op zondag kerkdiensten en godsdienstonderwijs bij te
wonen van 5 uur tot 12 uur en op andere dagen van 19 tot 21 uur - mits de eigenaars
of directeurs hun toestemming verleenden. De regering drong er bovendien op aan
‘to give every aid to missionaries in the instruction of religion’.141 Bentinck werd als
gouverneur teruggeroepen (april 1812) en H.L. Carmichael heeft als waarnemend
gouverneur Bentincks proclamatie herroepen in de zin zoals lord Liverpool dit geëist
had. Hij schreef Davies en Wray een brief waaruit blijkt dat hij de zending niet
onwelgezind was. Wel moesten alle kerkgebouwen geregistreerd worden en de
zendelingen moesten bij de gouverneur bekend zijn. Tijdens samenkomsten moesten
de deuren van kerkgebouwen open blijven. Wray kreeg verder meer dan eens te
horen dat hij godsdienstonderricht alleen per plantage mocht geven, en niet aan slaven
die van verschillende plantages afkomstig waren.
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Een gevolg van het kerstenen van negerslaven waarvoor bij de plantocratie een
grote vrees bestond, was dat men de bekeerde slaven als christenbroeders zou moeten
behandelen. De Royal Gazette van Stabroek vroeg zich af:
What will be the consequence when to that class of men is given the title
of ‘beloved brethern’, as is actually done? Will not the Negro conceive
that by baptism, being made a Christian, he is as credible as his Christian
white brethern?142
Rassenvooroordelen verzetten zich hiertegen. Kunnen christenen bovendien nog wel
een meester-slaaf relatie hebben? Deze vraag heeft Wray uiteraard moeten
beantwoorden in zijn Duties:
Is the respect due to masters in any degree lessened by their being brethern
in Christ?
By nomeans for it is written 1st Tim. 6.2. They that have believing masters
let them not despice them because they are brethern, but rather do them
service because they are faithful and beloved partakers of the benefit.143
Met wat Wray aldus nog wel recht weet te praten, waren de planters zelf het echter
niet eens - vooral niet gezien de bijbetekenis die voor hen ‘broederschap’ gekregen
had sinds de Franse
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Revolutie, het optreden van de revolutionair Victor Hugues en sinds de partijonlusten
in Stabroek van 1795.
De meeste planters vreesden dat tot de consequenties van ‘fraternité’ onafwendbaar
ook de ‘liberté’ behoorde. Ze vreesden de gevolgen van hetgeen de Bijbel en vooral
het Nieuwe Testament leert over naastenliefde. De Nederlandse predikant maakte
hen bang door het reeds bekende gerucht rond te vertellen dat volgens het Nederlandse
recht gedoopte slaven automatisch vrij werden. Vooral na de afschaffing van de
slavenhandel (in 1807) was de gedachte slaven vrij te moeten laten extra bedreigend:
aan nieuwe slaven was moeilijk te komen, ze waren hoofdzakelijk afkomstig uit
smokkelhandel of door opheffing van bestaande plantages. De Royal Gazette van
Demerary verwoordde deze angst kort en bondig in de volgende waarschuwing:
It is dangerous to make slaves Christians without giving them their liberty.
He that choses to make slaves Christians, let him give them their liberty.144
Een ander bezwaar tegen de zending was dat planters en opzichters vreesden dat de
slaven te veel en te vaak met godsdienstoefeningen bezig zouden zijn en daardoor
minder in staat om hun werk te verrichten: dat ze bij wijze van spreken zouden bidden
in plaats van werken. Door de zondagsheiliging zou het bovendien moeilijk worden
slaven op zondag te laten doorwerken, door onderricht in de avonduren moeilijk om
ze 's avonds te laten doorwerken. Het voorstel van H.H. Post om de zondag geheel
veilig te stellen voor de godsdienst door de slaven een vrije zaterdag te geven voor
hun eigen besognes, viel bij de plantocratie geheel en al in verkeerde aarde.
Een van de grootste angsten van de tegenstanders was dat de zendelingen de slaven
zouden leren lezen. Het analfabetisme onder de slaven was vrijwel 100%; alleen
enkele huisslaven waren de lees- en soms schrijfkunst meester. De planters vreesden
dat wanneer de slaven konden lezen, ze niet alleen stichtelijke geschriften konden
lezen, maar ook kranten, boeken e.d., waarin ideeën over afschaffing van de slavernij
gepropageerd zouden worden (vooral als de lectuur uit Europa afkomstig was) en
verder berichtgeving over eventuele slavenopstanden. Naarmate de polemieken over
slavernij feller werden, werd de genoemde angst groter. Toen zendeling John Smith
in Georgetown arriveerde (1817) was een van de welkomswoorden die gouverneur
J. Murray tot hem richtte:
If ever you teach a negro to read, and I hear of it, I will banish you from
the Colony immediately.145
Murray had de instructies van de LMS doorgenomen en deelde mee daarin niets
gevonden te hebben dat het nodig maakte om de slaven te leren lezen. Tien jaar
eerder was Post reeds als ‘an incendiary, a firebrand, a revolutionist’ bestempeld
toen hij zijn huisslaven leerde lezen.146 Niet alleen tegen het leren lezen was de
oppositie gericht, maar in feite tegen alle kennisverbreiding onder de negerslaven,
waarvoor het kunnen lezen een basisvoorwaarde was. Het is ‘impossible to teach
slaves to read without making them free’, schreven de planters in de Royal Gazette.147
De voorstanders van de zending verdedigden zich voortdurend door erop te wijzen
dat deze gevreesde consequenties niet noodzakelijkerwijs uit de zending hoefden
voort te vloeien. Ze kwamen dan met allerlei voorbeelden, zowel uit de eigen kolonie
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als uit andere koloniale samenlevingen uit het Caribisch gebied, hoe positief (d.w.z.
maatschappij bevestigend) het christendom kon uitwerken op de slaven. Een tijdgenoot
uit Jamaica echter verwoordde adequaat wat eigenlijk iedereen dacht:
It must be evident to the dullest capacity and is universally seen and felt
here both by friend and foe, that either Christianity or slavery must fall.
Unless slavery be extinguished the hope of freely publishing the Gospel
is fallacious.148
Tijdens de periode Smith namen de spanningen toe naarmate de druk vanuit Engeland
groter werd om de slaven een menswaardiger behandeling te geven. Sommige blanken
verstoorden
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ostentatief de kerkdienst door hun hinderlijk en onbeschoft gedrag. Smith merkte
hierover op:
The behaviour of most of the whites is so unbecoming in a place of
worship, that I sometimes wish they would not come at all.149
Toen de regering in 1823 in overweging gaf om slaven passen te geven waarmee ze
de kerkdiensten konden bijwonen, haakte gouverneur Murray daar op in: door passen
als voorwaarde te stellen voor de diensten op zondag; door de directeurs aan te
bevelen langs indirecte weg het kerk- en catechisatiebezoek des avonds tegen te
werken; door zondags een opzichter mee naar de kerk te sturen om de preken als het
ware te controleren. Op 1 juni 1823, slechts enkele maanden voor de opstand, kwamen
er daardoor weinig slaven in de dienst, vrijwel alleen die van ‘Le Resouvenir’.
Quanina en andere slaven van ‘Succes’ waren naar de kust gestuurd om zogenaamd
de komst van een schoener af te wachten. Anderen konden hun passen niet vroeg
genoeg krijgen, zodat ze te laat kwamen. Ook weigerden de directeurs bepaalde
slaven een pas te geven, vooral de ouderen: als ze niet werkten, hoefden ze ook niet
naar de kerk.150
De oppositie tegen het optreden van H.H. Post, J. Wray, J. Davies en J. Smith
moet tegen deze achtergrond gezien worden: de vrees dat kerstening het begin van
het einde van het systeem van slavenarbeid in Guiana zou inluiden - met alle
sociaal-economische consequenties van dien. Tegenover de bewegingen in de
Westeuropese moederlanden voor de afschaffing van slavernij stonden de kolonisten
vrijwel machteloos; des te heviger verzetten ze zich in de kolonie zelf, waar zij de
machthebbers waren, tegen iedere actie die direct of indirect zou kunnen bijdragen
aan ondermijning van het systeem. Er was morele moed voor nodig om tegen de
macht en de publieke opinie in door te zetten, om hoe weinig revolutionair dan ook
bedoeld, consequent-christelijk de zijde van de onderdrukten te kiezen. H.H. Post,
zelf planter, komt de eer toe dit in Demerary als een van de eersten gedaan te
hebben.151
De slavenopstand van 1823 die op ‘Le Resouvenir’ begonnen is, zou hij naar alle
waarschijnlijkheid niet gewild hebben, mogelijk wel begrepen. Toch heeft hij
ongewild en ongeweten dit gebeuren mede beïnvloed: in de eerste plaats door
invoering van de zending, wat verregaande consequenties gehad heeft voor de
bewustwording van de slaven; en in de tweede plaats (mirabile dictu) door de relatief
zeer goede behandeling die hij zijn slaven gaf en die ertoe geleid heeft dat de
verschillen tussen slavenmeesters duidelijker in het oog sprongen; tijdens het leven
van Post viel dit op aan slaven van naburige plantages, na zijn dood ook aan zijn
vroegere slaven die met een steeds harder regiem te maken kregen onder zijn
opvolgers. Wray heeft deze verandering in behandeling en mentaliteit geconstateerd
en zich zelf duidelijker aan de kant van de slaven gesteld. Tijdens de opstand wisten
de slaven aan de Oost-Kust op en nabij ‘Le Resouvenir’ uit ervaring wel degelijk
het verschil tussen goede en slechte slavenmeesters. Gezien de goede behandeling
die de slaven op ‘Le Resouvenir’ onder Post genoten hadden, was hun neiging tot
ontevredenheid en rebellie op dat moment begrijpelijkerwijs groter dan van slaven
elders die altijd al een slechte behandeling hadden gehad.152 Daarnaast was aan de
Oost-Kust de spanning toegenomen over de pogingen van de autoriteiten om het
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bezoek aan de kerkdiensten en catechisaties op ‘Bethel Chapel’ zoveel mogelijk
tegen te werken. Een misverstand over een Resolutie van de Britse regering leidde
onder deze omstandigheden dan ook tot opstand.
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4.5. De Demerary-opstand (1823)153
In het voorjaar van 1823 werd door het Britse parlement de ‘Resolution for
ameliorating the condition of the slave population and preparing them for freedom’
aangenomen. De Resolutie ging er van uit dat men door een geleidelijke verbetering
van levens- en arbeidsomstandigheden van de slaven, hen stap voor stap op de
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volledige emancipatie kon voorbereiden. De Britse regering wilde niets overhaasten
en probeerde zich van de medewerking te verzekeren
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van de planters en kooplieden in het Caribische gebied. Belangrijke punten in de
Resolutie van 1823 waren, dat vrouwelijke slaven niet meer geslagen mochten
worden; de drijvers mochten op het veld geen zwepen meer dragen. Gouverneur
Murray bracht de Resolutie zo spoedig mogelijk in de Court of Policy, maar de
behandeling duurde lang: men had er verschillende zittingen voor nodig. Pas na een
maand werd de resolutie in de kolonie afgekondigd (6 aug.). Waarschijnlijk heeft
ook Murray voorzichtig willen optreden en de planters in de Court slechts met moeite
kunnen overhalen zich achter de Resolutie te scharen.
Het gevolg van het langdurig uitstel was echter de verspreiding in de kolonie van
allerlei geruchten over de Resolutie waarin ook sprake van ‘freedom’ was. De
negerslaven meenden dat het Britse parlement hun reeds de vrijheid gegeven had,
maar dat het koloniale bestuur hun die niet wilde toestaan en daarom de Resolutie
saboteerde. De geruchten konden ontstaan doordat huisslaven er hun meesters aan
tafel over hoorden discussiëren,154 doordat zeelieden berichten overbrachten en doordat
enkele slaven kranten konden lezen met berichten over de nieuwe ontwikkelingen.
Naar men aanneemt hebben de slaven niet precies begrepen wat er aan de hand
was, maar veronderstelden zij dat hun door de planters het bericht van de op handen
zijnde afschaffing van de slavernij onthouden werd. Dit bracht onrust teweeg en er
werden plannen beraamd om uitsluitsel te krijgen over de ‘geheimzinnige’ resolutie.
Op de Oost-Kust namen de slaven het initiatief: Jack Gladstone (een kuiper van de
plantage ‘Success’) en Paris (een boot-hoofdman van ‘Good Hope’) traden o.a. als
aanvoerders op. De vader van Jack Gladstone, Quamina, was ouderling van ‘Bethel
Chapel’ op ‘Le Resouvenir’. Hij moet met Smith gesproken hebben over het gerucht,
maar deze had er niet van gehoord en zei te verwachten dat dit gerucht over vrijheid
vals was. Hij waarschuwde niet te rebelleren.
Op zondag 17 aug. verzamelden de slaven zich op ‘Success’ en in ‘Bethel Chapel’
en werd een actie beraamd. Met name Quamina drong er op aan om een geweldloze
actie te ondernemen, bijvoorbeeld een staking. Besloten werd om de volgende dag
zonder geweld de blanken gevangen te zetten in hun magazijnen, alle wapens in
beslag te nemen, en de planters naar Georgetown te zenden om de ‘New Law’ te
gaan halen. De gouverneur zou moeten komen om de slaven opheldering te geven.
Na afloop van de kerkdienst spraken sommige ingewijden nog met Smith die een
actie ten zeerste afraadde en er nogmaals op wees dat bloedvergieten in strijd met
het christelijk geloof is. Heeft Smith bewust of niet bewust nagelaten de autoriteiten
te waarschuwen? Volgens de planters bewust omdat hij aan de kant van de
opstandelingen stond; ook volgens sommige negers zou Smith bewust de kant van
de slaven gekozen hebben: zij zagen in hem dan ook een bondgenoot; volgens Smith
zelf heeft hij uit argeloosheid niet gewaarschuwd, hij zou de ernst van de situatie
niet doorzien hebben. Volgens moderne Guyanese geschiedschrijving heeft Smith
enerzijds de leden van zijn gemeente willen sparen en het vertrouwen van de negers
niet willen verliezen, maar anderzijds zijn uiterste best gedaan om de negers van de
actie te doen afzien. Zo schreef hij aan een van de deelnemers:
hasty, violent or concerted measures are quite contrary tot the religion we
profess, and I hope you will have nothing to do with it.155
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Verder kwam hij tussenbeide toen de directeur van ‘Le Resouvenir’, Hamilton, door
een grote groep negers in het nauw gebracht was.
Een huisslaaf, Joseph Packard, lichtte op de dag van de actie zijn meester in, de
heer Simpson van de plantage ‘Kitty’; deze waarschuwde zo spoedig mogelijk de
gouverneur. Een afdeling van de militia vertrok naar de Oost-Kust en de gouverneur
ging zelf poolshoogte nemen. Hij werd onderweg tegengehouden door een grote
groep negers (47) die hem hun eis meedeelden: ‘Our right’. De gouverneur legde
hun uit wat er te gebeuren stond, namelijk een verbetering van hun omstandigheden.
Ongehoorzaamheid zou hen echter van deze voordelen beroven en hij raadde hun
aan de wapens neer te leggen en aan het werk te gaan. Onder de slaven was enige
verdeeldheid en aarzeling over dit advies, maar uiteindelijk verwierpen ze het.
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's Avonds werden vele planters en opzichters gevangen gezet, meestal - op aandringen
van Quamina en Jack Gladstone - zonder gebruik van geweld. De slaven waren
merendeels christenen en de wreedheden die de slaven in 1763 tijdens de Berbice
opstand hadden bedreven, bleven thans uit. De actie zelf bleef beperkt tot de
Oost-Kust. De gouverneur kondigde de staat van beleg af en een troepenmacht onder
kolonel Leaky werd ingezet om de rebellen te onderwerpen. Op 20 aug. vond bij
‘Bachelor's Adventure’ een treffen plaats van de goed bewapende
gouvernementstroepen met de slecht bewapende en slecht georganiseerde negers.
Deze hadden geen schijn van kans, ook al omdat een deel van hen als christen de
wapens niet wilde gebruiken. De slaven sloegen op de vlucht en een slachting vond
onder hen plaats. Langs de openbare weg en op het fort van Georgetown werden hun
hoofden op staken ten toon gesteld. Sommigen werden in ketens opgehangen.
Quamina werd in het bos achter Château Margot door indianen neergeschoten; Jack
Gladstone gearresteerd en opgehangen. Vele vluchtelingen werden door indianen
gevangen en teruggebracht. Murray bood een ‘full and free pardon’ aan voor alle
rebellen die zich zouden onderwerpen, behalve voor de ‘raddraaiers’. Na een
rechtszitting werden 27 negers ter dood gebracht door middel van ophanging. Zulke
wrede straffen als in Berbice werden niet meer voltrokken - althans niet op last van
de rechter. Er waren slechts enkele blanken omgekomen, dankzij de matigende
invloed van de christen-negerleiders.
John Smith werd op 21 aug. in staat van beschuldiging gesteld en gevangen gezet
in het ‘Colony House’. Hij moest zich voor een krijgsraad verdedigen tegen een
aantal beschuldigingen, waaronder:
1o. de rebellie te hebben uitgelokt door de slaven door zijn prediking ontevreden
gemaakt en tegen hun meesters opgezet te hebben; 2o. met bepaalde raddraaiers in
contact te hebben gestaan en hun adviezen te hebben gegeven; 3o. de autoriteiten
niet op de hoogte gesteld te hebben van de te verwachten opstand.
Het kan niet worden ontkend dat onder de opstandige negers een groot aantal
kerkgangers van Smith is geweest, onder wie enige vooraanstaande gemeenteleden,
noch dat Smith met enkelen van hen kort voor en tijdens de actie mondelinge of
schriftelijke contacten heeft gehad, maar het dient betwijfeld of hij hen direct of
indirect tot rebellie aangespoord zou hebben. Wel heeft hij gepreekt vanuit zijn
opvattingen van het christendom, d.w.z. een christendom van naastenliefde,
rechtvaardigheid en van bewogenheid met de onderdrukten, en dat was niet het
christendom van het merendeel van de planters en de met hen samenwerkende
handelaren.
Smith werd op sommige tenlasteleggingen schuldig bevonden en als een van de
hoofdschuldigen van de rebellie veroordeeld tot de dood door ophanging. Het hof
wees zelf op de mogelijkheid tot een verzoek van gratie. Smith stierf echter in febr.
1824 in de gevangenis, enkele weken voordat vanuit Engeland het bericht van
gratieverlening door George IV in de kolonie arriveerde.156 Op het proces tegen Smith
zijn in Engeland vele reacties gekomen: ze lokten een discussie uit in het Britse
parlement. De LMS verdedigde Smith en wees de beschuldigingen tegen hem
verontwaardigd van de hand. Zij had bezwaren tegen de procesvoering en tegen de
verslaggeving en gaf zelf een verslag van het proces uit dat haars inziens authentieker
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was dan het officiële verslag. Ook de tekst van de redevoeringen en beraadslagingen
in het Lagerhuis werd door de LMS uitgegeven.157
Smith is naderhand door negers en zendelingen als een martelaar aangeduid: ‘the
Demerary Martyr’; een van de kerken van de LMS in Georgetown werd tot ‘Smith's
chapel’ gedoopt. Achteraf gezien ligt het meer voor de hand om Smith niet als een
martelaar te beschouwen, maar als een zondebok. Een zondebok die moest lijden
voor wat de planters beschouwden als de ondermijnende invloed van het christendom
op het systeem van de slavernij. In Smith werd de zending veroordeeld en daarmee
alle zendelingen in de kolonie en die blanken die met de zendelingen samenwerkten
- onder wie Hermanus Hillebertus Post de initiatiefnemer was geweest. De man die
de naam van martelaar zou kunnen dragen is Quamina. Hij stelde als
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De Demerary-opstand van 1823 volgens J. Bryant (UBL).

De strafplegingen.
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christen zijn medeslaven de geweldloosheid voor ogen, die van de kant van de negers
grotendeels ook gerealiseerd werd, maar viel zelf onder het geweld.158
De opstand van 1823 had verstrekkende gevolgen voor Guiana en voor de andere
Britse koloniën. Door het gebeurde waren de humanitaire gevoelens in Engeland
sterk opgewekt en verhevigden de anti-slavernij-groeperingen hun activiteiten.
Vooralsnog handhaafde de regering de politiek van geleidelijkheid. In 1825 kwam
een nieuwe resolutie uit ‘ter bevordering van de godsdienstige opleiding der slaven,
en de verbetering van hun toestand’.159 Er waren o.a. de volgende voorzieningen in
getroffen: verlichting van de taak van de slaaf door vermindering van het aantal
werkuren; toekenning van een aantal civiele rechten, zoals het recht om eigendom
te bezitten, het recht om te trouwen en het recht tot vrijkoping of manumissie. Verder
werd een ‘Protector of Slaves’ aangesteld, een ambtenaar die bevoegd was om
rechtstreeks kennis te nemen van de klachten van slaven en om getuigen te horen.
Hij moest erop toezien dat de reglementen ter bescherming van de negers werden
nageleefd. Kolonel A.W. Young oefende deze moeilijke want door de machthebbers
niet gewenste functie, met tact uit. De Court of Policy accepteerde deze maatregelen
met de grootst mogelijke tegenzin en wees de voorgestelde ‘compulsory
manumission’, recht tot vrijkoop van de slaaf ook tegen de zin van de meester in, af.
Deze werd echter enige jaren later (1831) alsnog ingevoerd.
In 1830 kwam er in Engeland een Whig-regering aan de macht onder leiding van
Earl Grey. Deze voerde vele hervormingen in en streefde naar spoedige, algehele
afschaffing van de slavernij in het Britse rijk. In 1831 en 1832 werden er nog nieuwe
maatregelen ter verbetering van het lot der slaven getroffen, en in aug. 1833 werd
door het nieuwe Lagerhuis (na de Parliamentary Reform Bill van 1832) de wet
aangenomen tot afschaffing van de slavernij, die zou ingaan op 1 aug. 1834.
Ook de liberale regering betrachtte tact: de gedupeerde planters zouden een
genereuze schadevergoeding ontvangen. In Demerary-Essequibo kregen ze 21 ½
miljoen dollars voor 84.915 slaven. Verder voorzag de wet in een overgangsperiode
van 6 jaar voor plantageslaven en 4 jaar voor huis- en stadsslaven waarin zij verplicht
waren voor drie kwart van hun werktijd (die 10 uur per dag en 60 uur per week
bedroeg) voor hun vroegere meesters te blijven werken, tegen verstrekking van
voedsel, kleding en andere benodigdheden. Buiten deze verplichte werktijden waren
ze vrij om al dan niet te werken tegen beloning. Deze overgangsmaatregel werd
‘leertijd’ of ‘apprenticeship’ genoemd. De negers begrepen deze tegenstrijdige wet
niet: ze waren tegelijkertijd vrij en niet vrij en de eerste dagen na 1 aug. 1834 waren
niet zonder onrust in Guiana. De gouverneur James Carmichael Smyth bemiddelde
zelf zoveel hij kon om een juiste uitvoering van de wet te verkrijgen: enerzijds liet
hij de negers de verplichte arbeidsprestatie leveren, anderzijds stond hij de planters
niet toe dat ze de verplichte werkdag verlengden noch dat ze beknibbelden op de
verplichte tegenprestatie in de vorm van voedsel en kleding. Bovendien maakte hij
de periode van ‘apprenticeship’ voor alle slaven gelijk: vier jaar, dus tot en met 31
juli 1838. De planters verzochten de regering om zijn overplaatsing.
Op 1 aug. 1838 waren alle slaven in Guiana geheel vrij voor de wet - en dus in
juridische zin geëmancipeerd. De zending heeft daaraan zeker een belangrijk aandeel
geleverd, zowel door het werk in Guiana als via het ‘thuisfront’ in Engeland. En haar
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rol was nog niet uitgespeeld: de sociaal-economische, culturele en politieke
emancipatie moest nog volgen. Ook daaraan hebben zendelingen bijgedragen.160

Eindnoten:
153 De gegevens over deze opstand en de daarop volgende wetgeving zijn voornamelijk ontleend
aan: Bryant 1824; Dalton 1855, I, 342-358; Netscher 1888, 305-313; Rain 1892; Rodway
1891-1894; Lovett 1899, II, 336-359; Chamberlin 1923; Wallbridge 1943; Gratus 1973, 166-176;
Daly 1974, 132-140; Daly 1975, 162-167 en Helman 1983, 239-242.
154 Netscher 1888, 306, suggereert dat er maar één ‘bron’ was, een huisslaaf van de gouverneur,
maar Daly 1975, 164, maakt waarschijnlijk dat de geruchten op meer dan één wijze in circulatie
kwamen.
155 Daly 1975, 166.
156 Na het bekend worden in Engeland van zijn dood, schreef William Wilberforce in zijn dagboek:
‘Poor Smith, the missionary, died in prison at Demerara. The day of reckoning will come!’
(geciteerd via Rain 1892, 3-4).
157 Lovett 1899, II, 359, vermeldt het Report of the Proceedings against the late Rev. J. Smith of
Demerara, who was tried under Martial Law, etc. London 1824.
158 Daly 1975, 167: ‘Believing in the doctrines of Christianity, he risked his life and lost it trying
to uphold the sixth commandment of the Mossaic Law.’
159 Daly 1975, 167; Netscher 1888, 310.
160 Van der Linde wijst op de rol van zendingskerken voor het emancipatieproces in Amerika in
het algemeen en het Caribisch gebied in het bijzonder. Zelfs als zij een maatschappijbevestigend
christendom predikten, hebben zij ‘door het stichten van de Neger-gemeenten de emancipatie
constructief op gang gebracht’ (Van der Linde, 1980, 122).
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5. Nabeschouwing
5.1. De Reinhart en H.H. Post
Het thema van de briefroman Reinhart, of natuur en godsdienst heb ik in 2.4.4 onder
woorden gebracht als ‘de mens wikt, God beschikt; wat de mens in tegenspoeden
overblijft, is de hoop op een gunstiger beschikking’. Hiervan getuigt het wisselvallige
leven van de titelheld; deze gelooft dat zijn eigen leven en ieders leven aan de
Goddelijke beschikkingen onderhevig is - ook dat van de ongelovige negerslaven.
Dit is het ook wat de auteur via de beschouwelijke brieven van Reinhart aan zijn
zielsvriend Karel aan haar lezers als ‘boodschap’ wil meedelen. Deze
levensbeschouwlijke thematiek wordt mijns inziens in de roman adequaat
gepresenteerd door een niet-teleologische, epistolaire wijze van vertellen, waarbij
de lezer stapje voor stapje via het personage Reinhart diens onzekere bestaan
meebeleeft, en dankzij de writing-to-the-moment-technieken vooral getuige is van
diens spontane gevoelens en gedachten. Om de communicatie van dit innerlijk gaat
het vooral in deze ‘gemeenzame brieven’. Gegeven de titel mag de lezer ook
verwachten over het hart geïnformeerd te worden, in het bijzonder over de
‘uitwerkselen’ van natuur en godsdienst op het hart. De eenzijdigheid in de weergave
van de correspondentie voorkomt enerzijds ernstige discontinuïteit voor de reële
lezers, benadrukt anderzijds het sterke isolement waarin Reinhart verkeert
(uitgezonderd in de levensfase met Nannie waarin de communicatieve nood geheel
opgeheven is - wat a.h.w. zichtbaar gemaakt wordt in de dialogen). Door de structuur
van de roman en in het bijzonder door de naamgeving van de hoofdpersoon en de
gebezigde vergelijkingen uit de allegorische traditie - Reinhart vergelijkt zijn reis
over de oceaan met de ongewisse reis van ieder mens over de oceaan des levens, en
zijn vreemdelingschap in Amerika met de ballingschap van ieder mens op aarde wordt de allegorische interpretatiemogelijkheid van de roman beklemtoond. Behalve
de ‘gewone’ lezing van een reis naar een onbekende kolonie waar de hoofdpersoon,
na een periode van voorspoed en geluk, door tegenspoeden genoopt wordt terug te
keren naar zijn vaderland, is er een allegorische uitleg mogelijk: de levensreis van
ieder mens door de onbekende wereld van voor- en tegenspoeden op weg naar het
hemelse vaderland - de gedachte aan het beeld van de aarde als kolonie of
volksplanting Gods dringt zich op, maar wordt in de roman niet gegeven.
Zowel Reinharts als 's mensen reis vinden plaats onder de patronage van de
Goddelijke Voorzienigheid. Zo alomvattend is de dwingende kracht van de
Providentia dat Reinhart alles wat in het universum gebeurt als een uitvloeisel hiervan
ziet en zijn eigen doen en laten voortdurend in dit licht beschouwt. Het vertrouwen
op en het berusten in Gods beschikkingen zijn binnen zijn levensbeschouwing dè
essentiële waarden. Dat in Reinharts leven gebeurtenissen plaatsvinden waarbij
vertrouwen en berusting niet dan na grote twijfel en zware strijd bereikt kunnen
worden, geeft aan het personage een zekere mate van dramatische allure - tenzij
natuurlijk ‘morren’ tegen de Voorzienigheid óók voorzien zou zijn.... Na Nannies
dood komt Reinhart niet eens tot zo'n volledige aanvaarding: zijn rede zegt weliswaar
dat hij berusten moet, maar door zijn gevoel (‘hart’) gelukt hem dat niet. De Hoop
verzoent Reinhart uiteindelijk met God.
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Reinharts levensvisie bevestigt de bestaande orde der dingen en kan hooguit tot
ondergeschikte veranderingen leiden. Dit wordt natuurlijk vooral duidelijk waar het
de slavenhandel en slavernij betreft waarmee Reinhart eerst als waarnemer, later als
betrokkene te maken krijgt. Hij beschrijft deze in zijn beschouwersfase als een groot
maatschappelijk onrecht dat bestreden zou moeten worden; zijn optreden wordt dan
gekenmerkt door oprechte verontwaardiging en medeleven. Als slavenmeester zet
hij echter geen systeemdoorbrekende stappen, maar hij komt gegeven zijn
omstandigheden en zijn levensbeschouwingen niet verder dan verbeteringen binnen
het systeem: een betere verzorging en behandeling van de
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slaven dan verreweg de meeste slavenmeesters in de kolonie. En hoewel het
goede-meesterschap blijkens vele geschriften uit de tijd dat de roman gepubliceerd
werd, de belangrijkste drempelvoorwaarde is voor abolitie, worden stappen òver de
drempel door Reinhart niet gedaan. Medekolonisten worden aangespoord Reinharts
voorbeeld als goede meester te volgen; gevoelige mensenvrienden opgewekt de
slavernij af te (doen) schaffen. Zoals aan het eind van de Max Havelaar Multatuli
het woord neemt om zich tot koning Willem III te richten, zo spreekt de auteur
Elisabeth Maria Post via de epistolaire communicatie van Reinhart aan Karel
respectievelijk de planters, de gevoelige mensen en de vrienden der mensheid onder
haar lezers toe. Tot de planters zegt zij:
o! denk! denk slaavenrijke Planter, dat het ongeluk alleen deze menschen
in uwe handen leverde; behandel hen zacht als uwe broeders; verligt hun
knellend juk, en geef hun zoo veel vreugds weder als in uwe magt is; (I,
245)
tot de gevoelige medemensen:
gij, gevoelig mensch! [...] ween over het lot van uwe broederen, of liever,
denk op middelen tot hunne verlossing. (I, 245)
De mensenvrienden worden tenslotte als volgt opgewekt:
verrijs, edele vrienden der menschheid, die door uwen invloed het recht
der volken beschermen kunt! zaait geluk onder menschen en vernietig de
slavernij. (I, 335)
Van de direct betrokkenen in de kolonie, de planters, wordt dus het
goede-meesterschap gevraagd, van de gevoelige mensenvrienden, die vooral in
West-Europa zullen wonen, het filosoferen en actievoeren. Reinhart behoorde
aanvankelijk tot de laatste groep, maar nadat hij plantage-eigenaar was geworden,
tot de eerste groep.
Eén in het bijzonder aangesproken lezer, die èn slavenrijk planter, èn gevoelig èn
mensenvriend was, heette Hermanus Hillebertus Post. Hij vertoont in een aantal
opzichten gelijkenis met Reinhart. Ook hij ging naar Guiana om het door tegenspoeden
getroffen ouderlijk gezin te steunen, nadat pogingen in het vaderland waren mislukt.
Ook hij werkte er eerst als employé, kreeg er door vriendenhulp een eigen plantage
die hij tot bloei bracht; was een goede meester; onthield zich zoveel mogelijk van
de omgang met lichtzinnige en immorele kolonisten; maakte reizen in het binnenland,
met name naar indiaanse nederzettingen; vond in de kolonie een levenspartner; was
zeer gelovig, vertrouwde in het bijzonder op de Voorzienigheid. Zowel Reinhart als
Hermanus hebben een afgelegen gebouwtje op hun plantage dat als retraite dienst
doet: hier wijden ze zich aan hun levensbeschouwing. Het is opmerkelijk dat Reinhart
zijn ‘Retraite’ zo nu en dan ook als ‘Bethel’ (huis Gods) aanduidt; de vele jaren later
op Hermanus' plantage gestichte kapel droeg, zoals reeds gezegd de naam ‘Bethel
Chapel’.
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Natuurlijk zijn er ook verschillen. De schrijfster wees daar ook al op in haar
voorwoorden. Hermanus' vader en zuster waren niet overleden toen hij in 1774 het
vaderland verliet (de gezinssamenstelling was geheel anders)1; Hermanus' huwelijk
was toen de Reinhart geschreven werd nog kinderloos en Hermanus' vrouw was niet
overleden. Veelzeggend voor het verschil tussen literatuur en werkelijkheid anno
1790 is mogelijk de naamgeving van Reinharts plantage: het idyllisch aandoende
‘L'heureuse Solitude’ in plaats van het zakelijker klinkende ‘L'utile Sollitude’ zoals
een van de twee plantages die H.H. Post in eigendom had, heette. Voorts is opvallend
dat de vrijgezel Reinhart nadrukkelijk als ‘kuis’ bestempeld wordt, terwijl van
Hermanus bekend is dat hij enige tijd in concubinaat leefde. Was Elisabeth Maria
daarvan op de hoogte en heeft ze door middel van de kuise romanheld haar broer
een zedenles willen geven? Volgens John Wray heeft Hermanus in ieder geval in
zijn latere leven het concubinaat verfoeid. Bevat de roman nog meer wijze lessen
voor Hermanus, bijvoorbeeld op het gebied van de godsdienst of van de behandeling
van de slaven? De briefwisseling die dit vermoeden zou kunnen bevestigen of
ontzenuwen is niet teruggevonden. Ik vermoed echter dat de roman een functie in
de communicatie tussen broer en zus gehad heeft omdat
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Elisabeth Maria sterk betrokken en zich zelfs medeverantwoordelijk zal hebben
gevoeld voor het doen en laten van haar broer. Deze was namelijk ook terwille van
haar naar de kolonie gegaan. Zij behoorde tot het gezin dat door Hermanus financieel
gesteund zou worden, en bovendien, zijn koloniale missie vond mede uit haar naam
plaats: zij was evenals haar andere broer en haar zusters een aantal jaren (tot 1793)
aandeelhouder in Hermanus' plantage! Aldus waren Hermanus' eventuele morele
problemen ook de hare - maar ook omgekeerd. In het voorwoord tot de Reinhart zegt
de schrijfster het werk op te dragen aan haar broer als ‘openlijk bewijs mijner
dankbaarheid voor alle de blijken uwer broederliefde, aan mij, en ons allen betoond’.
Zij wenst hem veel voorspoed in zijn bedrijf (alleen als zuster of ook als
aandeelhoudster?):
God vergelde die [broederliefde] door eenen milden zegen - weere
onvruchtbaarheid en misdragt van uwe akkers, en beloone uwen edelen
vlijt met eenen gulden voorspoed! (I, *2R)
Kon zij als mens de slavernij afkeuren en tegelijkertijd voordeel trekken uit
slavenarbeid? En kon zij dat onder die omstandigheden als schrijfster nog wel een
personage in een van haar werken laten doen? Hebben de tweeslachtigheid en de
inkapseling van Reinhart niet alleen met het gewetensconflict en de gewetenssussing
van Hermanus Hillebertus te maken (zoals Jan Voorhoeve opperde),2 maar ook met
die van Elisabeth Maria? Principieel ‘tegen’, maar door dwingende omstandigheden
in de praktijk ‘voor’? In haar verdere oeuvre wordt slavernij - zij het niet zonder
twijfel - verdedigd in het licht van het ‘beste-aller-werelden’-concept; ieder mens
kan een zeker geluk vinden in de hem op aarde toegewezen plaats: ‘De bijna
verkleumde groenlander vindt dit in zijn donker hol, bij zijn smerig traanvat, de
Neger dikwijls in zijne slavernij’, schrijft ze in Het waare genot des levens (1796).3
Het is opvallend dat Hermanus Posts publieke activiteiten ten gunste van de
negerslaven, voor zover we thans kunnen nagaan, dateren uit de periode nà het
verschijnen van de Reinhart (zie 4.3 en 4.4). In hoeverre de roman daaraan debet is,
valt niet met zekerheid te zeggen. Duidelijk is wel dat H.H. Post in die jaren veel
verder ging dan zijn literaire broeder. Nog meer dan Reinhart voldeed hij aan het in
3.6 gereconstrueerde profiel van de goede meester. Hij kwam tot binnen de koloniale
verhoudingen als revolutionair ervaren daden: hij ondernam op grote schaal
zendingsactiviteiten, ijverde voor een vrije zaterdag voor de slaven, en liet - alweer
op grotere schaal dan de eigen plantage - ook aan niet-blanken onderwijs geven in
lezen en schrijven. Bekeerde slaven beschouwde hij als christen-broeders en -zusters,
wat in de kolonie, ondanks het maatschappijbevestigende karakter van het door hem
en de LMS-zendelingen uitgedragen christendom, als eerste stap op weg naar de
gevreesde emancipatie werd beschouwd. Zo nu en dan bood hij een slaaf de vrijheid
aan.
Hermanus durfde meer dan Reinhart: waar de laatste zich een eenling voelde en
daarom zijn slaafvriendelijke activiteiten beperkte tot zijn eigen plantage, bond
Hermanus de strijd aan tegen een ontmoedigend grote overmacht van planters en
bestuurders in de kolonie. Hij zette daarvoor zijn naam, bezittingen en gezondheid
op het spel. Hij kon dit doordat hij onomstotelijk geloofde dat dit Gods wil was, dat
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het de bedoeling van de Voorzienigheid was de slaven niet alleen goed te behandelen
- zoals Reinhart deed -maar vooral ook om hen te kerstenen en te ontwikkelen. Hier
ligt mijns inziens de sleutel tot het begrijpen van de volharding van H.H. Post. John
Wray noemt Hermanus' providentiële denkbeelden uitermate vergaand: ‘exalted’.4
In Stabroek, later Georgetown geheten, vond men a.h.w. de naklank van dit
Voorzienigheidsgeloof terug in de namen van de door Post en John Davies opgerichte
instellingen: ‘Providence Chapel’, ‘Providence House’ en ‘Providence School’.
H.H. Post benadert het ideaal van de goede meester zoals die met name door
Raynal (1775-1783) en Frossard (1790) beschreven is en in de literatuur verwoord
door De Perponcher (1775): de goede meester als laatste fase vóór een nabije
emancipatie. Na Hermanus' dood zou die emancipatie in Brits-Guyana overigens
nog een kwart eeuw op zich laten
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wachten - en in het naburige Nederlands Guyana (Suriname) zelfs nog meer dan een
halve eeuw!

Eindnoten:
1 Paasman 1974, 52-88, 174-175. In de Genealogische bijlage 1B (over de samenstelling van het
gezin Post) zijn twee zetfouten geslopen: H.H. Post is geboren in 1753 en gedoopt in 1754
(i.p.v. resp. 1763 en 1764).
2 Voorhoeve 1972, 81-107.
3 Post 1796, 159.
4 Wray 1811, 45.

5.2. Desiderata
Uit het voorafgaande zal duidelijk zijn dat één centrale notie zowel uit de fictionele
wereld van Reinhart als uit de werkelijke wereld van H.H. Post, ònonderzocht is
gebleven in haar historische en literatuurhistorische context, namelijk die van de
Providentia. Uit een eerste oriëntatie is mij gebleken dat een reconstructie van de
verwachtingshorizon vrijwel ab ovo opgezet zou moeten worden vanuit de primaire,
veelal theologische teksten en dat er nauwelijks adequate studies te vinden zijn over
de betekenis van het Voorzieningsheidsgeloof in het leven en de literatuur van de
17e en 18e en begin-19e eeuw - zeker niet over de Voorzienigheid als structurerend
beginsel, denkelijk als opvolgster van Vrouwe Fortuna, in de Nederlandse
romanliteratuur van die tijd.5 Het zou mijns inziens van groot wetenschappelijk belang
zijn als in deze lacune ‘voorzien’ zou worden.
Een niet minder urgente wenselijkheid heb ik ervaren op het gebied van de
onderzoeksmethode. Het is niet mijn bedoeling geweest door mijn Reinhart-onderzoek
een bijdrage te leveren aan de studie van de receptie-esthetica. Ik heb slechts enkele
uitgangspunten aan deze tak van de literatuurwetenschap ontleend; met name heb ik
mij in de hoofdstukken over Reinhart als briefroman (2) en Reinhart als roman over
slavernij (3) ‘zo consequent mogelijk’ op een lezersstandpunt trachten te plaatsen.
Uit de communicatieketen van auteur tot en met lezer heb ik slechts enkele schakels
intensiever kunnen onderzoeken; ik heb vooral de nadruk gelegd op de reconstructie
van de socio-culturele verwachtingshorizon van contemporaine lezers op het gebied
van slavernij: welke ideeën waren uit literaire en niet-literaire gedrukte
Nederlandstalige teksten bekend, welke publieke opinie had zich ontwikkeld. De
reconstructie diende om een hypothetische receptie en een hypothetische functie van
de Reinhart als koloniale roman over slavernij te kunnen ontwikkelen. Ondanks de
talrijke beperkingen die ik mij daarbij gesteld heb (zie 3.2) is een en ander een
omvangrijke opgave gebleken. Bij een eventuele reconstructie van de literaire en
socio-culturele verwachtingshorizon van meer aspecten van de roman, formele en
inhoudelijke, zou die taak buitensporig arbeidsintensief kunnen worden. Men stelle
zich bijvoorbeeld een reconstructie voor van de lezersverwachtingen ten aanzien van
epistolaire verteltechnieken en van de motieven van liefde en vriendschap, deugd,
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beste aller werelden, opvoeding, natuur en Voorzienigheid. Het lijkt me dan ook een
redelijke wens aan het adres van de receptie-theoretici de ogenschijnlijk eenvoudige
en vanzelfsprekende ‘eis tot reconstructie van de verwachtingshorizon van de
contemporaine lezer’ te voorzien van een adequaat model - waardoor met name meer
duidelijkheid zou moeten ontstaan over de breedte en diepte van zo'n
reconstructiepoging.6
Van de verdere desiderata waarvan het belang mij tijdens mijn onderzoek duidelijk
werd, wil ik ten slotte nog noemen: een geschiedenis van de Nederlandse briefroman;
een geschiedenis van de Nederlandse koloniale literatuur; een studie over het
goede-wildemotief in de Nederlandse letterkunde; en, last but not least, een studie
over het Nederlandse leespubliek in de Verlichte Eeuw.7

Eindnoten:
5 Hunter 1966, 200, spreekt over ‘providence stories’, Becker 1964, 43-51, 169-172, over
‘Prüfungsromane’, wanneer in verhalen c.q. romans de Voorzienigheid als structurerend beginsel
optreedt.
6 Een daadwerkelijke reconstructie van de lezersverwachtingen roept nog vele vragen op - ook
na Jauss' uitwerking in ‘La douceur du foyer’ (Jauss 1979). Kritische kanttekeningen en meer
genuanceerde voorstellen ter interpretatie van het verwachtingshorizon-begrip gaven Mandelkow
1974 en Van Buuren 1981 reeds.
7 Huygens 1946 bevat niet veel meer dan de traditionele kennis over het Nederlandse lezerspubliek.
Na de afsluiting van de kopij verscheen een introducerend artikel van J.J. Kloek over het
romanpubliek in de 18e eeuw (Kloek 1984), met verwijzingen naar buitenlandse studies.

5.3. De Reinhart en de literatuur over slavernij van een koloniale
mogendheid
Het is - zoals ik elders al eens betoogd heb - opvallend hoe weinig literatoren van
de ‘machtige koloniale mogendheid’ die de Republiek in de 17e en 18e eeuw was,
zich in hun werk hebben beziggehouden met koloniale problematiek, in het bijzonder
met die van de slavernij.8 Voor wat de Oostindische literatuur betreft, behoorden
vader Willem en zoon Dirk van Hogendorp tot de zeer weinigen die het
slavernijmotief meer dan terloops uitgewerkt hebben: respectievelijk in de
‘zedekundige vertelling’ Kraspoekol of de droevige gevolgen eener te verre gaande
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Titelpagina van deel 1 van De Denker (UBA). Hierin verschenen twee felle anti-slavernij vertogen.
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strengheid, jegens de slaaven (1780) en het daarop geïnspireerde toneelspel
Kraspoekol of de slavernij (1800).9 Voor wat de Westindische literatuur betreft, zijn
er meer voorbeelden van werken waarin slavernij een zekere, soms aanzienlijke, rol
speelt; de belangrijkste ervan zijn de vertogen 82 en 83 van De Denker (1764), de
anomieme roman Geschiedenis van een neger, zijn reize met de heer N.... van
Suriname naar Holland (± 1770), Van Winters toneelspel Monzongo, of de
koningklyke slaaf (1774), De Perponchers roman Rhapsodiën of het leeven van
Altamont (1775), Posts briefroman Reinhart, of natuur en godsdienst (1791-1792),
De Wittes toneelspel De negers in Holland (1801), Wollf en Dekens Geschrift eener
bejaarde vrouw (1802) en Moens' roman Aardenburg, of de onbekende volkplanting
in Zuid-Amerika (1817). Daarnaast is ook het aantal vertalingen van buitenlandse
literaire werken over slavernij beslist niet erg groot te noemen.
De vraagt dringt zich op: ‘of wij het wel geweten hebben’, of men in het Europese
hoekpunt van de driehoek (waar de investeringen gedaan en de opbrengsten verdeeld
werden, waar altijd ‘schone schepen’ met ruilwaren uitvoeren en ‘schone schepen’
met koloniale waren terugkeerden) wel op de hoogte geweest is van wat in de
Afrikaanse en Amerikaanse hoekpunten en - niet te vergeten - aan de daartussen
liggende zijde, plaats vond. Ik meen met het bijeengebrachte materiaal aannemelijk
te hebben gemaakt dat men het althans heeft kùnnen weten. Slavenhandel en slavernij
zijn in de Republiek vanaf het begin van de 17e eeuw als morele en sociale problemen
gesignaleerd en bediscussieerd: aanvankelijk hoofdzakelijk in niet-literaire teksten,
de literaire aandacht is er pas in de tweede helft van de 18e eeuw. Tot aan die tijd
overheerste in de slavernijdiscussie de argumentatie ter verdediging: in het voetspoor
van het Romeinse recht werden slaven als van de dood geredde krijgsgevangenen
beschouwd, of anderszins als mensen die slaaf geworden of gemaakt waren om erger
(zoals verkommering of zware bestraffingen) te voorkomen. Het feit dat in
werkelijkheid negers zich niet zelden trachtten van het leven te beroven om erger,
namelijk slavernij, te voorkomen, deed aan deze redenering kennelijk niets af. Van
Hugo de Groot (1625), via W. Usselincx (1627), G.C. Udemans (1638), J. Picardt
(1660), J.E.J. Capitein (1742), D.H. Gallandat (1769), ‘Aristodemus en Sincerus’
(1785-1788), A. Barrau (1790), de ‘ex-Demerariaanse planter’ (1795), tot en met
A.F. Lammens (1823) en Isaac da Costa (1823), werden slavenhandel en slavernij
aldus verdedigd. Door bovendien een scherp onderscheid te maken tussen geestelijke
slavernij (zonde) en lichamelijke slavernij, zoals W. Usselincx deed, of tussen
geestelijke en lichamelijke vrijheid, zoals Udemans, en te stellen dat om christen te
kunnen zijn alleen geestelijke vrijheid noodzakelijk is, zoals de ex-negerslaaf en
theologiestudent J.E.J. Captein betoogde, was voor christenen de weg gebaand om
als belegger, zeeman, koopman, planter, koloniaal bestuurder, of ten slotte, consument,
bij de driehoekshandel betrokken te zijn. Te meer wanneer men het deed voorkomen
dat de heidense Afrikanen dankzij de slavernij de zegeningen van het christendom,
of zelfs van het (volgens Udemans en De Raad) enig ware christengeloof, het
calvinisme, deelachtig zouden worden. In dat laatste geval werden zelfs mensen met
ernstige bedenkingen tegen het systeem tot gedogers: J. Kals, C. van Vollenhoven,
J. van Nuys Klinkenberg en J.F. Martinet. Had niet de apostel Paulus een bekeerde,
weggelopen slaaf teruggestuurd naar diens meester en dus in slavernij gehouden,
vroegen Capitein en anderen, onder wie Barrau, zich af.
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Een ander aan de Bijbel ontleend pro-slavernij-argument dat een langdurig en
hardnekkig bestaan beschoren was - de abolitie voorbij -, is de z.g. Cham-ideologie,
waarbij de negers beschouwd werden als de door Noach tot knechtschap vervloekte
nakomelingen van Cham (of diens zoon Kanaan). Vooral het betoog van J. Picardt
(1660) laat aan duidelijkheid niets te wensen over: de Europeanen zijn als
nakomelingen van Japhet superieur aan de nakomelingen van Cham, te weten de
negers. Deze zijn zodanig inferieur en indolent van aard dat ze volgens ds. Picardt
alleen door fysiek geweld tot arbeid aangezet kunnen worden: pas onder een hard
slavenregime komen ze tot ‘zelfontplooiïng’. Ds. J. Kals heeft in Suriname een
parallelle ‘ideologie’ vernomen, opgetekend uit de mond van een joodse
slavenmeester: de
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negers zouden het met kroeshaar en een zwarte huid getekende nageslacht van Kaïn,
de broedermoordenaar, zijn. Schrijvers die meer of minder nadrukkelijk instemden
met de Cham-ideologie waren behalve Picardt: Capitein, Herlein, Fermin, Roos,
Barrau en Da Costa. Mogelijk is in de polemiek rond de slavernij geen bijbelplaats
zo dikwijls geciteerd als Mattheus 7:12 (‘Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen
zouden doen, doet gij hun ook alzo [...]’). Deze z.g. Gulden regel werd door vooren tegenstanders gebruikt om de meesters op te wekken hun slaven zo menslievend
te behandelen als zij zelf behandeld zouden willen zijn. Pas later (Frossard 1790,
Booth ± 1792) werd deze regel door tegenstanders geïnterpreteerd als: als je zelf niet
in de slavernij zou willen, maak dan ook geen medemensen tot slaaf.
Tegengeluiden werden echter ook vernomen. Reeds in 1627 pleitte koopman W.
Usselincx voor vervanging van slavenarbeid door vrije arbeid. Hij deed dit overigens
op economische en niet op humanitaire gronden - hij was geen principieel
tegenstander. Zijn argumentatie werd ruim anderhalve eeuw later opnieuw gebruikt,
aanvankelijk ook door verdedigers van de slavernij zoals de spectatoriale ‘Koopman’
(1768-1776), naderhand door tegenstanders zoals ‘de anonieme tegenspeler van
Barrau’ (1790), J.H. des Villates (± 1795), J. van Geuns (1797) en Pieter Vreede in
de Nationale Vergadering (1797). Een andere 17e-eeuwse verdediger van slavernij,
ds. Udemans (1638), stelde voor slaven zeven jaar na hun bekering de vrijheid te
schenken en hen, volgens goed oudtestamentisch gebruik, niet met lege handen te
laten gaan. Dit vooruitzicht heeft blijkens uitingen van latere schrijvers de
bekeringsijver onder de christen-planters niet bepaald gestimuleerd. Ook de later
abolitionisten stelden een termijn voor vrijmaking voor, maar meestal was dit de
termijn waarin een slaaf zijn aanschaf en onderhoud terugverdiend zou hebben.
Ds. G. de Raad (1665) verweet de verdedigers van slavenhandel en slavernij al
tamelijk vroeg dat hun argumentatie niet met de waarheid strookte: dat het niet alleen
krijgsgevangenen en zware misdadigers waren die als slaaf verkocht werden, dat er
in Afrika sprake was van mensenroof. W. Usselincx had hierop, meer terloops, in
1627 al gewezen. Ook de barbaarse mishandelingen tijdens de overtocht en op de
plantages waren De Raad bekend; het argument dat de heidense negers in slavenij
tenminste christenen werden, prikte hij door: van kerstening komt zo goed als niets
terecht. Scherpe taal van deze gedoger van de slavenhandel ‘mits niet bedreven met
rooms-katholieken’.
Nog duidelijker waren zijn collega's J. Hondius (1679) en B. Smytegelt (1747):
kort en krachtig wezen zij mensenhandel en mensenroof af als strijdig met Gods wil
en wet.
De abolitionistische schrijvers in de Republiek uit de tweede helft van de 18e eeuw
waren blijkens hun referenties vooral vanuit het buitenland geïnspireerd: aanvankelijk
door Franse auteurs (Montesquieu, Rousseau, Raynal en Frossard), naderhand ook
door Engelse schrijvers (Newton, Falconbridge en Equiano). Zij beriepen zich op
het natuurrechtelijk principe dat ieder mens een onvervreemdbaar recht op vrijheid
heeft - wat ook als eerste gereleveerd wordt in de Rechten van de mens - en wezen
het in slavernij brengen van krijgsgevangenen af. De meester-slaafrelatie achtten zij
bovendien in flagrante strijd met het principe van de oorspronkelijke gelijkheid van
alle mensen. Slavernij belet een mens zich als zedelijk wezen te ontplooien omdat
daartoe vrijheid van node is. Frossard en in zijn kielzog Van Geuns/De Vos, trachtten
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met theologische argumenten de Cham-ideologie te ontkrachten en bovendien aan
te tonen dat ook zonder dat Christus en de apostelen zich expliciet tegen slavernij
hebben uitgesproken, deze volstrekt strijdig is met de geest van gerechtigheid en
naastenliefde van het christendom. Een christen mag daarom geen slaven bezitten,
ook geen bekeerde, aldus haakten Betje Wolff en Aagje Deken (1802) hierop in.
De buitenlandse abolitionisten bevestigden nog eens wat W. Usselincx en G. de
Raad in de 17e eeuw al ruchtbaar gemaakt hadden: in Afrika worden zeer vele slaven
verkregen door ontvoering. Voor zover er al sprake van krijgsgevangenen is, zijn
die gemaakt in oorlogen die

A.N. Paasman, Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting

213
met het oog op de slavenhandel gevoerd worden. In de Afrikaanse rechtspleging
worden lichte vergrijpen maar al te gemakkelijk met slavernij bestraft.
De schrijver van de Denker-vertogen 82 en 83 (1764) opent de rij van Nederlandse
abolitionistische geschriften met een felle aanklacht gevolgd door een
pseudo-verdediging, namelijk een vertaling van Montesquieus befaamde hoofdstuk
5 van het 15e boek van De l'esprit des lois. Alleen de anonieme satire op Roos'
‘Schets van het plantaadje leeven’ in de West-Indische klapper (± 1783) dat het
wangedrag van directeurs aan de kaak stelt, kan met de Denker-vertogen tot op zekere
hoogte wedijveren, maar doet zich niet principieel als een anti-slavernijgeschrift
kennen. Vertoog 43 van De Vaderlander (1775) is mogelijk qua argumentatie minder
sterk, maar origineel vanwege de voorgestelde consumentenstaking van koloniale
produkten (in casu koffie en suiker) - die jaren later bij Frossard ook gepropageerd
werd. De denkbeelden van de vader van Amelia in de Rhapsodiën (1775) van De
Perponcher gaan op Raynal terug: onder een goede meester die de slaven onderwijs
geeft en kerstent, kan men hen geleidelijk op vrijmaking voorbereiden (zonder
economische schade te leiden). Vrijwel alle anti-geschriften betogen dat bij zo'n
geleidelijke vrijmaking van de negers de veiligheid van de kolonisten en hun kapitaal
niet in gevaar hoeven te komen - aldus inspelend op de grote personele en financiële
belangen die op het spel stonden. Eigenbelang is een sleutelbegrip in geschriften van
zowel voor- als tegenstanders van de gedwongen arbeid.
Van de schrijvers die vooral onder invloed van Newton, Falconbridge, Raynal en
Frossard voor abolitie pleitten (P. Paulus, H.C. Cras, J.H. des Villates, J. van
Geuns/W. de Vos, B. van den Santheuvel, Wolff en Deken en P. Moens), hebben
alleen Van Geuns/De Vos (1797) en Van den Santheuvel (1800) een uitgewerkt
abolitieplan, vergelijkbaar met dat van Frossard. Ook voor Van Geuns/De Vos geldt
het goede-meesterschap als drempelvoorwaarde voor een verantwoorde vrijmaking.
Bij hen is echter afschaffing van de slavenhandel geen noodzakelijk startpunt van
het proces zoals bij Van den Santheuvel en de meeste andere schrijvers, voor wie
die afschaffing logischerwijs het begin van humanisering van de slavernij betekent
- al was het alleen maar uit eigenbelang van de planters die dan vrijwel geen nieuwe
slaven meer zouden kunnen aankopen.
Anders dan dat in niet-literaire geschriften het geval is, wordt in de behandelde
literaire teksten de slavernij nergens serieus verdedigd; personages die dit wel doen
worden meestal heel expliciet als onsympathiek voorgesteld en na kortere of langere
tijd in het ongelijk gesteld. Slavernij wordt dikwijls gedoogd onder de reeds
overbekende voorwaarde dat de slaven goed behandeld worden, indien mogelijk
‘beschaafd’ en gekerstend. Slechts zo nu en dan wordt slavernij onomwonden
afgewezen en wordt de vrijmaking van de slaven op kortere of langere termijn
voorzien. In werken van zowel de meeste tegenstanders als van gedogers wordt
gebruik gemaakt van aandoenlijke taferelen om de strekking te ondersteunen: ‘wreed
gescheiden lievelingen’, straffen en opstanden enerzijds, herenigingen, genereuze
beloningen en idyllische samenleving anderzijds.
In de literatuur van de 17e en begin-18e eeuw, de bloeitijd van de Nederlandse
slavenhandel, lijkt het negerslavernijmotief vrijwel afwezig. Hoewel in de tweede
helft van de 18e en in het begin van de 19e eeuw de literaire belangstelling voor
slavernij toeneemt, kan deze zeker ook dan niet overweldigend genoemd worden ook al gezien het feit dat ongeveer de helft van de besproken teksten uit vertalingen
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en/of bewerkingen van buitenlandse literatuur bestaat. De conclusie dat de
Nederlandse literatuur van de Verlichting tamelijk weinig engagement vertoont met
de morele en sociale problematiek van slavenhandel en slavernij, lijkt me
gerechtvaardigd. Dat vrouwlijke auteurs, met name Post, Wolff en Deken, en Moens,
in de geëngageerde literatuur een relatief groot aandeel hebben gehad, moge ook
duidelijk zijn. In de niet-literaire teksten zijn de tegenstellingen groter en kan de
lezer zich eerder getuige gevoeld hebben van een polemiek tussen verdedigers en
tegenstanders, die geënt is op de reële tegengestelde standpunten zoals die in de
maatschappij leefden. Vrouwelijke schrijvers namen aan die polemiek nauwelijks
deel. De literatuur lijkt aldus ten aanzien van de
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Slavernij onder een goede meester (Reinhart, dl. 2).
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opvattingen over slavenhandel en slavernij de maatschappelijke werkelijkheid
enigszins eenzijdig verlicht te weerspiegelen.
Wanneer in het begin van de jaren '90 de Reinhart verschijnt, zijn de felle
bestrijdingen van de traditionele pro-slavernij-argumentatie en de pleidooien voor
een snelle afschaffing van de slavenhandel en een geleidelijke afschaffing van de
slavernij, reeds in Nederlandstalige geschriften verschenen. Reinharts aanvankelijke
principiële afwijzing van slavernij is daarmee in hoge mate in overeenstemming: hij
maakt geen gebruik van enig traditioneel pro-argument, deze zijn voor hem zo evident
onjuist dat hij ze zelfs niet bestrijdt. De abolitie verwacht hij evenwel niet in de nabije
toekomst. Wel is hij zich bewust dat de slaven de ontstolen vrijheid terug zouden
kunnen (en mogen) veroveren (zoals Kals, Montesquieu, Rousseau, Raynal en
Frossard van mening waren). In de strikt literaire teksten rond de eeuwwisseling
werd de slavernij nergens meer expliciet verdedigd - hooguit te rooskleurig
voorgesteld zoals in het dichtwerk van P.F. Roos. Alleen schrijvende kolonisten
zoals ‘Aristodemus en Sincerus’, A. Blom - en naderhand ‘de ex-Demerariaanse
planter’ en mr. Lammens - verdedigen die nog, evenals een zeer behoudende scribent
als A. Barrau (in wiens Nuts-voordracht twee eeuwen pro-slavernij-argumentatie
van het allerbedenkelijkste allooi herleeft), en de contra-revolutionaire Da Costa.
Het wordt uiteindelijk duidelijk dat de latere planter Reinhart in feite het systeem
ook niet verdedigt, maar zichzèlf. Hij is zich ervan bewust dat hij in strijd handelt
met de door hem zelf erkende principes van natuurrecht en christendom en de daarop
gebaseerde mensenrechten. Om met zijn geweten in het reine te kunnen blijven, voert
hij minder principiële argumenten en verzachtende omstandigheden aan: op zijn
plantage genieten de slaven een zodanig goede behandeling dat hun situatie de
vergelijking met die van Europese arbeiders en kleine boeren zeker kan doorstaan.
Dat men de ene misstand niet door de andere legitimeren kan, komt niet bij hem op.
Zijn geloof in een compenserend hiernamaals, ook voor de heidense negers, en zijn
geloof in de Voorzienigheid die ook het lot van de negers niet zonder wijze
bedoelingen heeft bepaald, doen hem berusten in het onrecht.
De aldus gebleken tweeslachtigheid is niet exclusief voor de Reinhart; vele
schijnbaar principiële tegenstanders van slavernij waren bereid om deze te gedogen
... mits. Er waren vele Reinharts. Enkele jaren na de publikatie van Posts roman werd
zo'n dubbelhartig standpunt het officiële standpunt van de Bataafse Republiek.
Ondanks een gloedvol anti-slavernij betoog van Pieter Vreede besloot de Nationale
Vergadering niets tegen de door vrijwel alle representanten als onrechtvaardig ervaren
slavenhandel en slavernij in de nieuwe Constitutie op te nemen en een en ander dus
te gedogen in het belang van de vaderlandse economie, de werkgelegenheid en de
concurrentiepositie - alle geproclameerde Bataafse mensenrechten ten spijt.
De Verlichtingsfilosofieën en de Verlichtingsliteratuur hebben op dit punt in de
Republiek niet tot een doorbraak geleid, wel tot grote twijfel. Reinhart verwoordt
die als volgt:
maar hoe is het tog mogelijk, dat zulke eene barbaarsche handelwijs met
menschen, bij volken is ingevoerd, die bestraald werden door het licht van
't Euangelium des vredes? en hoe is het mogelijk, dat dit haatelijk gebruik
zoo onveranderd blijft, in deeze laate, verlichte, verdraagzaame eeuwen,
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die het menschenverstand van zoo veele bedwelmende vooroordelen
ontheven, en, door beschaafder zeden, de harten verzacht, en de ruwheid
der voorige tijden verminderd hebben? (1, 245-246)
Het antwoord op deze vragen geeft hij naderhand zelf: eigenbelang. En ook daarin
stond de goede meester uit E.M. Posts exotische briefroman, zoals we gezien hebben,
niet alleen. Niet alleen een geheide voorstander van slavernij als Barrau verdedigde
het eigenbelang zonder schroom, ook een geheide tegenstander als Amelia's vader,
prototype van de goede meester, uit de utopistische roman Rhapsodiën handelt (mede)
uit eigenbelang. Reinhart kan tot zijn verontschuldiging hooguit aanvoeren dat hij
als planter niet zo zeer voor zich zelf geld
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verdient - sober filosoof als hij eigenlijk is -, maar voor zijn moeder, later ook voor
zijn gezin en ten slotte, de grote paradox, óók voor zijn slaven: hoe meer winst hij
maakt dankzij de arbeid van de slaven des te meer slaven kan hij aankopen om hen
onder zijn goed-meesterschap zo gelukkig te maken dat zij vergeten in slavernij te
zijn.
Voor de contemporaine lezer zal de Reinhart, en zullen de meeste literaire teksten
over slavernij, dan ook de functie gehad hebben van een pleidooi voor een ‘verlicht
meesterschap’, waarbij het recht op vrijheid niet ontkend wordt, meestal vurig
onderschreven, maar waarbij die vrijheid, met een beroep op een hogere dan
menselijke macht, gepresenteerd wordt als een toekomstperspectief. Sociaal-gevoelige
literatuur dus, nauwelijks sociaal-emancipatorisch.

Eindnoten:
8 Paasman 1982, 44, 56.
9 Ik heb deze interessante werken in hfdst. 3 buiten beschouwing gelaten omdat ze niet op
West-Indië betrekking hebben. Wel doet zoon Dirk enkele vergelijkende uitspraken over de
slavernij in Oost en West. In de inleiding tot Kraspoekol stelt hij onder meer dat de slaven in
Oost-Indië over het algemeen veel beter behandeld worden dan in West-Indië - uitgezonderd
soms door de inlandse vrouwen wanneer die met een blanke man getrouwd zijn: deze kunnen
uit jaloersheid wreed zijn (Van Hogendorp, 1800).
Ook in een verhandeling over slavenhandel in Oost-Indië gaat Van Hogendorp Jr. in op de
verschillen tussen de Oost en de West: ‘Er is een groot onderscheid tusschen den staat der
slaavernij in de West-indien, en die van deeze [Oostindische] volkplantingen. Dáár worden
slaaven tot den land- en akkerbouw gebruikt, doch hier meest alleen tot huiselijke diensten of
tot ambagten; zoo dat zeker over het geheel hun werk veel ligter, en hun lot veel zagter is dan
in de West-indien, daar ze nog bovendien zelden onder het onmiddellijke bestuur van hunne
meesters staan; maar door de directeurs der plantages, die echter weinig belang in hunnen
welvaart stellen, geregeerd worden. Weshalven men het geen over de slavernij in de West-indien
gezegd en geschreven is niet wel op deeze [Oostindische] gewesten kan toepassen.
Dan, de slaavenhandel, of de wijze om slaaven te krijgen, te vervoeren en te verkoopen, is in
deeze gewesten even zoo wreed, hard, onrechtvaardig, en verfoeijelijk als in de West-indien’
(Van Hogendorp 1801, 454).
D. van Hogendorp is blijkens deze verhandeling (gedateerd 2 juli 1796) van mening dat de
slavenhandel onmiddellijk verboden zou moeten worden en dat de slavernij geleidelijk afgeschaft
zou moeten worden, en wel zodanig dat in 1820 àlle Oostindische slaven vrij zouden zijn. Een
vrome wens: de Oostindische slavernij werd pas in 1860 afgeschaft.
Zie over W. en D. van Hogendorp: Van 't Veer 1958, 16-53; Nieuwenhuys 1972, 66-76, 564-566.
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6. Summary
6.1. Introduction
In Chapter One I introduce the author E.M. Post and her novel Reinhart; I paraphrase
the contents and discuss the main lines of Reinhart-criticism in order to present a
state of research. Finally I justify the choise of my subject matter, and the method
and working procedure which I pursue in this study.
At the end of the 18th century, in the years that ‘Liberty, Equality and Brotherhood’
stirred the minds of Western Europe, a 35 year old woman from Arnhem, the capital
of the Dutch province of Guelders, wrote an epistolary novel in three parts entitled:
Reinhart (Pure-heart), or nature and religion (1791-1792). The relationship between
man and his fellow-men and that between man and God are the central issues in this
novel. The author, Elisabeth Maria Post (1755-1812), had published before and was
fairly known for works in which the motifs of nature and religion, love and friendship,
death and immortality were all-important. She moved in a circle of enlightened
citizens with an interest in literature, ideological issues and natural science. Another
of their concerns was the emancipation of the citizen and the common man.
The novel Reinhart takes place for the most part in Guyana, South America. Aside
from travel stories, geographical and anthropological descriptions, the author based
her knowledge of this former Dutch plantation colony on letters written by her brother
Hermanus Hillebertus Post, who had lived in Demerara since 1774. His experience
as a traveller, colonist and in particular as a planter and slave holder must have
inspired her to a large extent into writing this epistolary story about a colonial society
unknown to her.
The Amsterdam publisher Johannes Allart who included many national and
international bestsellers in his publisher's list, published the work together with 12
illustrations and a portrait of the author (all engraved by Reinier Vinkeles). A second
edition appeared in 1798-1802, again published by Allart. Most likely the author was
not informed about the existence of a German translation by the theologian Philipp
Rosenmüller which was published by Friedrich Severin in Leipzig in 1799-1800.
Reinhart was published in three parts. The story is divided into six books, two
books per volume. It is narrated ‘in letters’; all letters are written by Reinhart and
addressed to his bosom friend Karel who lived with his family in the Guelders country
side.
In Book One, ‘The Sea’, Reinhart describes the reason and purpose of his voyage.
His parental family had suffered a series of adversities which led to their financial
undoing without any fault of their own. When the father and daughter died, the
responsibility of caring for his mother came to rest upon Reinhart, the only surviving
child. At sea, he looks back at the difficult moments of parting from his mother and
Karel. Thanks to the correspondence he hopes to maintain the bonds of friendship
with Karel and Charlotte, Karel's wife. As an ‘homme sensible’ he feels the need to
disclose his inner life to Karel, since no sensitive fellow human being was on board
of ‘The Hope’. The only companion to console him is his dog Cheri. He passes the
time with reading, writing and meditating. He reads about the New World in W.
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Robertson's History of America. The mighty ocean which he observes under changing
circumstances causes him to experience the onmipotence of God. During a storm he
places his trust in Provindence. After eleven weeks he arrives in Guyana.
In Book Two, ‘Guyana’, Reinhart describes how thanks to a protector he is able
to acquire some experience working on a plantation as a clerc. Here, too, he is unable
to establish new friendships because the colony lacks sensitively, moraly and
religiously outstanding people. The life of the planters is directed exclusively at
earning money and procuring sensual
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delights. With the help of Chr. F. Gellert's Moral Lessons he tries to remain on the
path of virtue.
He experiences the confrontation with slavery as extremely painful. He is deeply
impressed by the injustice, the humiliation and mistreatment inflicted upon the negro
slaves. He realizes too late that in order to achieve the purpose of his journey he will
also have to become a participant in the injustice he condemns. Under the given
circumstances he decides to treat his slaves as well as possible. During an illness
Reinhart is nursed by a young negro slave called Violet. He takes a liking to him and
wants to bring him in touch wit the Gospel. He learns Violet's language and is able
to commit the latter's poignant life story to paper. Violet had lived under almost
idyllic circumstances on the bank of the Senegal river in Africa. Together with his
little brother he was kidnapped by a negro of a different tribe and sold to a slave
trader. After the gruelling ‘middle passage’ the brothers were sold like cattle, each
to a different master. This story induces Reinhart to denounce the Christians who
practice slavery. Some time later Reinhart meets a former friend of his father, Edelhart
(Noble-heart), who gives him a neglected plantation and twelve slaves so that Reinhart
can begin for himself. Because of its pleasant location on the coast and the lifestyle
which he thinks to lead, he names his new property ‘L'heureuse Solitude’ (Happy
Solitude).
In Book Three, ‘L'heureuse Solitude’, the rebuilding of the plantation is described.
The construction of dikes, ditches and sluices for water-control, the building of
Reinhart's hut, of a retreat and of negro huts. Reinhart cares for his slaves as a father;
they indeed are very pleased with their master. And yet Reinhart maintains that he
is not trapped in the system of slavery: he continues to disapprove the deprivation
of freedom.
Reinhart makes an excursion to an amerindian village in the jungle to obtain timber
for building a residence. Lacking paper he describes the idyllic society which he
encounters there on the fleeces of palmtrees.
Book Four is entitled ‘Imperfect delight’. Reinhart's residence is finished, the
plantation has yielded its first good harvests but because he lacks a life companion
Reinhart's happiness is incomplete. He has to guard himself against lascivious thoughts
at the sight of a young negress. In a dream the ideal image of a woman appears of
whom he continues to think of ever since. His loneliness becomes unbearable when
his dog dies.
During another excursion into the jungle, Reinhart and his companions get lost.
Unexpectedly they arrive at a far-off plantation ‘La Recompense’ where he recognizes
his ideal image in Nannie, the planter's daughter. She reads Richardson and Gessner
and distinguishes herself by a great natural charm. They fall in love and decide to
get married. Reinhart believes that it was due to the workings of Providence that he
got lost in order to find this partner in life. In Book Five the ‘Domestic Happiness’
of the couple is described. They lead an idyllic existence. Their only fear is that one
of them will outlive the other and they hope that when their time has come, they will
die together. Two children are born, a son and a daughter, and Reinhart digresses
about Nannie's motherhood and their ideas about bringing up children. Their
continuing happiness makes them doubt: is it not too great for life after the fall, can
it continue to last forever? As an evil portent, the cotton harvest fails several times.
Nannie helps Reinhart in regaining his trust in Providence.
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A newly arrived young man L. turns out to be a former schoolmate of Reinart's.
Reinhart decides to help him as well as possible.
In Book Six ‘Everything is subject to change’ the correspondence between Reinhart
and Karel is resumed after having been interrupted during the three war years.
Although Reinhart's family passed the war years in safety, their misgivings increase.
Everything reminds Reinhart of transitoriness. He falls seriously ill. Nannie nurses
him day and night to the detriment of her own health. When Reinhart recovers, she
falls seriously ill and dies.
The first days after her death Reinhart is absolutely incapable of writing, later on
writing brings him some relief. He would have preferred to die also, but he has
promised Nannie at

A.N. Paasman, Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting

219
her death-bed to be a good father for the children. He experiences the upbriging of
the children as a demanding task. Work on the plantation is neglected. When he is
at Nannie's grave, Reinhart finds his peace of mind once in a while. He writes a few
elegies in prose. Still he cannot submit himself fully to the dispensation of Providence.
He continues to languish and decides to return to Holland in order to be better able
to fulfil his task as educator of the children, in the proximity of his mother and his
friend. His schoolmate L. will be in charge of supervising the plantation. He takes
leave of his beloved places and departs accompanied by the wailing and weeping of
his negro slaves who lose in him a good master. He will return to the motherland
with ‘The Hope’. He begs Karel to take care of the children if he were to perish on
the way home.
It will be evident that the novel contains numerous fascinating items for literary
historical research. When we make the balance of almost two centuries of
Reinhart-criticism (see 1.3) it becomes apparent that a great degree of clarity and
consensus of opinion exists about the following:
1. the sentimental character of the work is purer, more controlled and more
authentic than that of the work of some contemporaries;
2. the place of the work in the tradition of idyllic literature, which is characterized
by a pendant for reality, with special interest in social reality;
3. the influence which the work must have undergone from literary examples:
idyllic-pastoral works of Gessner and Florian, Defoe's Robinson Crusoe, the
exotic works of Bernardin de St. Pierre, particulary of Paul et Virginie;
4. the virtue-enhancing function of love and friendship which has a central
importance in the novel, being the mutual support in the process of preparing
for life here-after;
5. the artistic quality of her description of exotic nature (which the author herself
never experienced);
6. the function of nature contemplation, namely its ability to arouse moral and
religious sentiments;
7. the ambivalent attitude towards natural man who is admired on the one hand
for his natural and virtuous life-style and rejected on the other hand because of
his lower awareness of sensitivity and his lack of a Christian faith.
But there are also many salient points requiring further investigation.
1. There is little clarity about Reinhart as an epistolary novel. At times the epistolary
form is considered monotonous and long-winded, even ‘inappropriate’, and on other
occasions attention is called to the potential which the epistolary form has in depicting
the inner life of the protagonist. A more profound investigation into the presentation
of Reinhart's history and its effects on the reader has not been undertaken.
2. No consensus of opinion exitsts regarding Reinhart's activities as a slave master
and his attitude towards slave trade and slavery. On the one hand his human actions
are viewed as socially emancipating, on the other hand he has been accused of lacking
integrity because of his changed attitude from one who is principally against slavery
to one who tolerates it. In order to solve this problem insight is required both into
Reinhart's total World view and into the views in favour of slavery and against it,
which existed in the age of Enlightenment.

A.N. Paasman, Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting

3. Finally the relationship between the literary personage Reinhart and the historical
person H.H. Post which has been mentioned in almost all surveys is intriguing. Not
only the genesis of the novel is at stake in this case but also a piece of colonial history.
Besides the fact that the present state of research warrants further investigation on
these three points, it is also my personal interest in literature in its social function
which supports the selection. I regard literature as a form of communication between
author and reader in which the author wishes to convey a ‘message’. This message
is constituted by the contents of the
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work (the themes) and its presentation (the form); whether the communication will
succeed is dependent on its reception by the reader. The extent to which their literary
and ideological norms and values agree with those of the text will determine the
effect of the message and so in the end the social function of the literary work.
Following the communication chain which links E.M. Post to her readers, I should
have to treat the intention of the author, the epistolary presentation of the themes and
the reader's reception of the novel respectively. Because concrete data concerning
the reception of the work are more or less lacking, I will have to confine myself to
a hypothetical reception of the reader in the years 1791-1792. Within the frame of
this study I cannot make a reconstruction of all formal and thematic aspects of the
work. For these aspects I will only provide a global sketch (2.5). However in chapter
3 I will discuss the reader's expectation of one aspect at length: the motif of slavery.
The description of the function of the novel shall also be of a hypothetical nature.
One reader of the novel, H.H. Post to whom the work is dedicated, receives special
attention. In chapter 4 I shall describe his life in Guyana and in the last chapter
(Epilogue) I shall compare Reinhart with H.H. Post and determine the place of
Reinhart in Dutch literature on negro slavery.

6.2. Reinhart as an epistolary novel: presentation and themes of an
epistolary communication
In Chapter Two I describe the communication-chain ‘author→text→reader’ as much
as possible from the reader's viewpoint.
The epistolary communication between Reinhart and Karel is subordinated to that
between the author and her actual reader. The latter is a person who reads over Karel's
shoulder, the reader within the novel. The presentation of Reinhart's history is such
that the reader, together with the letter-writing hero and his addressee, remains
uncertain about the future. The live-story is not told teleologically; no editor's fiction
is concretized in order to safely conduct the streams of information. Only the author's
providence stands above the characters of the novel. Within the fictional work it is
Divine Providence which determines the fortunes of Reinhart: Reinhart may propose,
but God disposes. The reader is able to share Reinhart's deliberations, his hopes and
fears, his certainties and his doubts, his joy and his sorrow in a very intimate way,
because Reinhart confides his innermost feelings and thoughts ‘to-the-moment’:
coinciding with the moment of occurrence or very soon thereafter, or, in the event,
a larger narrative distance has occurred, by experiencing them anew. Because of this,
the novel becomes for the reader an open book about Reinhart's inner life.
The message of the author lies in the themes of the work. Earthly existence and
earthly values are perishable; temporary existence enables man to undergo a process
of preparing himself for eternal life. On the path of life which is often
incomprehensible and rendered difficult by adversities, friends and lovers support
each other especially through oral or written (epistolary) communication. They
enhance each other's virtues, specially the virtue in placing trust in Divine Providence.
Reinhart claims that he cannot live without this friendly communication and motivates
his correspondence in this way.
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Life according to nature offers man the most favourable opportunity to develop
virtue and faith. Nature brings man closer to his Creator, natural life stimulates
contentment, simplicity and other virtues. To a large extent Reinhart lives with his
family and his slaves in a pastoral idyll. Reinhart's life illustrates as it were that
happiness and misfortune are determined by Divine Providence and that they have
a function in man's process of preparation. Before one can come to accept the blows
of fortune with complete resignation (i.e. with heart and mind, with ‘reason and
feeling’) an immense struggle may be required. The theme of the novel, adequately
reflected in its formal structure, can be formulated as follows: man proposes, God
disposes; what remains to man in adversity is the hope for a more favourable
dispensation.
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For the reader in 1791-1792 these themes must have caused little surprise: literary
works in which virtue, love and friendship, nature and religion, preparation and
immortality, wrestle with Providence, have determined the themes, were common
features in the second half of the 18th century. The epistolary form, too, was not new
and derived from a century long tradition. Reinhart could have surpassed the reader's
expectations by the sustained monologue structure combined with the brief narrative
distance through which Reinhart's inner life was disclosed to the full: his observations,
feelings and reflections. In this regard the description of tropical nature, life of the
noble savages in this environment, will have been viewed as a novelty - at least in
Dutch literature. The few concrete reception-data that are known concur with this
hypothetical reception.

6.3. The good master: Reinhart and the views on slavery
In Chapter Three I try to reconstruct the reader's expectation of one motif in order
to arrive at a hypothetical reception and to trace the possible function of Reinhart as
a novel about slavery. I base myself on literary and non-literary texts, from Hugo de
Groot, De iure belli ac pacis (1625) to Isaac da Costa Bezwaren tegen de geest der
eeuw (1823).
As it is shown, the world of Reinhart is governed by Providence: this certainly holds
for slavery. Reinhart who seems to be an enlightened and sensitive human being is
totally distressed at his first confrontation with slavery. In unequivocal and powerful
terms he speaks of the deprivation of freedom of fellow human beings, of the violation
of natural rights, of the injustice committed by Christians even in this age of
enlightenment and tolerance! In response to the sad life-story of Violet he shows
understanding for slave rebellion which is meant to regain freedom, and he expresses
the wish that Christians will finally discard violence and repression, and that humanity
and justice shall triumph and that slavery shall be destroyed! Because Reinhart had
come to the colony to earn money, he cannot escape from being a slave master
himself. In view of this fact he does his best to be a father to his slaves and to treat
them in such a way that they no longer experience slavery as a burden. Although he
sometimes feels remorse that he is not releasing them from slavery, he relativizes
this same freedom strongly by pointing out that ‘freedom’ for most Dutch
day-labourers and many East European peasants was but an empty phrase and that
because of their troubled existence they would gladly have exchanged this nominal
freedom for being unfree under a good master.
His faith supports the acceptance of slavery. Divine Providence itself has
determined the fate of individuals and nations and therefore it is also Providence
which brought negroes into slavery. This is Reinhart's view and he therefore trusts
that having experienced such hardship on earth as slaves they will be amply rewarded
in eternal live and that this reward will more than outweigh all the misery suffered
on earth.
In an attempt to find out how the motif of slavery, in particular Reinhart's views
on slavery and his attitude as a slave master, in the novel were received by the
contemporary reader, I try to reconstruct the ‘Erwartungshorizont’ (horizon of
expectations) of the above mentioned motif in the years 1791-1792. I investigate in
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literary and non-literary texts written in Dutch (± 1625-± 1825) the justifications of
slavery and the right to freedom, and in particular the motivation of some remarkable
items in the novel: the understanding for slave rebellion and slave escape (3.4); the
justification of slavery by appealing to Providence (3.5); the acceptance of slavery
under a ‘good master’ (3.6); the excuse for slavery by referring to the social abuses
in Europe (3.7); the christening of slaves (3.8). In each of these paragraphs I draw
up the balance of each of these developments up to the years 1791-1792, in order to
obtain an insight into the reader's expectations.
It appears that the defendants of slavery who were in the majority in the 17th
century and in the first half of the 18th century appeal to Roman law to justify slavery:
one became a slave
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because of social incapacity, in exchange for the death penalty and especially when
one had been a prisoner of war. Because it was assumed that African slaves were
submitted to slavery for exactly these reasons, slavery became not only accepted but
was even considered as being advantageous to all parties concerned.
Slavery was also defended on religious grounds: the negroes supposedly were the
descendents of Cham, damned into servitude by Noach. An additional argument was
that if heathen negro slaves were to live among Christians they could be brought to
embrace the true faith. The fear that one would have to release ‘brothers in the Lord’
was expelled by the onetime negro slave and theology student J.E.J. Capitein who
explicitly stated the supremacy of spiritual freedom above bodily freedom with the
help of Biblical references. Dit not St. Paul, the apostle, send the converted slave
Onesimus who had ran away, back to his master? In reality however, the conversion
zeal of Christian traders and Christian colonists was minimal. Only a few ministers
ignored these arguments and expressed their disapproval of human trade and the
deprivation of freedom.
In the course of the 18th century the above mentioned reasons were contested by
writers who joined the ranks of French abolitionists (Montesquieu, Rousseau, Raynal)
and their English counterparts (Newton, Falconbridge, Equiano). Factual information
about slavery practices increased and the defendants and opponents confronted each
other more vehemently.
The work of B. Frossard, translated by Betje Wolff into Dutch, gives the most
complete survey of known facts, arguments for and especially against slavery. The
work ends as a plea for inmediate abolition of slave trade and gradual abolition of
slavery itself.
In literature up to 1750, the motif of slavery hardly played a role. A passionate
anti-slavery plea is held, in the spectatorial writing: De Denker (The Thinker) (1764).
The spectator publishes a letter supposedly written by an ex-negro slave who sharply
denounced the traditional justification of slave trade and slavery and the attitude of
colonists. The editor announces to refute the contents and uses for this purpose
Montesquieu's satire on negro slavery in his Esprit des lois (Book 15, Chapter 5).
In general slave abuse is condemned in literary texts and a ‘good-mastership’ is
propagated. Once in a while ‘good-mastership’ is regarded as a first step in the
liberation of slaves (De Perponcher's Rhapsodiën).
The readers of Post's novel must have considered Reinhart's views on slavery and
freedom as ‘enlightened’. Reinhart does not recognize any justification of slavery
and regards freedom as a natural right. Slave trade and slavery are to him: kidnapping
and deprivation of freedom. Therefore slaves cannot be denied the right to regain
their freedom. His compassion reminds us of Frossard's.
However, when Reinhart appeals to Providence in order to justify the existence
of slavery and when he draws the comparison between a carefree slave existence
and the wretched existence of free European day labourers and peasants he lags far
behind the ideas of Frossard and he will no doubt have disappointed the expectations
of his enlightened readers.
In the eyes of many readers, Reinhart especially fails as a Christian slave master:
only two of the forty slaves are christened by him. In this respect he is inferior to the
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master in De Perponcher's Rhapsodiën, who christens his slaves and gradually
prepares them for liberation.
And yet Reinhart's good-mastership is probably considered respectable, the more
so when viewed against a background of white misconduct known from literature
and reality. For readers with colonial experience or involvement, Reinhart may have
surpassed their expectations on this point.
The actual facts regarding the reception of the novel confirm this conjecture:
Reinhart's virtuous behaviour as a planter and his ways of dealing with the negro
slaves were also considered worth following by other colonists. The novel seems to
plead for a decent planter's
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policy which is attainable in the reality of the colonial world: a compromise between
the theories of the Old World and the everyday practice of the New World.

6.4. Slave master between slave rebellions: H.H. Post and the mission
in Guyana
In Chapter Four I describe the colonial life of H.H. Post in Guyana. It will become
apparent that a ‘decent planter's policy’ in this West Indian colony was not an easy
matter. Because the history of this former colony is rather unknown, I first provide
a short historical survey of the territories Berbice, Essequibo and Demerara (which
later were to form Guyana). I emphasize the role played by slave rebellions in colonial
thoughts and actions by giving some attention to the rebellion of Berbice (1763), of
Santo Domingo (1790, 1791) and of Demerara (1823). I explore the role of the
mission, especially how and why it evoked resistance.
Hermanus Hillebertus Post was born in Utrecht in 1753. When his parental family
suffered a serious financial and social setback, he and his brother Gerrit made an
attempt to re-establish the prestige of the family. Gerrit died on his way to the East
Indies; Hermanus decided to go to the West Indies. He wanted to buy a plantation
with the capital of a member of the family and of his siblings. Having worked for a
while as an employee in Demerara, he acquired a plantation on the East Coast which
he named: ‘Le Resouvenir’. His enterprising spirit soon yielded results: after a few
years he was the owner and co-owner of several plantations. The number of slaves
which he owned increased steadily. In 1781 he married Adriana de Witt of plantation
‘De Wittenburg’.
In 1783, after the English and French occupation of the colony, they travelled to
the Republic for a family visit and to settle some financial matters. Little is in fact
known about the remaining years up to the publication of Reinhart. He owes his
reputaion to activities undertaken at the beginning of the 19th century. In those years
Post exerted himself by coming to the aid of his neighbours whenever they needed
help and was therefore honoured with the epithet: ‘God of Courabana’.
Since he was intensely committed to the fate of the slave population, he wanted
to contribute to their spiritual welfare as well as to their material well-being. For
some time he had ordered a black schoolmaster to teach reading and religion on the
plantation, but he wanted to convert them and to encourage literacy among them on
a larger scale. It turned out to be a plan that was difficult to realize, but in the end
the London Missionary Society (founded in 1796) had the courage to undertake this
enterprise. In 1807 John Wray arrived in Stabroek, soon followed by John Davies.
Wray was assigned the plantation and surroundings, Davies the city Stabroek. This
initiative evoked a strong and lasting resistance: Post was called a dangerous
revolutionary who wanted to turn the colony into a second Berbice or Santo Domingo.
In spite of these persistent counterattacks and attemps at intimidation, a parish was
founded and a church was built on the plantation named ‘Bethel Chapel’. Soon the
first baptismal and confessional services took place. Wray's wife came over to assist
her husband and to work as a midwife.
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In the meantime Post's health deteriorated and after a long illness he died in 1809,
mourned by many slaves of his own plantation and by those from other places on
the East Coast.
John Wray wrote a ‘Memoir’ for The Evangelical Magazine of 1811 in which
many character traits and biographical details of H.H. Post can be found. After Post's
death treatment of the slaves on ‘Le Resouvenir’ soon worsened and Wray had to
resume the struggle for a more humane policy of the overseers and managers. Thanks
to a bequest of H.H. Post the mission was able to continue to exist and to operate
from Bethel Chapel.
After an interruption of several years John Smith arrived at the colony (which in
the meantime had become British territory) as a missionary. During his presence at
‘Le Resouvenir’ a slave rebellion erupted in 1823 led by the members of Bethel
Chapel. The immediate cause of the
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rebellion was the rumour that the Council of Demerara had withheld a law in favour
of freeing the slaves. The rebellion was forcefully suppressed; Smith was also held
responsible and was condemned to death. He died in prison while awaiting a reaction
to his request for pardon. In England this affair was not without repercussion: it
provided a new impetus for the abolitionists to continue their actions.
H.H. Post, John Wray and John Smith continued to live on in Guyana as the
founders of the mission among negro slaves and as human beings who in this way
brought the emancipation of slaves a bit closer.

6.5. Epilogue
In Chapter Five I compare Reinhart and H.H. Post and I also try to establish a link
between the novel and reality. I indicate the most important desiderata which became
apparent in this investigation. Finally I try to evaluate Reinhart as a colonial novel
and other Dutch literary and non-literary texts from the Enlightenment dealing with
slave trade and slavery.
A comparison between the literary planter and the historical planter shows that H.H.
Post has many traits in common with his literary colleague but also that he revealed
more courage in the end and that he unlike Reinhart, was not afraid of fighting against
the colonial society. Both planters cherished rigorous views on the role of Providence,
but whereas Reinhart used it to defend the existence of slavery, H.H. Post derived
from it his fighting spirit to continue his activities in favour of the negro slaves.
In my opinion the novel had a function in the communication between the author
and her brother: she probably wanted to hold up a mirror to him as an encouragement
for a virtuous life and to practice humane mastership. E.M. Post was apparently one
of the shareholders of her brother's enterprise and she therefore felt a high degree of
co-responsibility for the well-being of black labourers. And in this way Reinhart's
crisis of conscience is parallelled not only by that of H.H. Post's but also by that of
the author's.
In contrast with non-literary works of the Enlightenment slave-trade and slavery
are not defended in literary works, at the most they are tolerated, provided the slaves
are well-treated. The motif of good-mastership is characteristic for most literary
works. Only a few works are unequivocally in favour of abolition: of these the essays
in De Denker (1764) are notable because of their early date and the form of
presentation.
In placing Reinhart as a work about slavery in the literature of a colonial power,
it is remarkable how few literary authors have taken an interest in colonial issues
especially slavery. The question as to whether colonial practices were known, must
however be answered positively. Slave trade and slavery were introduced into texts
as moral and social problems and discussed already in the beginning of the 17th
century. In literature attention to these problems is paid only in the course of the 18th
century. The attention is by no means overwhelming, especially if one considers the
fact that about half of the texts are translations, adaptations or imitations of foreign
works. The contribution of female authors is relatively large.
Finally it seems that Reinhart is not in fact defending the system, but is defending
himself. He is aware of his duality: only self-interest makes him forget his enlightened
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principles and ideals. His self-interest is determined by the care for his mother, later
also for his family and, paradoxically enough, also for his slaves. In this the hero
does not stand alone, many Reinharts are encountered in literature as well as in reality.
A few years after the publication of the novel, the National Assembly of the Batavian
Republic took a comparable double-faced point of view.
The Englightenment did not lead to a breakthrough in the Republic with respect
to the issue of negro slavery, but it did lead to great doubt - which is also epitomized
by Reinhart.
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8. Lijst van gebruikte literatuur
(Deze literatuurlijst bevat de belangrijkste van de geraadpleegde en alle geciteerde
werken. Er is een eenvoudig systeem van titelbeschrijving toegepast. Bij werken van
vóór 1825 worden ook de uitgever/drukker vermeld, alsmede de vindplaats en
signatuur van het gebruikte exemplaar.)
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The universal declaration of human rights
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Bal 1977
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