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Door Henk Jongsma

Slavernij
Inleiding
Het Nederlands Filmfestival werd in september 2013 geopend
met de verfilming van Hoe duur was de suiker, een
veelgelezen boek van Cynthia Mc Leod, voor het eerst
uitgegeven in 1987 in Paramaribo. Die opening, en dus die
film, werd zo aangekondigd.
De openingsfilm van de 33e editie van het Nederlands Film Festival is
bekend. HOE DUUR WAS DE SUIKER beleeft woensdag 25 september
zijn première op de feestelijke opening in de Utrechtse
Stadsschouwburg. De film, gesitueerd in Suriname in de achttiende
eeuw, is geschreven en geregisseerd door Jean van de Velde, die
eerder verantwoordelijk was voor WIT LICHT en DE KLEINE BLONDE
DOOD. Gaite Jansen en Yootha Wong-Loi-Sing vertolken de
hoofdrollen in het drama. HOE DUUR WAS DE SUIKER is gebaseerd
op de succesvolle roman van Cynthia Mc Leod.
HOE DUUR WAS DE SUIKER vertelt het meeslepende verhaal van
twee jonge vrouwen in het achttiende-eeuwse Suriname: de blanke
Sarith (Gaite Jansen) en haar lijfslavin Mini-Mini (Yootha Wong-LoiSing). Terwijl Sarith verbitterd raakt door het harde leven in de kolonie,
krijgt Mini-Mini haar eigen kans op geluk. Kan en durft ze die te grijpen
ten koste van haar meesteres? In 2013 is het precies 150 jaar geleden
dat de slavernij is afgeschaft in de toenmalige Nederlandse kolonie
Suriname.
https://www.filmfestival.nl/nieuws/hoe-duur-was-de-suiker-opent-het-33e-nederlands-film-festival/
In diezelfde week ging de film in een aantal bioscopen in première, en een jaar later
werd een uitgebreide versie van de film als serie op de televisie vertoond.
En uiteraard verscheen er in 2013 een filmeditie van de
roman, met foto’s dus, bij Uitgeverij Conserve.
De trailer van de film vind je op
https://www.pvpictures.nl/films/hoe-duur-was-de-suiker/
en op https://www.youtube.com/watch?v=gfUwa8J_N-Y.
Film en serie kregen lovende recensies, maar er waren ook
kritische opmerkingen: er zou te veel aandacht zijn voor
het liefdesverhaal en te weinig aandacht voor het leven van
de slaven en de slavernij in het algemeen. Diezelfde kritiek
kreeg ook het boek, waarvan de zoveelste herdruk nog
steeds verkrijgbaar is, ook als luisterboek.
Slavernij is een onderwerp dat in deze tijd erg in de
belangstelling staat. En terecht. Niet voor niets zegt het
Tropenmuseum, waar tot 2020 de tentoonstelling Heden
van het slavernijverleden kan worden bezocht in de
aankondiging: ‘Honderden jaren van koloniale overheersing
lieten sporen in onze maatschappij na die nog steeds
voelbaar zijn. Racisme, discriminatie en stereotypering zijn
hier voorbeelden van.’
(https://www.tropenmuseum.nl/nl/zien-endoen/tentoonstellingen/heden-van-het-slavernijverleden)
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Vanaf 2021 is er een uitgebreider tentoonstelling, en komt ook het Rijksmuseum met een
grote tentoonstelling: ‘Een tentoonstelling over slavernij. Niet als een zwarte bladzijde
die je kunt omslaan, maar als een onlosmakelijk onderdeel van onze geschiedenis. Een
geschiedenis die minder ver achter ons ligt dan we denken: vier of vijf generaties terug
in de tijd en je komt bij slaafgemaakten en slaveneigenaren.’
(https://www.rijksmuseum.nl/nl/slavernij)
In deze lesbrief bekijk je een aantal boeken en teksten die slavernij als onderwerp
hebben. Teksten uit deze tijd, en ook een paar oudere. Maar je begint met een boek uit
onze tijd, dat speelt in een ver verleden, waar iedereen klaarblijkelijk zomaar tot slaaf
gemaakt kon worden.
Opmerkingen
●
In oudere teksten is de spelling aangepast, zijn de meeste naamvalsvormen
vervangen en zijn ook minder gangbare woorden vervangen door meer
hedendaagse.
Woorden als neger en blanke – nu niet meer algemeen geaccepteerd, maar toen
heel gebruikelijk – zijn blijven staan.
●
In sommige opdrachten heb je gegevens over een schrijver en over zijn of haar
werk nodig. Handige sites daarbij zijn – naast natuurlijk wikipedia en de site van
de schrijver zelf:
•
www.dbnl.org
•
www.literatuurplein.nl
•
www.literatuurgeschiedenis.nl

Doelgroep
Deze lesbrief kan worden gebruikt in alle klassen van de bovenbouw have en vwo.

Opzet van deze lesbrief
●
●
●
●
●

Je leest een verhaal dat speelt in een ver verleden (opdracht 1, 2).
Je leest fragmenten uit drie boeken die zijn geschreven tussen 1930 en 1940
(opdracht 3 t/m 13).
Je leest fragmenten van twee boeken geschreven in de achttiende eeuw, de tijd
van de Verlichting (opdracht 14 t/m 17).
Je leest een gedicht uit de negentiende eeuw (opdracht 18 en 19).
Extra: om verder te lezen

In een ver verleden
In 2001 verscheen de grote roman De valse dageraad van Jan van Aken. De flaptekst
begint zo.
We schrijven het jaar 1065. Een oude monnik krabt in zijn cel een bijbel schoon, zodat hij, voor hij zal
sterven, op het vrijgekomen perkament zijn levensverhaal kan vastleggen.
Het is het verhaal van de smidszoon Hroswith, die vogelvrij wordt verklaard omdat hij het aanlegt met
de dochter van een graaf. Hij vlucht naar Engeland, lijdt schipbreuk, wordt als slaaf verkocht, en dan
beginnen lange omzwervingen die hem over de grote rivieren van Rusland naar Damascus voeren.
Opdracht 1
Lees fragment 1.
1
Beschrijf hoe je kennelijk tot slaaf gemaakt kon worden.
2
Wat weet de hoofdpersoon over de rechten en plichten van een slaaf?
3
Hoe gaan overvallers en handelaren met slaven om?
4
Waaruit kun je opmaken dat het verschijnsel slavernij blijkbaar algemeen werd
geaccepteerd?
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Fragment 1
De storm ging liggen en ik was nog steeds verkild tot op het bot. Toch sliep ik wat in een droge
greppel, waarin dorre bladeren waren bijeen gewaaid. Ik ontwaakte met de zon recht in het gelaat,
maar warmer werd het niet. Bewegen was moeilijk, na uren liggen. Ik besloot een eindje re rennen
tussen de bomen om de sappen op gang te brengen. Ik rende en zwaaide mijn zwaard, waarbij ik
steeds van hand wisselde. Toen ik begon te zweten, ging ik over op wandeltempo. Ik zag in de verte
wat ik al eerder geroken had: een rookkolom, misschien was er een boer afval aan het verbranden. In
elk geval iemand die mij aan voedsel kon helpen; het laatste wat ik gegeten had zweefde ergens
onder de zeespiegel, tot vreugde der vissen.
Ik hield mijn ogen op de rook gericht, maar het was verder dan ik dacht.
De rookkolom werd dikker, en uiteindelijk kwam ik bij de resten van een
platgebrand dorp. Overal rondom de geblakerde puinhopen lagen dode
mannen en vrouwen. Ze waren klein en hadden donker haar. Van
achter de hutten klonk gekerm. Ik liep langs een kind zonder hoofd dat
voorover lag in het gras. Het bloed was nog niet gestold. Met getrokken
zwaard liep ik tussen de huizen door. Aan een schuurdeur was een
vreemde vlag gespijkerd. Mijn hart sprong in mijn keel toen ik het ding
herkende als een mensenhuid, afgestroopt als een konijnenvel en
tegen de deur gespannen, terwijl de hoofdhuid er slap overheen hing
door het gewicht van de haardos vol zwart geronnen bloed.
Een paar stappen verder zat een man op een paal. Het kermen kwam
van hem, hij was gespietst: de boomstam waarop hij leek te zitten, was
tot twee voet of meer in zijn aars gedreven. De man kon alleen nog
gepiep uitbrengen en keek me met smekende puilogen aan. Ik voelde
mijn haren overeind komen en maakte dat ik terugkwam in het bos,
klaar om bij het minste weg te duiken. Ik had de man moeten doden,
hem uit zijn lijden verlossen, maar ik durfde niet terug naar die plek van
gruwelen. Ver van daar verstopte ik mij tussen de bomen en ik besloot
voorlopig alleen bij donker te reizen.
Ik zette mijn voeten zo zacht mogelijk neer om geen aandacht te
trekken, en hield mijn zwaard voor me uit. Na uren zag ik tussen de
bomen het licht van een vuur. Ik sloop naderbij door het lage struikgewas. Tien mannen zaten en
lagen rond een vuurtje te eten en te drinken. Grote mannen waren het, krijgers, het merendeel van
hen was blond. Een kleine man zong een eentonig lied terwijl hij zich begeleidde op een harp. Met
regelmatige tussenpozen vielen de anderen in. Af en toe ontbrandden felle discussies in een taal die
veel leek op die van Frijonde. Er was een andere groep mannen, die een onbekende taal onderling
spraken.
Een eindje van het vuur lag een rij vastgebonden gevangenen. Ze leken op de mensen van het dorp
waar ik die ochtend doorheen gekomen was. Misschien had ik, als de mannen gingen slapen, een
kans om de gevangenen te bevrijden. Dat was een goede manier om bondgenoten te maken. Maar
halverwege het uitdenken van mijn plan voelde ik een harde por in mijn rug. Ik draaide me om en zag
drie zwaardpunten voor mijn gezicht, en daarboven drie grijnzen. Even later lag ik bij de gevangenen,
mijn polsen vastgesnoerd aan de polsen van een mooi, donker meisje van een jaar of dertien. Ik vroeg
haar wat de Denen van plan waren, maar zij antwoordde in een onbekende taal. Ik stelde mijn vraag
in het Latijn, ook dat begreep zij niet.
Mijn zwaard ging ondertussen van hand tot hand rond het kampvuur en ontlokte uitroepen van
verbazing en verrukking. Ik bleef mijn oren openhouden en tegen de ochtend had ik begrepen dat wij
gevangenen waren van een Deense strijdmacht die samenwerkte met een groep Angelsaksen om
andere Angelsaksen te beroven en tot slaaf te maken. De vastgebondenen waren afkomstig uit het
geplunderde dorp. Ziek van de voortdurende overvallen hadden de dorpelingen een Deen die alleen
door het bos liep, gegrepen en levend gevild. Zijn kameraden ontdekten de moord en trokken het dorp
binnen om de sterken tot slaaf te maken en de rest af te slachten. Onze bewakers zouden zich
morgen bij de hoofdmacht voegen om scheep te gaan naar hun land, waar zij ons op de slavenmarkt
zouden verkopen.
Ergens in het midden van de nacht schopte een Deense dronkelap, die Leif genoemd werd, me
wakker en vroeg me bars waar ik dat zwaard vandaan had. Ik antwoordde dat ik hem niet verstond,
dus schopte hij me nog eens en liep toen terug naar het vuur. Ik viel in een onrustige slaap.
Later werd ik wakker doordat het meisje dichter tegen mij aan kroop en angstige geluidjes maakte.
Toen ik mijn ogen opende, zag ik de man die aan de andere kant van haar lag met zijn gebonden
hand bezig onder haar jak. De hand friemelde over haar blootgewoelde borst, vlak voor mijn gezicht.
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Ik zette mijn tanden in een vinger en beet lang en hard, zodat de Angelsaks het uitkrijste. De dikke
Deen kwam kijken wat er aan de hand was en gaf iedereen een trap. De man kermde nog een tijdje,
en werd toen stil. Voor wij het wisten, was het alweer ochtend en liepen we op een rij naar de kust,
voortgeschopt door de Denen.
Later zat ik op de bodem van een drakenschip, niet meer
vastgebonden, maar gekluisterd in ijzer, en ik braakte het harde
brood uit dat we te eten hadden gekregen. Het meisje dat die
nacht tegen mij aan had gelegen, klopte op mijn rug en sloeg een
arm om mij heen.
Ik had die ochtend tientallen schepen zien opdoemen uit de mist
en het strand krioelde van met bijlen en zwaarden bewapende
mannen. Opeens drong het tot mij door: ik was een slaaf, ik,
Hroswith, een vrijgeborene. Toen realiseerde ik mij dat ik zelfs in
eigen land een vogelvrije was. Waar zouden ze me heen brengen?
Ik wist dat het niet al te ver moest zijn naar hun land, was Fritherik
er niet geweest? En vroeger hadden de Denen vele malen mijn land overvallen.
Die hele dag regende het onafgebroken, we kregen leren emmers om te hozen. De wikingen hadden
voor zichzelf een tent opgezet, waar ze zich om beurten in terugtrokken.
Na het invallen van de duisternis haalde de dikke Leif het meisje naast mij weg. Ik hoorde haar
schreeuwen toen hij haar in de tent verkrachtte.
De nacht bracht meer regen en steeds als wij net insliepen, stond het water alweer zo hoog dat we
moesten hozen om niet te verdrinken. In de dagen en nachten dat we onderweg waren, stierven veel
gevangenen. Ook het meisje dat ik zo kort had gekend en van wie ik de naam niet eens wist, lag op
een ochtend dood op de harde planken. Ze had sinds die nacht in de tent geen woord meer gezegd.
Ten slotte liepen we een kleine haven binnen. De Denen sloegen ons van het schip en dreven ons
over een modderige knuppelweg naar een onderaards kot, waar al meer gevangenen zaten te
wachten op de slavenmarkt.
Ik keek mistroostig over de menigte, die zich verdrong tussen de kramen en de lage podia waarop de
slaven paradeerden. De massa leek te bestaan uit louter grote kerels, zwaar besnord en met
vuilblonde haren. Een van hen zou me kopen, en ik zou mij in weinige jaren kapot moeten werken. Ik,
die voor grootse dingen bestemd was, zou een baas moeten gehoorzamen!
Vooralsnog keken weinigen naar mij. De kraam naast, mij, waar frisgewassen Angelsaksische en
Ierse meisjes halfnaakt rondjes liepen, had meer bekijks. De mannen floten en riepen en sommigen
telden hun goud- en zilverstukken.
Het viel mij op dat het niet allemaal wikingen waren; ik zag mensen met een donkere huidskleur, die
geborduurde gewaden droegen en opgerolde doeken op het hoofd; ik hoorde Duits en talen die ik niet
kon thuisbrengen. Sommige leken op Deens en klonken niet al te vreemd in mijn oren.
En toen baande zich een rijzige, grijs bebaarde man in een ruime mantel door de menigte. Op zijn
buik droeg hij een crucifix. Een missionaris; een priester in deze uithoek! Ik riep hem in het Latijn en hij
verlegde zijn koers in mijn richting.
‘Ben je christen, mijn zoon?’ vroeg hij in het Nederduits.
‘Dat ben ik, heilige vader, christen, en blijkbaar landgenoot,’ zei ik, loog ik. ‘Wat ben ik blij dat ik een
christenmens zie die me komt redden. Koop mij, bid ik u en ik zal u honderdvoudig terugbetalen!’
Onwillekeurig verviel ik in bijbelse retoriek.
‘Het spijt me, mijn zoon, maar ik heb geen slaven nodig,’ zei de man fronsend.
‘Maar ik ben geen slaaf!’ riep ik uit. ‘Ik ben een vrij man, een reiziger, ontvoerd door heidense
slavenhalers! Ik kan lezen, schrijven! Ik kan boeken kopiëren!’
Jan van Aken, De valse dageraad, Amsterdam, 2001, p. 88 - 91.

Opdracht 2
1
2
3
4
5
6

Welk boek van Jan van Aken stond in 2018 tamelijk lang in de top 10?
Bij welk genre romans moet dat boek worden ingedeeld?
In welk jaar debuteerde Jan van Aken?
Met welk boek debuteerde hij?
Met welk boek won hij de F. Bordewijk-prijs?
Welk boek van hem speelt niet in het verre verleden?
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Verschenen tussen 1930 en 1940
In de jaren dertig van de vorige eeuw verschenen drie boeken die over de slavernij gaan
of waarin de slavernij een grote rol speelt. Voor twee van die boeken bestaat nog steeds
belangstelling, het derde boek is vrijwel volledig vergeten:
●
De stille plantage door Albert Helman, 1931
●
Wij slaven van Suriname door A. de Kom, 1934
●
300 negerslaven door Constant van Wessem, 1935

Boek 1

Albert Helman, De stille plantage

Opdracht 3
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Albert Helman is een pseudoniem. Wat was zijn echte naam?
In welk land is hij geboren?
Voor welke twee kunstvormen, naast de literatuur, had Helman ook veel
belangstelling?
In 1962 kreeg hij in Amsterdam een eredoctoraat. Voor welke grote verdienste?
In 1949 werd Helman politiek actief in Suriname. Wat werd zijn functie?
Al eerder was hij politiek actief geweest. Geef daarvan
twee voorbeelden.
De stille plantage speelt in Suriname. Noteer twee andere
boeken die in hetzelfde gebied spelen.
Al vroeg stelde Albert Helman tal van postkoloniale thema’s
aan de orde die pas driekwart eeuw later gemeengoed
zouden worden in de Nederlandse letteren: slavernij,
migratie, identiteit, mentale kolonisering, dekolonisatie,
schrijft Michiel van Kempen, de biograaf van Helman op
https://literatuurmuseum.nl/verhalen/de-eeuw-van-alberthelman/leven-werk.
Waarom worden dit postkoloniale thema’s genoemd?
De stille plantage is het populairste boek van Helman. In
welk jaar verscheen de 25e druk?

De roman
In De stille plantage staat de Franse hugenotenfamilie De Morhang uit Nantes centraal, die via
Nederland naar Suriname vlucht. De familie begint vol idealen, diep in de binnenlanden, de suiker- en
tabaksplantage Bel Exil en wil de slaven een menswaardig bestaan geven. De onderneming mislukt
omdat de wrede Nederlandse opzichter, Willem Das, het niet eens is met Morhangs menselijke
benadering van de slaven. Raoul de Morhang, zijn vrouw Joséphine en haar twee zusters, Cécile en
Agnes, zijn de blanke hoofdpersonen in het boek. Cécile overlijdt aan een besmettelijke ziekte. Agnes
wordt verliefd op Isidore, een nobele zwarte, tevens aanvoerder van een grote groep slaven.
Jacqueline Bel, Bloed en rozen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1900 - 1945, Amsterdam, 2015, p. 838.

Opdracht 4
Lees de drie fragmenten. Het hele boek vind je bij de DBNL, op
https://www.dbnl.org/tekst/helm003stil01_01/helm003stil01_01_0001.php.
1

Hoe denken de volgende personen over slaven?
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Raoul
Agnes
Cécile
Josephine
Willem Das
De planters
2
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(Twee) bewijzen van die mening

Idealen zijn mooi, maar vasthouden aan je idealen valt niet mee.
a
Wat is het ideaal van Raoul?
b
Voor welke problemen komt Raoul te staan?
c
Isidore moet berecht worden:
•
Hoe zou Cécile oordelen?
•
Hoe zou Josephine oordelen?
•
Hoe zou Agnes oordelen?
•
Hou zouden de planters oordelen?
•
Hoe zou Raoul oordelen?
•
Hoe zou jij oordelen?
Geef elke keer een korte uitleg.

Opdracht 5
Vorm een groepje van vier personen en bespreek jullie uitwerkingen van opdracht 4. Als
je jouw mening moet bijstellen, doe je dat natuurlijk.
Fragment 1, hoofdstuk 5, p. 61 - 65
Buiten op het plein gekomen, waar zijn negerknecht hem met een lantaarn wachtte, vond hij ook
Willem Das die vol belangstelling informeerde naar de toegewezen landerijen. Er was zeker wat
bruikbaars bij, meende hij, dat reeds in korte tijd ontgonnen kon worden. Zij besloten bij het huiswaarts
keren tezamen op onderzoek te gaan; Willem Das zou zorgen voor een boot en roeiers; het was een
tocht van enkele dagen slechts, en zij konden dan meteen hun keus bepalen.
Het was eerst op deze reis naar het binnenland, dat zij zich een zuiver beeld konden vormen van de
nieuwe wereld. Agnes had er op aangedrongen mee te gaan, en nu zaten zij gedrieën onder het
tentdak van palmbladeren, achter de roeiers. Waar zij dicht bij de oevers bleven, en er schaduw was
van overhangende bomen, staken zij hun hoofden naar buiten om de stille grootsheid te bewonderen
die hen omringde. Ook nu weer deed Willem Das vele verhalen over de aard van het bos en van de
grond die zij passeerden, en die nog behoorden tot de oudere plantages, het dichtst bij de stad. Hij
onderbrak zich slechts om korte instructies aan de negers te geven in een taal die Raoul nog niet
verstond. ‘Een taal voor beesten,’ zei Willem Das spottend tegen Agnes, ‘en slechts te spreken met
een mond verbrand van peper en van gemberdrank.’ Dan ging hij weer beminnelijk voort met zijn
relaas van planters die elkander hielpen bij het opsporen van ontvluchte slaven in het bos en bij het
graven van gemeenschappelijke kanalen.
Raoul luisterde nog slechts oppervlakkig. Nu eens was het de vreemde, bijna menselijke roep van een
vogel die hem boeide, dan weer zag hij zeldzame varens, zo groot dat ze wel palmen leken; en overal
waren er slanke bomen die met hun kronkelwortels klauwden in het water, en andere die zich
omhulden met een sluier van lianen. Het was Agnes die bijwijlen door een vraag Das wist aan te
sporen tot een nieuw verhaal. Over zijn schouder heen zag zij de naakte neger op de achterste
roeibank, glimmend van zweet; en zij vroeg of ’t nog geen tijd voor hen was om te rusten. Doch zonder
om te zien zei de ander dat men nooit de roeiers liet rusten voor het heetste van de middag.
Zes uur ver stroomopwaarts, waar een kreek zijn zwarte water gulpte in de gelige rivier, vond Raoul
de eerste landerijen die hem toegewezen waren.
‘Het is hier rustig en goed,’ zei hij, ‘en de open stroken aan de oever besparen veel houtkap.’
‘De grond is hier ook goed,’ sprak Das, ‘zo goed, dat het een nadeel heeft. Ge zit volkomen ingesloten
tussen buren. En niet de prettigste misschien. Zij hebben zeer veel slaven, daardoor ook veel
vluchtelingen, en dit is schadelijk voor de tucht onder uw eigen werkvolk. Bovendien, die planters
zullen weinig gediend zijn met uw nabuurschap, want hun plantages breiden zij liever uit in de richting
van deze kreek, dan boswaarts, waar de houtkap veel meer werk vraagt.’
‘Wij moesten toch ook verder zien,’ zei Agnes. En Raoul mompelde al stappend langs de oever: ‘Geen
buren, liefst geen buren.’
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Toen voeren zij nog verder stroomopwaarts, en omdat des namiddags het getij een sterker
tegenwerking gaf, besloten zij tot een kleine omweg, om te overnachten op een plantage waarvan
Willem Das de eigenaar kende.
Onder de ruime veranda van het woonhuis lag een zestal blanken in
schommelstoelen, maar niemand richtte zich op toen een neger kwam
vertellen dat er drie gasten waren uit de stad. Met de gastvrijheid van
de wildernis, een lome ongeuite vreugde om wat variatie, werden zij
ontvangen. Een achteloos gebaar wees hun een ligstoel en een koele
dronk, en Willem Das vertelde van hun tocht, terwijl Raoul en Agnes
nog verwonderd en onwennig waren bij de traagheid die hier elk
bewegen, ieder woord moest vergezellen. Maar het gesprek werd
levendiger toen de anderen vernamen dat Raoul ook een plantage
wou beginnen en op zoek was naar een geschikt terrein.
‘'t Is bijna overal hetzelfde,’ zei de directeur die met een diepe stem
sprak uit zijn volle baard. Doch niet al de andere mannen waren het
daarmee eens, en het werd bijna een twistgesprek.
‘De hoofdzaak is, te zorgen dat iedere slaaf zijn volle dagtaak doet,’
meende een opzichter. ‘Wie ’t werkvolk in bedwang heeft, kan planten
op een steenrots, in de savanna zelfs ... als hij water heeft.’
De anderen lachten. Met een handwenk riep de directeur een slaaf,
die uit de verte toekeek. Hij wees op de geledigde beker van Raoul, de
neger haastte zich weg en kwam terug met een volle kruik. Nauwelijks
had hij ingeschonken, of een striem floot door de lucht en tekende zich
bleek af op zijn rug. De neger kreunde zacht en boog bijna ter aarde als een dier. ‘Niet suffen,’ zei de
opzichter, en liet de zweep weer onverschillig naast zich vallen. De directeur zag het gezicht van
Raoul betrekken en gromde de neger toe: ‘Donder op!’
Agnes had het hoofd afgewend, vroeg bleek en verlegen aan de gastvrouw of zij de plantage mocht
bezichtigen. En toen de mannen alleen waren, zei de directeur tot Raoul die steeds zwijgzaam zat te
kijken: ‘Ge zijt het plantersleven niet gewend, mijn waarde, naar ik zie. Wij zijn hier goed voor onze
slaven, heus! Er is dit hele jaar geen wegloper geweest. Maar ’t is te danken aan een strenge tucht;
als er geen angst was, dan hadden ze hier de hele zaak immers reeds lang verwoest.’
‘De ondervinding leert vanzelf hoe te handelen,’ meende Willem Das. ‘De heer Morhang zal zien dat
goedheid ondeugd is voor dit zwart vee. Dan leert hij ook vanzelf wat deugd is.’
‘'t Moet toch ook anders kunnen,’ zei Raoul aarzelend.
‘Probeer het liever niet,’ zei een der anderen. ‘Het zou je kostelijke hals wel kunnen kosten; zelfs als
ze bang zijn is er reeds gevaar. Werd Barends niet het vorig jaar door weglopers vermoord? En ’t was
een kerel als een boom, die achtereen in drift drie slaven doodgeranseld heeft. Hij liet de loodsen door
een neger die reeds vijftien jaren bij hem was, des avonds sluiten. En één keer was de loods niet
dicht. Vier kerels liepen weg met nog twee vrouwen. Zijn neger heeft er voor geboet, maar wat heeft
dat geholpen? Enkele dagen later bij het baden verdween Barends plotseling in het water, in het bijzijn
van zijn vrienden. Die weglopers deden het natuurlijk.’
‘Bewijst dit dan niet juist, dat het mensen zijn die je beter met zachtheid en rede kunt behandelen ...’
‘Bewijzen? Bewijzen!’ De planters keken elkander aan, en schudden het hoofd tegen Raoul als in
medelijden. Willem Das onderdrukte met moeite een glimlach.
‘Ik heb er meer zo horen spreken,’ zei de directeur. ‘Maar binnen een maand is iedereen genezen. ’t
Zou trouwens ook wat moois zijn! En dan: laat ieder met zijn eigendom doen wat hij wil. Een stoel die
niet deugt hak je tot brandhout, een slaaf die je ergert geef je wat hem toekomt. En ik denk dat gij die
het leven hier niet kent en niet gewend zijt, nog een gelovig man misschien op de koop toe, me in
korte tijd gelijk zult geven. Of zegt de bijbel niet dat elke meester zijn knecht kastijden mag? Indien het
oog van uw slaaf u ergert, ruk het uit; indien zijn hand niet dient, kap af die ...’
‘Zalig is hij die zijn slaven niet spaart,’ zei de opzichter kwasiplechtig. ‘Aldus de Prediker twee en
veertig.’ De anderen schaterlachten, maar Raoul zette geërgerd zijn hoed op en stond overeind. ‘Mag
ik ook de plantage zien?’ vroeg hij kortaf.
‘Welzeker,’ antwoordde de directeur nog half in een lach, en geleidde Raoul in de richting van de
loodsen, terwijl hun telkens een schaterlach van de andere mannen achterna klonk, en Raoul meende
de stem van Willem Das te herkennen, die het luidste was.
Toen zij de volgende morgen weer vertrokken, zei Raoul: ‘In ieder geval kies ik het verste stuk, het
verst van zulke buren verwijderd.’
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Fragment 2, hoofdstuk 9, p. 124 - 126
‘Ik weet waarom het hier nooit zal gaan,’ zei Agnes op een andere dag toen zij met Raoul, Josephine
en Cécile bij elkaar zaten in de veranda. Cécile schrikte ervan op uit haar droom van de zondagsstilte,
die in Bel Exil maar weinig verschilde van de stilte op weekse dagen. Alleen het steunen van de
suikermolen was opgehouden, en daardoor hoorde je nog veel meer vogelstemmen van verder af.
Gespeel als van een metalige harp en bijna menselijke roepen, hoog, en steeds weer herhaald met
korte tussenpozen.
‘Wat zeg je?’ vroeg Raoul, bevangen door de lome hitte en de moeheid van zes werkdagen die hem
omvangen hield.
‘Ik weet opeens, waarom je nooit op deze wijze een staat zult kunnen vormen.’
Zij zwegen allen. Was er niet reeds mismoedigheid genoeg in ieder van hen?
‘Wat denk je dan?’ zei Josephine ten slotte.
‘Er is een natuurlijke vijandschap tussen slaven en vrijen. Zij zullen zich nooit op elkander verlaten.’
‘Wanneer je zo goed je kunt voor de slaven bent,’ meende Josephine.
‘Neen, ze begrijpen de eenvoudigste dingen niet. Hoe zullen zij dan ooit begrijpen waarom ze slaven
zijn?’
Maar Raoul richtte zich overeind en zei bijna boos: ‘Jullie spreekt als kinderen. Hoe kan in zulk een
gewest als dit anders gewerkt worden? Blanken zijn er niet tegen bestand.’
‘Waarom kwamen wij hier?’
Cécile zette grote ogen op toen zij uit Agnes’ mond in duidelijke woorden een vraag vernam, die zij
zich slechts in het heimelijkste van haar denken durfde stellen.
‘God gaf de wereld aan alle mensen,’ antwoordde Raoul. ‘Wie honger heeft moet de aarde bebouwen
in het zweet zijns aanschijns.’
‘Schier zonder te werken kan iedere neger hier leven. Zoveel ontvluchte slaven wonen er diep in het
bos.’
‘Een mens heeft niet voor zichzelf alleen, maar voor het gemenebest te leven.’
‘Dat dwingt hem nog niet een slaaf te zijn.’
‘Wij allen zijn onvrijen ...’
Zij wonden zich op in dit korte gesprek, snel geïrriteerd door de hitte en door de vermoeidheid, zodat
Josephine sussend moest zeggen: ‘Stil toch, mijn lieven. Is het niet de liefde alleen die ons vrijmaakt?’
‘Als het voor allen hier mogelijk is met liefde te werken, dan zal het ook goed gaan.’
‘Ze zijn niet tot liefde in staat, zou Das zeggen. Maar goed, wat zou ik nog anders moeten doen? Ze
kunnen toch elk in hun staat met liefde arbeiden.’
‘Ik wilde dat wij ons in de staat van een neger verplaatsen konden. Ik geloof dat ik dan toch alleen
maar zou kunnen haten.’ ‘Ook onder hen zijn moeders,’ sprak Josephine. ‘De meesten zijn toch
trouwhartig en goed ...’
‘Je dacht misschien dat het vrijen zouden moeten zijn?’ vroeg Raoul. En Agnes antwoordde: ‘Vrijheid
is misschien de enige lucht waarin liefde kan kiemen en ademen.’
‘Dat heb ik vroeger ook weleens gedacht. Maar het leven wijzigt de leer.’
‘Je spreekt als een echte planter, Raoul.’
‘Je bent maar een meisje, Agnes.’
‘Je kibbelt beiden als kinderen,’ lachte Josephine. En Cécile lachte ook. ‘Wij beginnen reeds te
verwilderen. Het is zondag vandaag.’
Fragment 3, hoofdstuk 10, p. 152 - 157
‘Werk toch, ellendeling!’ snauwde hij.
Met een zucht boog de vrouw zich dieper. Zij beurde de stengels; een stekende pijn deed haar
kreunen. Het was reeds zo ver ... zij kon niet meer voort.
Wat was dan dit tergende talmen. ‘Wil je niet, varken?’ schreeuwde de opzichter. ‘Heb je je dáárom zo
vetgemest?’
En met een beweging waaraan als vanzelf zijn arm gehoorzaamde, sloeg hij haar
languit ten aarde, terwijl de pees van zijn zweep om haar heen floot. De vrouw gaf een
hoge doordringende gil die allen deed opzien. Meewarig kermden de andere vrouwen.
Maar nog vlijmde die gil na in de troebele kop van de opzichter. ‘Wil je ook nog kabaal,’
schreeuwde hij buiten zichzelve. ‘Ik zal je wel leren zwijgen.’ En nogmaals zwiepte het
leer over borst en gezicht van de vrouw.
Het gillen werd huilen, een diep dierlijk brullen, dat hem bewoog om te slaan en te slaan, zolang er
geluid kwam. Het schreeuwen werd reutelen, een klagelijk praten. Hij schuimbekte, gloeide en
verstond in dit reutelen toch nog: ‘Vermoord niet je eigen kind ... je eigen bloed ... master ...’
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Het hamerde tegen zijn kop, iets kon barsten binnen hem! ‘Hier! Dat zal je zeggen,’ loeide hij, trapte
haar midden in ’t lichaam dat plotseling niet meer bewoog. Dan schopte hij, schopte ’t gezicht eerst,
dan ...
Donderslag! Wankelend viel hij voorover, gebroken het hoofd. En Isidore, nogmaals de spade
geheven, stond over hem, groot en zwart als een woedende wrekende reus; de voor eenmaal
losgebroken kracht der wildernis. Zwijgend stonden de mannen rondom, zagen het bloed uit de
schedelwonde siepelen tot een straaltje dat naar voren liep. Achter hen klonk het gejammer der
vrouwen: ‘Whooi, whooi, dinsdag van ramp ... wat zal er gebeuren.’
Isidore wierp de spade weg. Hij balde de vuisten, hief ze ten hemel en ademde diep. De koperen zon
blonk in het wit van zijn ogen, op ’t wit van zijn tanden, en niemand verstond wat hij prevelde ...
Daarop beval hij alleen met zijn ogen, de mannen het nog rosse lichaam naar huis toe te dragen, en
knielde neder bij ’t lijk van de vrouw die nog warm was van leven, maar reeds uit dit wrede bestaan in
het eeuwig vergeten gegleden ...
Zelf droeg hij haar, zwaar op zijn armen, maar zonder te hijgen en kalm. Op de stoep van het blokhuis
lei hij haar neer, naast Willem Das.
‘God in de hemel,’ schreeuwde Raoul en stormde de trap af. Agnes kwam achter hem aan. En
Josephine, het bloed en de wonden ziende, sloeg de arm voor de ogen en nam Cécile, die lijkbleek
geworden was, mee naar binnen terug.
‘Wat ... wat ...’ stamelde Raoul. Geen woord kon hij uitspreken toen hij vóór zich de opzichter zag
liggen, ’t gezicht beronnen met bloed, over ’t blonde hoofd een gapende wonde tot aan zijn oog.
Isidore trad naar voren, rechtop. Maar vóór zich zijn handen vaalbruin en groot, hulpeloze handen
gestrekt.
‘Ik heb het gedaan, master,’ zei hij met hikkende stem. Hij viel op de knieën en boog zich.
‘Jij!’ ’t Was een gil aan Agnes ontsnapt. En dan, door een eensklaps wakker instinct gedreven, liep zij
naar ’t lijf van de opzichter, knielde ook, beurde zijn hoofd om de wond te bezien, en riep haast
triomfantelijk: ‘Gelukkig, hij leeft nog!’
Die kreet eerst bracht Raoul tot bezinning.
‘Wat heb je gedaan? Spreek: Heb jij ook deze vrouw ...’ De neger keek op, het platte verwrongen
gezicht naar boven gekeerd en antwoordde. ‘De baas heeft het gedaan. En mijn kra, de geest die in
mij woont, moest haar wreken. Het mòest. O master ...’
Handenwringend stond Raoul vóór hem. Aan weerszijden lagen de man en de vrouw. Reeds was
Agnes bezig de wonde van de blanke te wassen. Raoul boog zich over de vrouw; zij was al koud en
begon te verstijven. Snel doet de dood zijn werk in het land van het brandende leven. Raoul zag ook
dat zij zwanger geweest was. Hij moest zijn tranen bedwingen, beet op zijn lippen. Langzaam groeide
uit de ondervraging der negers het wreed tafereel vóór hem ... ijselijker dan wat hij ooit denkbaar
dacht op zijn stille plantage. Tegen Isidore sprak hij niet meer. De neger lag nog steeds op de stoep
geknield, met het hoofd op de grond, zelf als een dode.
Agnes liet de opzichter dragen in een kamer dicht bij de hare. Hij kwam niet tot bewustzijn toen het
reeds avond was en Raoul nog steeds stond te vragen, te vragen, als om een andere waarheid te
achterhalen dan die hij altijd opnieuw uit de omhaal der negers te horen kreeg: de onmenselijke
wreedheid van Willem Das. Weer stond Agnes naast Raoul, vroeg plotseling: ‘En wat moet er met
hèm gebeuren?’ terwijl zij naar Isidore wees.
‘Hem overleveren aan het gerecht in de stad,’ zei Raoul koud. En toen spijtig tegen een van de
negers. ‘Haal uit het tuighuis de boeien.’
Gelaten liet Isidore zich in de zware ijzers slaan, daarna werd hij gebracht in een deel van het pakhuis
waarvan de luiken met dikke bouten gesloten waren. Raoul liet hem daar en sloot zelf de deur af,
stond nog alsof hij luisterde, maakte een hopeloos gebaar. ‘God, waarom ook dit nog, juist dit?’
Het avondmaal werd door niemand in ’t blokhuis aangeraakt. Zij spraken met fluisterstemmen terwille
van Willem Das. Ook de negers roerden de trom niet, bleven slechts toonloos klagen bij ’t lijk van de
vrouw. De stilte was nu beklemmend; de stilte des doods waarin muggen begonnen te zoemen, en al
de insecten van ’t woud die hun aas reeds herkennen. Was dit het verre geruis der rivier, of het
zoemen van ’t bos of het gonzen van bloed in de hoofden?
Vertwijfeld zat Raoul voor zich uit te staren, zocht hulp met zijn blikken bij Josephine. Tot Agnes
opeens toonloos maar zeker sprak: ‘Wanneer Das maar in leven blijft, behoef je Isidore niet naar de
stad te brengen.’
Morhang schudde het hoofd. ‘Hoe groot is die kans? Hij heeft zelfs zijn ogen niet geopend.’
‘Jij bent van je slaven de heer over leven en dood, Raoul.’
‘De wet van dit land ...’
‘Voor de planters bestaat er geen wet. Een ieder kan zelf zijn slaven berechten. Isidore handelde uit
noodweer. Ik heb je toch altijd gezegd wat een booswicht die ander ...’ Haar stem versmoorde in
snikken.
‘Ik weet het. Maar toch ...’
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Agnes vermande zich. ‘Leven om leven,’ zei ze.
‘Maar niet een blanke voor een zwarte ...’ zei Raoul. ‘Neen, hier niet, hier kan het niet,’ voegde hij erbij
toen Josephine hem aanzag met iets van een verwijt in haar blik. ‘In dit land met zijn wetten van
meesters, zijn wreedheid voor slaven, zijn wetten door planters gemaakt.’
‘Dan haat ik dit land,’ sprak Cécile. Maar Josephine zei: ‘Stil, kind. Wij moeten allen straks bidden dat
deze sfeer van moord en mishandeling van ons mag worden weggenomen. De Heer alleen is
rechtvaardig. Wat doen wij arme mensen anders dan dwalen.’
Doch eigenzinnig en smartelijk ging Agnes door: ‘Als hij gestraft moet worden, doe het dan zelf. Jij
moogt hem niet naar de stad laten gaan, waar maar één straf bestaat voor hetgeen hij deed.’
‘Ik weet het. Hij is mijn beste slaaf.’
‘Hij is meer dan een slaaf.’
‘Ja ... veel meer ...’
‘Zou je zelf niet gehandeld hebben als hij?’
‘Misschien ... ja ... Als het werkelijk zo was.’
‘Hij deed goed, wanneer hij met onze begrippen ...’
‘Maar kind, dat begrijpt immers niemand. Nooit mag een slaaf zich op ridderlijkheid laten voorstaan of
zelf rechtvaardigheid zoeken. Zijn meesters zijn daarvoor verantwoordelijk.’
‘Zoals je verantwoordelijk was voor al hetgeen Willem Das hier gedaan heeft?’
‘'t Is een doolhof waarin wij geraakt zijn.’
‘Je moet zelf berechten, Raoul.’
Zij bleven tot laat in de nacht al de rampen bepraten die plotseling in
het blokhuis de dromen verjoegen. Zij bleven beraden met fluisterende
stemmen, terwijl de plantage in zoemende stilte lag, en aan de
bosrand de tijger kwam loeren, aangelokt door de geur van het bloed.
Een geur met het zoete aroma vermengd van de tuin die tussen de
huizen lag en die wit stond van nachtbloemen, welke zich enkel voor ’t
sterrenlicht openen om de dauw van de stilte te drinken.

Boek 2

A. de Kom, Wij slaven van Suriname

Opdracht 6
1
2
3

4
5
6

7

In welk land is Anton de Kom geboren?
Waar in Nederland staat een standbeeld voor De Kom?
Op het voetstuk van dat standbeeld staat: ‘Vrijheidsstrijder,
verzetsheld, vakbondsman, activist, schrijver en banneling’.
a
Voor welke vrijheid streed hij?
b
Waarom wordt hij verzetsheld genoemd?
c
Wat is een activist? Waarom wordt De Kom een activist
genoemd?
d
Is de term banneling terecht?
Waar en wanneer stierf Anton de Kom?
Het was niet zo makkelijk zijn boek in Nederland gepubliceerd te krijgen. Waarom
niet?
In 2009 verscheen een biografie van De Kom, geschreven door
Alice Boots en Rob Woortman. In 2013 publiceerde Karin
Amatmoekrim een boeiende roman over zijn leven, De man
van veel. Vind je die titel goed gekozen? Leg uit.
De roman van Karin Amatmoekrim begint met deze proloog:
‘Anton de Kom (1898 - 1945) was de schrijver van het boek Wij slaven
van Suriname. Hij woonde in Den Haag en was getrouwd met de
Hollandse Petronella Borsboom. Ze kregen vier kinderen.
De Kom maakte in Nederland naam als mensenrechtenactivist en sprak
zich uit tegen het kolonialisme en tegen de uitbuiting van
contractarbeiders in Suriname en India. Hij werd vanwege zijn
antikoloniale ideeën door de Nederlandse Geheime Dienst beschouwd
als staatsgevaarlijk. Tijdens een bezoek aan Suriname werd hij drie
maanden gevangengezet, zonder proces. Een arbeidersopstand waarbij
om zijn vrijlating werd geroepen, werd bloedig neergeslagen. De Kom
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werd uiteindelijk verbannen naar Nederland, waar hij door de economische crisis en zijn
roemruchte verleden in grote financiële problemen kwam. In de winter van 1939 werd hij,
zwaar overspannen, gedwongen opgenomen in een gesloten psychiatrische inrichting.
Dit is zijn verhaal.’
Welke belangrijke elementen uit zijn leven ontbreken in deze proloog?
Het boek
Wij slaven van Suriname is een opmerkelijk boek. Hoewel in de jaren
dertig overal in het Caraïbisch gebied antikoloniale, linkse en radicaalzwarte bewegingen opkwamen, waren er nauwelijks boeken geschreven
door Caraïbische auteurs waarin de koloniale geschiedschrijving op haar
kop werd gezet. Dat is precies wat ‘AdeK’ – zoals De Kom zich wel
aanduidde – in Wij slaven van Suriname deed. Niet compositie,
schrijfwijze of gebruikte bronnen maken het boek tot een uniek document,
maar de radicale breuk met de koloniale penvoering. Hoewel niet altijd
genuanceerd werd hier voor het eerst de Surinaamse geschiedenis
herschreven vanuit een antikoloniaal gezichtspunt. De Kom richtte zich
daarbij niet slechts tegen de economische en politieke gedaanten van het
kolonialisme, maar ook tegen de psychologische dimensie ervan. Met dit
boek hoopte hij de Surinamer zijn trots terug te geven: ‘Geen volk kan tot
volle wasdom komen, dat erfelijk met een minderwaardigheidsgevoel
belast blijft. Daarom wil dit boek trachten het zelfrespect der Surinamers
op te wekken.’ (p. 49)
G.J. Oostindie op http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn5/kom

Tussen de in- en uitleiding hanteert De Kom een vrij zakelijke stijl, waarbij cijfers over de economie
worden afgewisseld met sprekende voorbeelden. Hij lardeert zijn werk met verhalende passages
waarin de geschiedenis van Suriname wordt beschreven vanuit een kritisch perspectief en daarmee
lijkt een link gelegd te kunnen worden met de nieuwe zakelijkheid of zelfs met het modernisme. Er is
bijvoorbeeld een verhaal over een voormalige slaaf, het opperhoofd Joli Coeur. De streng
calvinistische gouverneur Van Aerssen van Sommelsdyck had in 1683 huwelijken en gemeenschap
van blank en zwart verboden, maar dit had geen betrekking ‘op de nachten van genot voor welke zij
zoo nu en dan een hunner slavinnen uitkozen’, schrijft De Kom. Ook de moeder van Joli Coeur werd
door een blanke voor diens plezier gebruikt. Dat zijn vader zich daartegen verzette was misschien
onwettig, zo noteert de Kom ironisch, ook was de ‘Spaansche bok’ waartoe de koloniale justitie hem
veroordeelde mogelijk een milde straf, ‘maar de jonge Joli Coeur die de strafoefening bij moest
wonen, heeft iederen slag gevoeld alsof hij op zijn eigen rug neerkwam, hij heeft de smaad die zijn
moeder aangedaan werd nooit kunnen vergeten, zijn heele verdere trotsche leven is gewijd geweest
aan de vergelding van deze daad.’
Jacqueline Bel, Bloed en rozen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1900 - 1945, Amsterdam, 2015, p. 841/842.

Opdracht 7
Lees de drie fragmenten.
1
2
3
4
5

Volgens G.J. Oostindie schreef De Kom vanuit een antikoloniaal standpunt. Geef
daarvan een bewijs uit deze fragmenten.
De Kom richt zich volgens Oostindie tegen de politieke en economische dimensie
van het kolonialisme. Zie je daarvan voorbeelden in deze fragmenten?
De Kom schrijft ook over de psychologische gevolgen van het kolonialisme. Geef
een bewijs.
De Kom wil ‘het zelfrespect van de Surinamers opwekken’ schreef hij. Zie je
daarvan voorbeelden?
Volgens Jacqueline Bel hanteert De Kom een vrij zakelijke stijl. Ben je dat met
haar eens? Geef een korte toelichting.
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De Kom probeert de lezer de ellende die de slaven moeten ondergaan, te laten
meevoelen. Geef daarvan twee voorbeelden.
De meesters probeerden weleens rekening te houden met de gevoelens van de
slaven, zo blijkt uit deze fragmenten. Geef daarvan twee voorbeelden.
Maak duidelijk dat het de meesters daarbij niet ging om het belang van de slaven,
maar om eigenbelang.

Opdracht 8
Vorm een groepje van vier personen en bespreek jullie uitwerkingen van opdracht 7.
Maak jouw antwoorden waar nodig duidelijker of vollediger.
Fragment 1, De slavenhandel, p. 28 - 30
Op het eindeloze diepe blauw der oceaan vaart een fregat, heerlijk in de gespannen statie van zijn
stengen en stagen, in de welvende blankheid van zijn door de wind gezwollen zeilen. Geen
stampende machines jagen het voort, geen zwarte rookwolken besmeuren de blauwe hemelkoepel.
Uit het kraaiennest gezien ligt het schip onder ons als een witte vis,
het schuim spat op tegen de boegspriet, twee matrozen aan de
helmstok zingen een oud, oud zeemansliedje.
Geen schouwspel kan dat van een driemastvolschip onder voltuig
evenaren, het is schoner dan Hausers ‘Laatste Zeilschip’, schoner
dan het fregatschip ‘Johanna Maria’, het is de droom van hen, die
tussen het geraas der grote stad, tussen schrijf- en rekenmachines
dromen over de gouden volheid van vergane tijden.
Wij gunnen u uw verbeeldingsplaats in het kraaiennest van die oude
schepen, wij gunnen u de zeewind langs uw haren en onder u het
lied der matrozen, die op de balken staande zingend het bramzeil
reven.
Maar wij willen u toch waarschuwen. Waag u niet, vanuit uw hoge,
standplaats, langs het puttingwant, of zo u dat te gevaarlijk
voorkomt, door het schuttersgat naar beneden. Zet geen voet op de
touwladders die naar de kampagne voeren, hoe blank en
schoongeschrobd zij er ook van hierboven uitzien.
Hierboven ruikt gij de prikkelende lucht van teer en de zilte zeewind.
Daarbeneden stinkt het reeds een mijl lijwaarts naar het zweet en de
uitwerpselen van duizend in het ruim gepakte slaven.
Hierboven hoort gij de kreet van de albatros, de zingende matrozen
en het geruis der golven,
Daaronder hoort gij het gejammer der slaven, de kreten van een
vrouw in barensnood en de zweep, die neersuist op de ruggen der zwarten.
Gij zult geen behagen kunnen scheppen in de ruimten onder het verdek, deze smerige broeinesten
van vuil en ongedierte, waar de mannen van de vrouwen gescheiden, allen geketend, vervolgens
opeengepakt om ruimte te winnen, hun wanhoop uitjammeren. Ook gij moet iets voelen van de
wanhoop en het verdriet dier zwarten, weggesleept uit hun woonplaats, ver van hun verwanten, ziek
door deining en slechte voeding, vol angst voor hun onbekende bestemming.
En bovendien, het is niet geheel zonder gevaar u naar beneden te begeven. Het gebeurt, dat een
slaaf in razernij zijn bewakers aanvalt, in de hoop neergeslagen te worden. Het is zelfs voorgekomen
dat de slaven van een geheel schip in opstand kwamen. Wij weten, dat dit gebeurd is, in 1752, op de
‘Middelburgs Welvaren’.
Twee à drie dagen nadat het schip de Afrikaanse kunst had verlaten, met bestemming voor Gyana,
kwamen de slaven in opstand tegen de beestachtige behandeling door de blanken. Zonder wapens
trachtten zij zich te verzetten tegen de zwaar gewapende macht van het scheepsvolk. Wij vernemen,
dat er van de tweehonderdzestig slaven slechts dertig in leven zijn gebleven, terwijl van de blanke
bemanning ‘bij geluk geen man verloren is’.
Fragment 2, De markt, p. 30 - 33
Dat zou geen goede koopman zijn, die geen zorg droeg dat zijn waar er zo voordelig mogelijk uitzag
eer zij aan de makt kwam! En wat er aan de Hollander ook inzake menselijkheid heeft ontbroken, de
eer dat hij steeds een goed koopman was, moet men hem laten.
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Voordat de geroofde negers in Afrika werden ingescheept, werden deze slaven (onze voorvaders)
gebracht in een loods, binnen de sterkte welke ter bescherming van deze verfoeilijke handel opgericht
was. Men liet vervolgens de slaven de ganse dag, natuurlijk onder scherpe bewaking, op een pleintje
in de open lucht, en opdat hun huid er glanzend zou uitzien en de kooplust wekken, werden zij
ingesmeerd met olie. Ook voedsel ontvingen zij in deze dagen genoeg, om niet door een verhongerd
aanzien de kopers af te schrikken. Iedere avond, wanneer de zon onderging, werden zij dan in rijen
geschaard en voortgedreven naar de loodsen, waar zij tot de volgende morgen verbleven. Ten slotte
werden zij één voor één voor de directeur-generaal gevoerd, waar zij onder toezicht van Europese
chirurgijns nauwkeurig werden onderzocht. Volgens dit onderzoek werden dan de leverbaren van de
zgn. onleverbaren gescheiden. Tot de laatsten rekende men de slaven, die ouder dan 35 jaar schenen
en zij die verminkt waren of aan enige ziekte bleken te lijden. Misten zij tanden, of hadden zij grijze
haren, dan werden ze onder de goedkopere soorten gerangschikt.
De leverbaren werden nu opgesteld en aangetekend en vervolgens, precies als vee, met een gloeiend
ijzer op de borst gemerkt, waarbij het wapen of de naam der maatschappij in hun huid geschroeid
werd.
Nadat het slavenschip te Suriname aangekomen was en de waar er door
enige dagen tamelijk goede voeding weer redelijk uitzag, werden de arme
negerslaven gewassen en vervolgens met vet en olie ingewreven, terwijl
hun het haar in allerlei figuren zoals sterren, halve manen en dergelijke
meer geschoren werd, teneinde hun aan de bespotting en lachlust der
toen zo fijn beschaafde blanken prijs te geven.
Daarna kon de verkoping beginnen.
De Hollander is ongetwijfeld een goed koopman. En waarom zou hij zijn
winst niet verhogen door te profiteren van die natuurlijke eigenschappen
die God nu eenmaal ook de mensen in een zwarte huid gelegd heeft?
Ook de zwarte bezit nu eenmaal een zekere aanhankelijkheid jegens zijn
vrouw en kinderen. Wanneer men de zwarte koopt zonder zijn gezin, is de
kans niet denkbeeldig, dat de koper schade zal lijden doordien de
‘vervloekte nikker’ straks wegvlucht om te trachten zijn gezin weer te
vinden. De heren der Compagnie weten dit, en met opzet houden zij dus
bij de verschillende partijen die onder de hamer komen de man en zijn
gezin gescheiden, om zo mogelijk de koper te bewegen ook nog een
tweede partij met vrouw en kinderen voor zijn rekening te nemen.
Met welgevallen beschouwt de koopman van de Compagnie zijn waar.
Het mag dan zijn dat de prijzen, als bij iedere handel, enigszins rezen en daalden naar gelang van het
aantal slaven dat aangevoerd werd, maar een sterke en gezonde neger bracht toch altijd zijn geld op.
En gezond en sterk waren zij, onze vaders, voor het giftige vuurwater hun gestel verwoest had, voor
de kiemen der malaria zich genesteld hadden in hun ondervoed lichaam. Gezond en sterk en schoon
waren zij, deze natuurmensen, onder wie slechts bij hoge uitzondering een lichaamsgebrek
voorkwam.
Nu werden, kort voor de vendu, de belangstellenden binnen gelaten. Men laat de slaven (onze
vaders) springen, dansen, draven en lachen op commando, men heeft hun aangeraden zich
vriendelijk voor te doen om een goede meester te krijgen.
Een blanke kerel onderzoekt vrijpostig een bevallig tienjarig meisje, wier moeder gisteren door de
koopman onderhands verkocht werd.
Een wreed uitziende Europeaan grijpt een neger bij de kin en trekt zijn mond open om te zien of zijn
tanden gaaf zijn. De slaaf moet zijn armspieren tonen, hij moet bukken, stappen en springen om te
laten zien dat er niets mankeert aan zijn benen.
En overal om de uitgestalde waar verzamelen zich de toeschouwers, betasten de lichamen en
bespreken de kwaliteit der waar onder elkander met de vrijheid bezoekers op een beestenmarkt eigen.
Dan begint de officiële verkoping.
Eén voor één of bij partijen worden de slaven vervolgens op een blok gesteld, waarbij de afslager hun
goede hoedanigheden vaak met een grof en stuitend grapje afschreeuwt.
Een snel gevecht zet in tussen de verschillende bieders.
‘Mijn,’ –
En de slaaf wordt aan zijn nieuwe eigenaar overgeleverd, die hem of haar naar de brander brengt om
de eerste letters van zijn naam op de huid van de slaaf te laten zengen.
Het tweede brandmerk.
Zo begint de slaaf zijn nieuwe leven in Sranang.
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Fragment 3, In slavernij, p. 35 - 38
Alle arbeid in Suriname geschiedde onder aandrijving met slagen. Welke andere stimulans zouden de
slaven gehad moeten hebben om hun taak naar behoren te verrichten? Van loon was nergens in
Suriname sprake, tenzij men de ellendige, door ongedierte vergiftigde krotwoning, het schrale voedsel
en de armelijke voddenkleding als zodanig aan zou willen merken. Evenmin kende de slaaf het
weldoende gevoel, dat hij door zijn arbeid het gezin in stand hielp, veeleer kon hij verwachten dat dit
morgen, ondanks zijn zwoegen, door een gril van de meester uiteengescheurd zou worden, wanneer
het in diens hoofd opkwam zijn vrouw of zijn kinderen of hemzelf aan een collega te verkopen, of, wat
ook vaak voorkwam, bij het spel te verdobbelen.
De slaven (onze vaders) zwoegden op de velden om de rijkdom van de blanken te vergroten. Op de
suikerplantages, waar de slaven door de veldarbeid uitgeput en vermoord werden, stonden de
Europeanen met de zweep achter hen, gereed om bij de minste vertraging hun naakte lichaam te
treffen. Vaak kwam het voor, dat, in de oogsttijd, hun hierbij zelfs geen nachtrust vergund werd.
Op de houtplantages zwoegden mannen en vrouwen door elkander, zij velden de bomen en zaagden
ze tot planken. In de regel zorgden de arme vrouwen voor het transport, planken en balken moesten
zij op het hoofd van het bos naar de landingsplaats brengen.
Misschien hebt gij, blanke lezer, op school geleerd hoe het Mauritshuis in Den Haag met de
kostbaarste Braziliaanse houtsoorten is betimmerd.
Wanneer gij dan vol bewondering voor die
betimmering stil staat, verzoeken wij u te bedenken
hoe het onze moeders waren, die met deze zware
last op hun hoofden dag in dag uit (want de zondag
was een instelling die de christelijke beschavers
verzuimden in Suriname in te voeren) sjouwden
over heuvelachtige terreinen, door poelen en
moerassen, altijd bedreigd door de zweep die uw
voorouders hanteerden.
Het is dan ook overbodig u te verhalen, hoe
bloedspuwingen en andere ziekten aan de orde
van de dag waren. De slaven en slavinnen op deze houtplantages werden vroeg onbruikbaar en de
bedrijfsleider hield rekening met hun snelle slijtage. Als olie in het knarsende raderwerk diende hierbij
de slechte alcohol, die de meester zo nu en dan verstrekte, opdat zijn slaven in een korte roes hun
ellende zouden vergeten.
Wij willen onze beweringen met enige feiten staven , enkele bladzijden slechts uit het zwarte boek van
Surinaamse wreedheid.
Onder het regime van Gouverneur Mauricius lezen wij, hoe op aanklacht van de Raad-Fiscaal
huiszoeking gedaan werd bij een zekere juffrouw Pieterson, die als onmenselijk wreed bekend stond.
Het onderzoek bracht aan het licht, dat zij ‘eene menigte harer slaven om het leven heeft doen
brengen op tyrannique en barbaarse manieren’. Zij dacht er ook niet aan deze daden te ontkennen,
maar sprak tegenover de commissie van onderzoek de fiere woorden: ‘dat sy haer eigen goed, voor
haer geld gekogt, destrueeren mogt’.
De koloniale justitie heeft haar echter niet gestraft: – zij vond intussen tijd om te ontvluchten.
De weduwe Mauricius, een dame uit de hoogste kringen van Suriname, had een oude slavin aan een
boom laten vastbinden en doodslaan. Zij verklaarde zelf, dat zij dit uit een gril toestond, want zij wilde
gaarne haar oude verzorgster pijn zien lijden. Verscheidene harer slaven hadden ditzelfde lot
ondergaan, ja zelfs de kleine kinderen op haar plantage werden vaak gestraft met een ‘Spaanse bok’
(een zeer geraffineerde geseling, waarover wij nog zullen schrijven).
De slaven van mevrouw Mauricius deelden nu aan het Koloniale Hof mee, dat zij weg zouden lopen
wanneer de gouverneursweduwe niet uit het beheer der plantage ontzet werd. Inderdaad probeerde
het Hof haar over te halen om de plantage voortaan door een administrateur te doen beheren, ‘omdat
men anders voor eene totale ruïne harer pupillen vreesde’, maar mevrouw Mauricius gaf te kennen
dat de heerschappij over haar eigendom door niemand beter gevoerd kon worden dan door haar zelf.

Boek 3

Constant van Wessem, 300 Negerslaven

Opdracht 9
1

Constant van Wessem hield zich behalve met literatuur ook bezig met twee
andere kunstvormen. Welke?
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Hij was enige tijd een van de leiders van een groep jonge, vernieuwende
schrijvers. In welke tijdschriften publiceerden die jongeren hun werk?
Van Wessem hanteerde enige tijd een pseudoniem. Welke naam gebruikte hij?

Het boek
In de nieuwe roman van Constant van Wessem, die een beeld wil geven zowel van een plantage in de
West vóór de opheffing der slavernij als van de praktijken der slavenhandelaars in een periode, dat de
eigenlijke bloeitijd van het ‘bedrijf’ al voorbij was, aangezien de Engelse oorlogsschepen toezicht
hielden op de verboden, clandestien gedreven handel, vindt men naast elkaar de humaan gezinde
planter William de Leon, die de afschaffing der slavernij niet behoeft af te wachten om zijn negers een
menswaardig bestaan te verschaffen, en zijn zoon, de halfbloed James de Leon, instinctief de vijand
der zwarten, omdat hij in hen zijn eigen gemengd ras haat. Het is dus niet zozeer het bestaan der
slavernij, dat deze beide mensen van elkaar scheidt, maar veeleer hun verschillende reactie op de
slavernij, die hen als contrasten karakteriseert. En hoewel Van Wessem in zijn boek niet zeer diep op
deze tegenstelling ingaat (de opzet van 300 Negerslaven is niet zozeer analytisch als wel
anekdotisch), mag men toch zeggen, dat hij het goed recht van dit uitgangspunt aannemelijk weet te
maken. Men zal ongetwijfeld de slavernij en met name de slavenhandel niet beter aan de kaak
kunnen stellen als een misstand, dan door het accent te leggen op de persoonlijke verhouding der
slavenhouders tot hun slaven; er is in dat alles naast het brutale sadisme, dat zeker de boventoon zal
gevoerd hebben, overal en altijd, ook een moment van onschuld, van naïviteit, en Van Wessem
verzuimt niet daarvan te getuigen, vooral in zijn beschrijving van de twee dochters van William de
Leon, Sara en Anthoinet, wier idylle met de trouwe negerin Constantie op deze bladzijden zonder
sentimentaliteit gesteld wordt tegenover de rooftocht van hun broer James.
Menno ter Braak, Verzameld werk deel 6, p. 29/30.

Opdracht 10
Lees de twee fragmenten.
1
2
3

4

Volgens Ter Braak is er een groot verschil tussen de oude planter William en de
jonge James. Dat kan te maken hebben met hun afkomst. Kun je dat uitleggen?
De oude Lucas probeert in gedachten zaken te combineren, om zo duidelijk te
krijgen wat er is gebeurd (eind fragment 1). Wat is er volgens jou gebeurd?
Volgens Ter Braak accepteren zowel de oude als de jonge De Leon de slavernij,
maar reageren ze daar tegengesteld op. Probeer dat aan de hand van deze
fragmenten duidelijk te maken.
Hoe denken de volgende personen over slaven?

Naam
William de
Leon
James de
Leon
dokter
Daniels

Mening over slaven

(Twee) bewijzen van die mening

Opdracht 11
Vorm weer een groepje van vier personen en bespreek en vergelijk jullie uitwerkingen
van opdracht 10. Corrigeer, verduidelijk of vul aan waar dat nodig is.
Fragment 1, hoofdstuk 2 De slaven dansen, p. 34 - 38
In een oktobernacht, op enige afstand van het terrein der slavenloodsen van de planter William de
Leon, klonk een schot.
Het moest in de richting van de rivier geweest zijn, de richting was niet juist te bepalen, het hoge en
dichte geboomte van het woud echode rondom van de knal. Een schot was op zichzelf niets
bijzonders. Jagers gingen vaak nog laat op jacht; maar zo laat?
© THIEMEMEULENHOFF, 2018/2019

15

Lesbrief literatuur ‘Slavernij’

maart 2019

De oude neger Lucas, die het schot gehoord had, stond onbewegelijk. Toen begon hij te beven, heel
snel en onweerhoudbaar. Hoewel hij het niet verklaren kon, beefden zijn armen, zijn benen, zijn
kaken, gevangen in het gevoel van een ontzetting. Hij was nog laat op
de avond naar de veeweide geweest om naar de koebeesten te zien,
die in de namiddag doodvermoeid en zwaar zwetend, toen het vee
werd teruggedreven, ver buiten hun gewone terrein waren gevonden,
de kalveren tussen zich in. Het was duidelijk, dat de jaguar, de ‘tijger’,
zoals de negers hem noemden, rond de kleine kudde had gezworven,
spiedend naar het goede moment voor de sprong op een der kalveren,
de dieren moesten een urenlange afweerstrijd hebben gevoerd, zo
rilden zij en konden niet tot rust komen. De Masra pikien (pikin = klein),
de ‘Jongeheer’ was met een geweer gewapend en vergezeld van twee
slaven de jaguar gaan zoeken. Het beest, opgejaagd uit zijn
schuilplaats, was met sprongen gevlucht, zijn gevlekte huid schemerde
nog even tussen de struiken, toen verloor zich zijn spoor onvindbaar
tussen het geboomte van het oerwoud. De drie jagers waren
onverrichterzake teruggekeerd.
Wat betekende thans dit schot, zo laat? Was de Jongeheer, koppig en
impulsief van aard, toch nog de jaguar gaan zoeken? Lucas wist, dat
de 17-jarige knaap tot een roekeloosheid in staat was. De Masra pikien
stond niet voor niets als de dolleman onder de kinderen van zijn
meester bekend. Als heel jong kind was hij, jongen onder twee
meisjes, de lieveling van de plantage geweest, een knap jongetje,
evenals de zusjes bruin, klein, met kroeshaar als een waaier rond het
bolle voorhoofd uitstaand, zijn ogen hadden toen nog een lieve gedweeë uitdrukking, wat aan het
donkerbruine der oogpupillen iets van het zachtzinnige van reeën gaf. Maar zo lief en gedwee als hij
er uitzag was James in werkelijkheid niet geweest en toen hij als zeventienjarige, magere, katachtiglenige en op zachte voeten lopende knaap over en rond de plantage zwierf, met dingen in de zin, die
niemand begreep, die zijn gesloten en hard geworden gelaatstrekken niet loslieten, doch waarvan
men het resultaat vaak zag in de jachttrofeeën, die hij in zijn eentje uit de bossen mee thuis bracht,
onder meer het jaguartje, dat hij had gevangen, na de moeder te hebben gedood in een overmoediggevaarlijk duel, alleen met een negerspiets, toen waren angst en ontzag in de ogen der zwarten te
lezen: een of andere boze geest woonde in het lichaam van den Masra pikien: slechts de tijger joeg
op den tijger.
Het was de herinnering aan dit alles, aan deze boze geest binnenin de Jongeheer, die Lucas een
ontzetting door de ledematen joeg, toen hij het gehoorde schot met deze in verband bracht. Hoewel
de maan rond stond boven het woud, zocht de oude neger een flambouw, bevend stak hij hem aan en
liep in de richting van de rivier. Loodzwaar leken zijn benen geworden, met moeite kwam hij vooruit,
strompelend en klimmend over de kronkelende wortels der oeroude bomen, die, door het grillige licht
van zijn walmende fakkel beschenen, zich als poten boven de grond verhieven of zich uitstrekten tot in
het water. Moeizaam ging hij, de angst belette hem schier het gaan, maar omzichtig toch spiedde hij
om de moerassige plekken te vermijden, waar de voeten plotseling in het water konden wegzakken.
Hij had nog niet lang gelopen, toen hij met een schok stil stond. Hij gaf een ontzettende schreeuw: hij
had de hand met de fakkel opgeheven boven een gedaante, die zichtbaar werd in het zwaaiende licht.
Met het gezicht naar de grond, voorover, lag daar vlak voor hem het onbeweeglijke lichaam van een
neger. Op de rug was het witte hemd roodgekleurd van bloed.
Zelfs van achteren had Lucas de dode herkend: het was het lijk van Christiaan, een der jonge slaven,
die indertijd door de oude Masra, de vader van zijn meester, nog kort voor diens dood als 10-jarige
was opgekocht uit een verse clandestiene aanvoer uit Afrika en die sindsdien de wildste en lastigste
onder de slaven op de plantage was gebleven, in schijn slechts gekerstend door de Broeders van de
Evangelische gemeente, in het hart wilde en fetisch-dienaar. Wie had hem doodgeschoten? Want
Lucas wist onmiddellijk, dat dit het schot was geweest. En nog meer ging er zo bliksemsnel door zijn
hoofd, dat hij zonder zijn gedachten, die begrepen hadden, te ordenen, als in paniek terug rende. Het
hele woud scheen opeens te hebben geschreeuwd, het was niet meer zijn eigen schreeuw, het leek
een honderdvoud van schreeuwen, dat als een plotselinge storm zich bolde en uitbarstte in het
krakende hout en de boomkruinen. En met grote sprongen precies over de boomwortels heen,
onzinnige kreten slakend en zijn fakkel zwaaiend als sloeg hij om zich heen naar een onzichtbare
bedreiging zette hij zijn vlucht voort, totdat hij druipend van zweet en rillend van doodsangst bij de
slavenloodsen aan kwam.
‘Deborah! Deborah!’
Lucas was op zijn knieën gevallen, met gebogen hoofd. Hij groef zijn handen in zijn witte kroesharen,
huilend en kermend. Uit de loodsen renden de anderen, bejaarde dikke negerinnen, rond en
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waggelend als grote kloeken met veel rokkengefladder en negers met ogen bol en aapachtig-wit van
ontzetting en jonge meisjes, krijsend en handen wringend, een opgewonden, woelende bende rond de
neergevallene, die slechts die ene naam ‘Deborah’ herhaalde. De anderen zagen om zich heen. Waar
was ze, waar was Deborah? Zij was er niet. Wat was er met Deborah gebeurd, was haar een ongeluk
overkomen? Lucas, spreek toch, wat is er met Deborah?
‘Christiaan is dood,’ huilde de oude neger. Met geweldig misbaar hieven de negers de handen ten
hemel. Christiaan is dood, Christiaan is dood! Als een echo liep het rond van mond tot mond.
Sommigen sloegen zich voor de borst, alle vrouwen snikten, het lawaai groeide aan, wie er nieuw bij
kwam, begon dadelijk mee te huilen en te snikken zonder nog precies te weten waarom.
Christiaan is dood, Christiaan is dood! Het werd doorgegeven, het bereikte ook het huis van de
meester. De planter kwam naar buiten, zijn beide dochters volgden, die zich inderhaast nog een shawl
om de schouders hadden geworpen. Hun vader ondervroeg Lucas, ondervroeg de anderen. Lucas
kon niets uitbrengen, hij lag nu voorover op de grond, groef maar steeds met zijn handen in zijn haren,
hakkelde maar steeds drie namen: Christiaan, Deborah, de Masra pikien. Christiaan is dood,
verklaarden eindelijk de andere slaven, en Deborah is weg. En de Masra pikien, James? vroegen de
zusjes en keken elkaar aan.
De planter was zwijgzaam geworden. Wij moeten er op uit, zei hij zakelijk, wij moeten zelf gaan zien
wat er gebeurd is. Vooruit, Lucas, bedaar wat en wijs ons de weg.
Men gaf Lucas wat rum te drinken, hij kwam langzaam overeind, zijn tranen liepen nog steeds over
zijn oude wangen, zijn onderkaak beefde zo, dat hij nog geen woord kon spreken. Waggelend en door
een paar anderen ondersteund ging hij met zijn meester mee. Allen volgden, de jonge negers met
stokken en kapmessen, de planter zelf met zijn geweer over de schouder.
De oude Lucas, hoewel hij nu de weg langs de rivier wees, bleef huilen, hij dacht maar steeds aan de
dingen, die hij begrepen had en vrijwel onbewust in zijn gedachten gecombineerd met deze moord.
Fragment 2, Hoofdstuk 6 De ondergang der 300 negerslaven, p. 140 - 148
De ‘Concheta’ had bij zijn afvaart uit Cuba ook een scheepsarts aan boord genomen. De waarde van
de lading uit Afrika vereiste de voorzorgen, die enigszins mogelijk waren.
Dokter Daniels was op het schip gekomen met de toenmalige nog vrij primitieve medische uitrusting
van instrumenten, stethoscoop, thermometer, apotheek. Het was een zwijgzame man met een klein
gezicht met een puntbaardje, zijn bakkebaardjes stonden als wol opzij van zijn oren uit. Hij droeg een
bril; wanneer hij iemand aankeek, kneep hij daarbij het linkeroog stijf dicht, waardoor het andere oog
bijna uitpuilde, en het geluidloze lachje om zijn mond, gaf hem op het eerste gezicht een
domwreedaardige uitdrukking. Hij zag er onooglijk uit in een kale lange geklede jas, over zijn
onzindelijke handen hingen de vuile manchetten van zijn hemd en een zwarte das hield stijf de
groezelige, van zweet slapgeworden vadermoorders overeind. Op zijn hoofd droeg hij een oude
zeemanshoed van stro, met gebroken randen. Deze zonderlinge figuur was de dokter aan boord.
Voor een dokter, die droomt van een vaste praktijk, aanzien en veel geld kon dokter Daniels een in
zijn carrière mislukt man heten. Zijn zwerflust had hem nergens doen aarden, hij had enige tijd op het
vasteland gepraktiseerd, Hollander van geboorte had hij enkele jaren te Paramaribo verblijf gehouden,
maar hij was geen man geweest, die het verstond zich geliefd te maken bij de stedelingen; hoewel hij,
als vele medici van die tijd, een goede ‘kijk’ bezat, behandelde hij zijn patiënten zo nonchalant en
verstrooid, dat zijn praktijk weldra verliep en geldgebrek hem noopte niet kieskeurig te wezen; en
eenmaal een baantje als scheepsarts aanvaard hebbend was hij, steeds dieper afdalend, nu voor grof
geld op een slavenhaler gekomen.
Doordat hij te Paramaribo ook een enkele maal bij de familie De Leon te gast was geweest – William
de Leon schatte de mensen niet naar hun uiterlijk – meende hij James te herkennen toen hij op het
schip aan hem werd voorgesteld. Aarzelend had hij gevraagd bij de begroeting: ‘James de Leon?’,
doch de ander deed alsof hij hem niet hoorde, het was duidelijk, dat hier aan boord slechts een James
Canning bestond, en dokter Daniels was er de man niet naar zich ongewenst in te dringen bij
anderen. Maar hij twijfelde er niet lang aan, dat deze James Canning dezelfde was als de jongeling,
die hij in het huis van den planter De Leon had ontmoet. Hij liet deze bekendheid echter door niets
meer blijken, wat hem gemakkelijk genoeg viel, omdat hij van nature een weinig gezellig man was, die
wel soms met de anderen in een kajuit een glas rum meedronk, maar zelfs dan nog weinig zei. Bij de
heenvaart installeerde hij zich bijna voortdurend in zijn hut, wanneer hij niet voor zijn dagelijkse
rondgang of voor een ziektegeval geroepen werd. Hij had een stapeltje boeken mee aan boord
genomen en op een keer vond de kapitein, bij hem binnen komend, zijn scheepsarts met een
kinderlijk genoegen lezend in een boek over zeerovers en de platen bekijkend, waarop een piraat
bezig was een koopman door midden te hakken, terwijl een predikant uit de mond van een kanon
stak, dat men bezig was af te schieten. Dit lezen begeleidde hij met zijn lachje, onderwijl zijn
achterhoofd krabbend met de steel van zijn pijp. Maar omdat dokter Daniels, mocht hij al een
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zonderling wezen, bij voorkomende gelegenheden bewees, dat hij zijn werk verstond, wist van inenten
en van opiaten, van ‘koppen zetten’ en aderlaten en hoe men een ontsteking schoonmaakte met
goulardwater en in zijn kleine apotheek voor alles wat had, viel men hem niet lastig met vragen over
wat hij in zijn vrije tijd deed.
Soms ook kon hij ’s nachts uit zijn hut komen, gebogen, met de handen in de zakken, en stond hij
opeens omhoog naar de sterren te staren. Op het herkennen der sterrenbeelden liet hij zich voorstaan
en ook naar de zee keek hij vaak, hoewel er daar ’s nachts niets te zien was. Kalm een pijp rokend
stond hij naast de man, die op het dek de wacht hield, gromde iets onverstaanbaars als deze een
gesprek met hem wilde beginnen, zodat de ander spoedig genoeg zweeg en zijn rondgang over het
schip voortzette.
Zo leefde dokter Daniels aan boord van de ‘Concheta’ een eigen leventje, zonder veel
belangstelling voor de mensen om hem heen en waarin men hem liet begaan, omdat er
verder niets op hem aan te merken viel.
Ook bij de aankomst in Afrika had hij zijn vreemde gedragingen niet afgelegd. Hij had
wat tussen de negerhutten rondgeschuifeld, met een professorale bijziendheid de
dingen bekijkend, die hij in handen kreeg, een kaurieschelparmband, een negerdolk,
een stuk olifantshuid en ze in zijn zakken laten verdwijnen; geen mens begreep wat hij
er mee aan wilde vangen en vooral niet zijn voorliefde voor een monsterlijk houten
afgodsbeeldje met borsten als kanonnen, dat hij voor een belachelijk bedrag, een
goudstuk, van een der Arabische handelaars had afgekocht en dat hij vaak lange tijd
zat aan te staren met zijn ene puilende oog, zijn bril op zijn voorhoofd geschoven. Maar
dit alles behoorde nu eenmaal tot zijn eenzelvige genoegens en niemand merkte er
verder iets van.
Dokter Daniels leek echter een ander mens geworden, toen de zwarten aan boord
kwamen.
Hij had lange tijd die nacht de fantastische mensenwaar
aangekeken, die bij het spaarzame licht van afgedekte lantaarns uit de
kano’s werd gehesen, hij zag een mengelmoes van wonderlijke typen,
variërend van pikzwart tot bronskleurig: Yaribanegers en Kroenegers,
mannen, vrouwen, kinderen, doch alle met dezelfde verschrikte
gezichten, de angstogen van dieren, lichamen met een wilde kracht, nu
tot machteloosheid geboeid. Hij ging daarop naar zijn hut, maar het
rumoer op het schip hield hem de ganse verdere nacht slapeloos.
Zijn eerste voorzorg gold het inenten. Dit geschiedde niet zonder
verzet, vreesachtig kromden de lichamen zich, drongen zich op elkaar,
als angstige dieren keken de zwarten naar zijn pincet als was het een
moordwerktuig, een meisje verweerde zich vertwijfeld tot het laatste
toe, hoewel haar handen gebonden waren. Hij liet vragen wat de
zwarten zeiden, een tolk bracht het hem lachend over: of de blanken
menseneters waren, en wat er met hen ging gebeuren als ze over het
grote water waren gebracht? Hij stoorde zich niet aan de verwondering
der anderen over zijn ongewone belangstelling, hij wilde alles weten, met nieuwsgierige ogen ging hij
rond onder de slavenbevolking van het schip. Hij bekeek hun raskenmerken, constateerde bij den een
het ras Peuhl, vond bij een ander de Hammitische schedelvorm van de Haussa terug; hij liet zich een
neger brengen, die over het gehele lichaam wonderlijk was getatoeëerd, met bulten in het vel, zodat
het wel huiduitslag leek, en, niet zonder verbazing, constateerde hij bij een zwangere vrouw, dat zij
gebroken Engels kon spreken. Wat hij vermoedde bevestigde zij: ze was eenvoudig ‘gestolen’, vlak bij
de kust, zij werkte vroeger op een der velden, zij kende de handelaren, zij wist dat zelfs de vrije
negers niet veilig waren als er een slavenschip op de kust verscheen, maar het werk moest gedaan
worden en op een avond, onderweg naar huis, was zij overvallen; daar zij niet hard lopen kon, omdat
zij zoals de Engelsen dat zeggen ‘big with child’ was, hadden zij haar gevangen en als slavin verkocht.
Deze methode was ongetwijfeld goedkoper dan de leveranties van Ashanti, de negerkoningen
vroegen tegenwoordig een aardig prijsje en de tussenhandelaren gingen er dan ook vaak zelf op uit
en joegen op de zwarten met grote honden.
Na zulke ondervragingen brandde er in de hut van Dokter Daniels ’s nachts lange tijd nog licht.
Spoedig genoeg had de kapitein het uitgevonden: dat dokter Daniels schreef. Hij zag het niet graag, al
het geschrevene kon een bewijs zijn tegen het schip. Maar Daniels stelde hem gerust, hij maakte
slechts aantekeningen over tropische ziekten, die men in de wetenschappelijke wereld nog niet kende.
Dat hij schreef aan iets, dat later wellicht een heel etnologisch werk kon gaan worden, verzweeg hij.
De kapitein haalde de schouders op. Het was van deze rare dokter te verwachten, dat hij ook nog een
wetenschappelijk man zou wezen.
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Dokter Daniels was echter niet alleen een wetenschappelijk man: hoe meer hij met de negers, die aan
zijn zorgen waren toevertrouwd, in aanraking kwam, hoe meer wat bij hem aanvankelijk louter
weetgierigheid was geweest overging in een andere aandoening van menselijkheid: hij kreeg in zijn
hart te doen met de slavenbevolking van het schip. Het waren ook mensen, het was gek, dat niemand
ooit over deze zwarten dacht als over mensen. De mannen, de vrouwen, de kinderen, vooral de
kinderen, zij hadden ogen als mensen, mooie amandelvormige ogen vaak, wat scheef boven de brede
uitstekende jukbeenderen, maar met een tedere melancholie als van mensen, die aan hartzeer lijden.
Deze gevangenen leden, op elkaar gepropt in een veel te nauwe ruimte, te zelden gelucht, aan
kettingen, bij 40, 50 tegelijk aan één ketting. (Hij had gevraagd of het dan nodig was deze negers de
ganse dag in de boeien te houden. Ja, luidde het antwoord, als zij de kans schoon zien om los te
komen, springen zij over boord, liever verkiezen zij de dood in het water.) Zij sliepen geheel naakt op
de plankenvloer, maar dat was een gezondheidsmaatregel, het negerlichaam was door vrije
uitwaseming het best beschermd tegen ziekte. Hij staarde vaak met bewondering hun prachtige brede
of slanke gestalten van zwarte atleten aan, wanneer zij op het bovendek werden gebracht om onder
toezicht van een paar Kroenegers, de intelligentste onder hen, die per groep als opzichter over de
anderen waren aangesteld en de onderscheiding genoten van een pijp tabak, te eten uit de grote
tinnen bakken, hij keek toe hoe zij met twee vingers de rijst opnamen en in hun mond stopten, met
aapachtige bewegingen. Maar sommigen wilden niet eten, ook niet als men ze met de zweep sloeg.
Daniels moest dan onderzoeken of zij werkelijk ziek waren of alleen maar onwillig.
Niet zonder een nijdige grimlach had dokter Daniels gehoorzaamd aan het bevel van de kapitein,
inspectie te houden over de jonge slavinnen en de gezondste bovendeks te brengen, de knapste
waren dan naar keuze voor de matrozen. Hygiëne noemde de kapitein dat, het was ook voor de orde
en de kalmte aan boord gewenst, het voorkwam de pogingen tot gewelddadige toe-eigening.
Hoewel hij geen bijzonder gevoel voor vrouwen had – bij de blanke dames was hij er om berucht, dat
hij geen manieren bezat en haar als zij zijn patiënten waren in zijn ruw dokterscynisme de
indiscreetste vragen deed – verzette hij zich er innerlijk tegen, dat deze jonge zwarten, halve kinderen,
aan de ruwe lieden, die over haar zouden beschikken, werden uitgeleverd, en niet zonder een
malicieus lachje had hij een aardig zwart meisje beneden weten te houden door haar ziek te
verklaren.
Want voor ziekten bleken deze schepelingen inderdaad als de dood. Er zat in deze Ieren, als kersvers
geïmporteerde Noordelingen, een soort bijgeloof, dat de Afrikaan een haard was van de vreemdste en
angstwekkendste besmettelijke ziekten. Men had hen verhalen gedaan hoe een ziekte aan boord van
een vaartuig met slaven niet alleen de negers, maar ook de blanken kon decimeren, zij hadden
gehoord van de boorworm, die zich door de poriën van de huid in het lichaam drong en dit nimmer
meer verliet en van de elefantiasis, die de ledematen tot monsterlijke vleesbulten misvormde. Daarom,
iedere intieme aanraking met een zwarte was aanleiding tot de uiterste voorzichtigheid.
Maar welke voorzorgen men ook neemt, onzichtbaar sluipt een ziekte mee aan boord en barst uit,
onverwacht en verschrikkelijk.
Opdracht 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kun je in de fragmenten uit deze drie boeken voorbeelden vinden van witte
mensen die opkomen voor de rechten van zwarte mensen?
Kun je in de fragmenten uit deze drie boeken voorbeelden vinden van witte
mensen die slavernij afkeuren?
Mensen van goede wil worden vaak gedwarsboomd door gebeurtenissen buiten
hun wil. Kun je daarvan voorbeelden vinden?
Er zijn ook zwarte mensen die in verzet komen tegen het onrecht dat hun wordt
aangedaan. Heb je daarvan voorbeelden gezien?
De schrijvers willen vaak ook laten zien dat zwarte mensen gewone mensen zijn,
met gewone, menselijke gevoelens. Heb je daarvan voorbeelden gezien?
Heb je voorbeelden gezien van afkeuring van het hele systeem van de slavernij?
Waar vind je voorbeelden van een aanklacht tegen de slavernij?
Heb je een voorbeeld gezien van de ‘goede blanke’?
Heb je voorbeelden gezien van de puur ‘slechte blanke’?
Heb je voorbeelden gezien van de ‘goede zwarte’?
Heb je voorbeelden gezien van de ‘slechte zwarte’?
Uit welk boek heb je het beste inzicht gekregen in het verschijnsel slavernij? Geef
een korte uitleg.
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Opdracht 13
Vorm weer een groep van vier personen. Zorg ervoor dat je niet steeds met dezelfde
mensen aan tafel zit; zorg voor variatie.
Bespreek samen jullie uitwerkingen van opdracht 12. Misschien moet je hier of daar iets
corrigeren, aanvullen of verduidelijken?

De achttiende eeuw
De achttiende eeuw wordt de eeuw van de Verlichting genoemd. Dankzij de rede (het
verstand) zou de wereld er steeds op vooruitgaan. Uitgangspunt was dat de mens van
nature goed was, en alleen door onwetendheid, slechte omstandigheden of verkeerde
opvoeding en voorlichting tot verkeerde daden kwam.
Dit optimistische uitgangspunt leidde tot de gedachte dat de wereld maakbaar was, en
tot het streven naar geluk voor iedereen. Een beetje simpel werd dit hele denken en
streven samengevat in de kreet van de Franse revolutie (1789): liberté, égalité,
fraternité: vrijheid, gelijkheid en broederschap. Meer weten? Kijk op:
•
https://www.literatuurgeschiedenis.nl/18de/thema/lg18016.html
•
https://historiek.net/de-verlichting-stroming/79841/
•
https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/42306/in-de-verlichting-ging-hetom-het-wereldbeeld.html
Onze denkbeelden over vrijheid van meningsuiting, tolerantie, gelijkwaardigheid van alle
mensen, enzovoort zijn in die tijd ontstaan.
Je leest twee teksten uit deze tijd:
•
Elisabeth Maria Post: Reinhart, of natuur en godsdienst
(1791)
•
Elisabeth Bekker, weduwe Wolff en Agatha Deken: Geschrift
eener bejaarde vrouw (1802)
Beide boeken zijn volledig opgenomen in de DBNL (respectievelijk
https://www.dbnl.org/titels/titel.php?id=post003rein01 en
https://www.dbnl.org/titels/titel.php?id=wolf016gesc01).
Van beide is ook een verkorte en bewerkte uitgave verschenen,
•
Elizabeth Maria Post: Reinhart. Ingeleid en bewerkt door
Leonard de Vries. Houten, 1988
•
Elisabeth Wolff en Agatha Deken: Geschrift eener bejaarde
vrouw. Bewerkt en uitgegeven in verkorte vorm door André
Hanou. Amsterdam, 2007
De beide fragmenten in deze lesbrief zijn, met enkele aanpassingen,
overgenomen uit de DBNL.
Opdracht 14
1
2
3
4
5
6
7

Hoe kwam Elisabeth Maria Post, die in Nederland woonde, aan haar kennis over
het leven op de plantages in Suriname?
Wat was haar meest gelezen boek?
Wat is een briefroman?
Haar boek Reinhart heeft als ondertitel ‘natuur en godsdienst’. Waarom niet zoiets
als ‘leven op een plantage’ of ‘leven met slaven’?
Wolff en Deken schreven samen boeken. Wat is hun beroemdste boek?
Waarom leefden zij een aantal jaren in Frankrijk?
Wolff en Deken schreven geëngageerde literatuur. Wat wordt daarmee bedoeld?
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Opdracht 15
Lees de fragmenten uit Reinhart en uit Geschrift eener bejaarde vrouw.
1

De leus van de Franse revolutie was vrijheid, gelijkheid en broederschap. Dat
moest voor alle mensen gelden.
Vind je die ideeën terug in het boek van Elisabeth Maria Post? Vul zo mogelijk
twee voorbeelden in.

Reinhart, of natuur en godsdienst
Voorbeeld
vrijheid
1
2
gelijkheid
1
2
broederschap
1
2
2

Vind je die ideeën terug in het boek van Wolff en Deken? Vul weer, waar mogelijk,
twee voorbeelden in.

Geschrift eener bejaarde vrouw
Voorbeeld
vrijheid
1
2
gelijkheid
1
2
broederschap
1
2
De achttiende eeuw is niet alleen de eeuw van het rationalisme (met alle nadruk op het
verstand), maar ook van het sentimentalisme, met alle nadruk op het gevoel. In het
Algemeen letterkundig lexicon
(https://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_02823.php) kun je
het volgende lezen:
De sentimentele literatuur is eerder moraliserend dan analyserend en wil via pathos emotionele
reacties opwekken bij de lezer, het vermogen tot empathie verhogen en de deugd bewerken. Naast
een uitgesproken aandacht voor tedere gevoelens, komen vooral droefheid, ellende en tegenslagen
aan bod. Dit uit zich in een voorkeur voor bepaalde genres zoals de kerkhofpoëzie (vgl. Graveyard
Poets), de briefroman, de comédie larmoyante. Dikwijls worden gezinssituaties uitgebeeld met als
stereotiepe personages zielsbedroefde of zwakke vrouwen, hulpeloze bejaarden en kinderen. Het
taalgebruik is overladen door herhalingen, hyperbolen en een overvloed aan leestekens
(uitroeptekens, aandachtsstreepjes, haakjes, cursieve druk). In Duitsland sluit de beweging aan bij het
piëtisme (piëtistische literatuur), dat stelt dat de werkelijkheid doorvoeld moet worden. Ook godsdienst
wordt dan een zaak van subjectieve beleving. De sentimentele dichter zoekt datgene wat heimwee
naar het eeuwige opwekt: de natuur, de liefde.
Opdracht 16
Zoek zo mogelijk in elk boek drie voorbeelden.
Titel
Reinhart, of natuur een
godsdienst
Geschrift eener bejaarde
vrouw
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Opdracht 17
1
2

3

Vorm een groep van vier personen. Bespreek en vergelijk jullie uitwerkingen van
opdracht 15 en 16. Corrigeer en vul aan waar dat nodig is.
Bespreek samen:
a
Welk boek is het meest rationalistisch?
b
Welk boek is het meest sentimentalistisch?
In welk boek vind je het sterkst de afwijzing van het verschijnsel slavernij?

Elisabeth Maria Post: Reinhart, of natuur en godsdienst
Tweede boek. Guiana
Hoofdstuk 16, pagina 314 - 315
Evenwel, ik wil niet alleen klagen, lieve Karel! door Gods
onverdiende goedheid mag ik ook veel roemen; ik werd verzorgd
door mijn medemensen, en zelfs een ernstig woord, dat mijn vol
hart ter waarschuwing ontviel, scheen sommigen toen niet te
misvallen; een jonge neger, die ik nog onlangs had gekocht, en
met de zachtzinnigheid die het medelijden met zijn lot, en ’t
gevoel van zijn mensenwaarde mij inboezemden behandeld had,
bewaakte mij met de hartelijkste zorg; de liefde en de trouw
waren getekend op zijn negergelaat – begeerde ik iets, dan vloog
hij; weigerde ik hem iets, dan berustte hij. Dikwijls kwam hij aan
mijn bed, terwijl zijn houding, zijn starend oog, dat alle mijn
bewegingen, dat het zwoegen van mijn adem waarnam, mij de
onrustige bezorgdheid voor mijn leven uitdrukte. Meer dan eens
vroeg hij mij, in zijn taal: ‘Hoe hebt gij ’t meester?’ en was dan
mijn antwoord hem niet vol hoop, maar zei ik: ‘Violet! ik ga
sterven, en dan ben jij vrij,’ och, dan rolden grote, milde tranen uit
zijn ogen, die mij zeiden, dat hij liever mijn leven dan zijn vrijheid
verkoos; hoe dierbaar waren mij die tranen! welk een edel hart
klopte er in deze jongen! – zie daar dan een mens die mij
belangeloos bemint: o! hoe veel is hij mij waard! hoe zoet is mij
de gedachte dat in mijn dienst het verlies van zijn vrijheid hem
niet ongelukkig maakt! ik deed een plechtige gelofte, dat ik, wanneer mijn leven gerekt zou worden,
geen moeite onbeproefd zou laten, om het verstand van deze goede jongen te verlichten, en zijn hart
met ware godsdienst, de enige bron van alle geluk, bekend te maken.
Hoofdstuk 19, p. 327 - 335
O! Karel, wat ben ik blij, niet alleen om mij, maar ook voor hem, dat de goede Violet in mijn handen
gevallen is, omdat hij tenminste het ongeluk dat hem trof, hier aanmerkelijk minder dan elders voelt;
hoe hard was het lot van de brave jongen, tot hier toe! dat zul je met mij gevoelen wanneer ik je zijn
treurige lotgevallen mededeel.
Ik begin de negertaal nu machtig te worden, en heb mij daarin met Violet, die mij dikwijls in mijn kamer
bezocht, al sprekend geoefend: ik vroeg hem naar zijne vorige levensomstandigheden – zijn ouders –
zijn Land; en uit de ongekunstelde natuurlijke antwoorden op alle die vragen, kan ik je dit kort
aaneengeschakeld verhaal mededelen, dat jou, zowel als mij, met een sprekenden traan in de ogen
zal doen zeggen: welk een hardheid!
Hij is de zoon van een welgegoed Afrikaan; woonde aan de oever van de rivier Senegal; zijn ouders
waren rijk in kudden, die de vruchtbare weiden in de nabuurschap van hun woning afgraasden; zij
bebouwden zo veel land, als zij tot gerief van hun talrijk gezin nodig hadden; doch nimmer behoefden
zij zich slaafs aan een harde arbeid over te geven, omdat de dankbare grond hun minste moeite met
een milde vruchtbaarheid beloonde; hun eenvoudige, maar vreedzame hutten, stonden in de schaduw
van grijze kokos- en andere bomen, en onderlinge vrede en het stil geluk woonden daar: liefde, door
de Natuur gewrochte, en door geen voorschriften geleide liefde, verbond onderling hun harten, en zij
waren gelukkig door eenvoudigheid. In deze rustige levensstand, had Violet ongeveer de ouderdom
van tien jaar bereikt, en zijn kinderdagen waren, in volle nadruk, in zorgeloos genoegen omgevlogen,
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toen hij, geheel onvoorbereid voor zijn komend
ongeluk, een gans ander lot ondergaan, en, te
midden van zijn vrolijkheid, met sommigen van
zijn speelmakkers, het rampzalig slachtoffer van
wrede roofzucht en helse gierigheid worden
moest.
Het was op een zeer hete dag, zijn moeder was
met zijn ouder zuster naar het land om mais te
plukken, zijn vader was met twee van zijne
broeders op de jacht; hij alleen, en een nog
jonger broer, waren bij de hut gebleven, en vermaakten zich met spelen onder de schaduw der hoge
bomen, die voor de hutten stonden, tot zij, geheel verhit van hun vreugde, de koelte van een bad
gingen zoeken: juist niet ver van hun woning verwijderd vloeide een smalle rivier, met kronkelende
bochten, door hun gezegende landstreek. De bewoners gingen zich hier dikwijls baden en nu kwamen
deze vrolijke speelmakkertjes hier ook verkwikking en koelte zoeken. Nauwelijks waren zij hier
gekomen, of een sterkgespierde, afschuwelijke neger, die tot een ander volk dan zij scheen te
behoren, en wiens hatelijke gelaatstrekken hen deden sidderen, naderde hen, nam Violet en zijn
broeder onder zijn armen. Terwijl het jong gezelschap hen angstig nagilde, en het geroofde
broederpaar dit met een droevig geschrei beantwoordde, snelde deze wrede mensenrover, voldaan
over het slagen van zijn hatelijk doel, en gejaagd door ene angstige schuwheid, met deze eenvoudig
verraste kinderen, als een bliksem voort, voerde hen door dichte bossen en akelige kronkelpaden
langs geheel onbekende wegen weg, tot zij, in de avond, bij een zeer afgelegen eenzame Negerhut
aankwamen, om daar te overnachten. Hier hoopten zij een bekende, tenminste een mens te vinden,
die hun ongeluk bejammeren, en hen weer naar hun ouders voeren zou; maar een zeer ijdele hoop!
De bewoner van deze hut was gewoon aan die tonelen, en deelde zelf in de voordelen, die deze
snode roverij opleverde. De morgen van een nieuwen dag verrees nauwelijks, na een zo troosteloze
nacht als deze knaapjes nog hun leven lang niet gekend hadden, of het gevoel van hun ongeluk, dat
zij in de bedwelming van een akelige droom, mogelijk half vergeten hadden, verrees opnieuw, om hen
geheel wanhopig te doen worden. Het monster dat hen van gelukkige kinderen in rampzalige slaven
herschapen had, bleef onbewogen bij hun klachten, voor hun tranen, voor hun vleien, en vervolgde
zijn weg door geheel onbekende paden, en zwarte bossen, tot zij eindelijk aan een zeestrand kwamen
waar zij de mast van een schip zagen rijzen; het was een slavenhaler, aan wiens godloze opzichter zij
verkocht, en wiens eigendom zij zo onrechtvaardig als wreed werden, terwijl hun droevig ongeluk hen
hoe langer hoe ijselijker aangruwde. Nu werd de donkere kuil van dit schip hun onrein verblijf, of liever
hun akelige kerker; en hier vonden zij reeds een verzameling van ongelukkigen, die, op dezelfde of op
een andere onrechtvaardige manier, van hun vrijheid beroofd, hier gekomen waren, hun lot
vervloekten, en verlangden naar de dood. Het aantal van deze ongelukkigen groeide nog dagelijks
aan, tot eindelijk de menigte zo groot werd, dat hun verblijf, door gebrek aan ruimte, door benauwde
hitte en onreine uitwaseming, hun tot een stinkend graf werd, zodat zij het lot van het vee dat hun
vader bezat, duizendmaal benijdden. Nu voelden zij al het gewicht van hun rampzalig noodlot met een
ondragelijke kracht. Hoe verder zij zich verwijderden van hun vaderlandse kust, des te meer groeide
de kinder- en broederliefde in hun hart aan, en het terug denken aan hun vreedzame hut, stille
landhoeve, en de droefheid van hun beroofde ouders, martelde hen nog veel meer dan de wrede
behandeling die de onmenselijke gierigheid van de kapitein hen deed lijden.
En verbeelden wij ons de akelige smart van deze ongelukkigen, die zo eensklaps uit hun vreedzaam
zorgeloos leven in de zwarte diepte van zulk een vertwijfelend noodlot neergezonken waren; die zich
van alles beroofd vonden, wat hun hart dierbaar was, en van alles omringd wat hen deed lijden, en
griefde. Geen wonder zeker, dat zij, meer dan eens, een poging deden om zichzelf van het hun
hatelijk geworden leven te beroven; de zee bood hun hiertoe gelegenheid aan; zij wilden zich daarin
neerstorten; maar de wrede kapitein bemerkte dit voornemen; hun boeien werden verzwaard, en men
bewaakte hen nauwkeuriger. Wanneer zij, door verdriet of angst, of door afkeer van de slechte spijze
die men hun aanbood, voedsel weigerden, dwong men hen met slagen tot eten, opdat zij zich niet
mochten dood hongeren. Zo handelden mensen met mensen! Wiens hart krimpt niet ineen van
akeligheid? En toch doet de levendigste in de plaats stelling ons maar zeer flauw voelen wat deze
ongelukkigen zelf leden.
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En wat zullen de van kinderen beroofde ouders gevoeld hebben! hoeveel smart zal de, van haar akker
thuiskomende moeder, hoe veel spijt en woede de van zijn jacht terugkerende vader, die misschien
over zijn voorspoedige jacht verblijd was, het hart doorpriemd hebben, toen zij de hut leeg vonden, en
toen de achtergeblevene speelmakkertjes hun berichtten over het lot van hun kinderen! Hoe angstig
zullen zij gezocht, hoe medelijdend hen beklaagd hebben! Hoeveel tranen van jammer en liefde zullen
in die hut gevloeid zijn, bij de grievende voorstelling van het harde lot van deze ongelukkige kinderen!
Maar wat zegt al die smart nog bij het lijden van de ongelukkige broers, toen zij, na een akelige
overtocht, in de doodsbenauwde kerker, het vreemde Land naderden, waar hun slaafse arbeid eerst
recht beginnen zou, en dat zij met zo veel bange zuchten tegengilden! Toen zij hier, net als dieren,
maar met minder barmhartigheid, aan land gesleept, door een menigte nieuwsgierige ogen, waaruit
geen enkele straal van medelijden schoot, bekeken, door wrede handen betast, en aan de
meestbiedenden verkocht werden; toen het ongelukkig lot deze goede kinderen, Violet en zijn broer,
die in elkaars genegenheid nog hun enige, schoon zwakke troost vonden, wreed vaneen scheidde, en
hen, in weerwil van de vurigste beden, om bij elkaar te mogen blijven, wreed, aan geheel
verschillende meesters deed te beurt vallen, die hen zo ver vaneen verwijderden dat zij nooit weer iets
van de ander hoorden! Onbegrijpelijke wreedheid! en zij die deze bedrijven, heten Christenen!
Violet viel een redelijk goede meester in handen, die, hoewel hij ongevoelig was voor zijn ongeluk,
hem evenwel zijnen zware arbeid met voldoende voedsel beloonde. Vier jaren sleet hij in zijn dienst,
die hij niet alleen wegens zware arbeid, waartoe zijn jeugd niet was opgeleid, maar meer nog door
een verborgen lijden, door een smachten naar zijn vaderland, zijn ouders, zijn hut, zijn broeders en
zusters, en door de onkunde over het lot van zijn medeongelukkige broeders wegkwijnde.
Maar nu, sedert hij mijn eigendom geworden is, gevoelt hij zijn lot onbegrijpelijk verzacht. En zijn lijden
verdwijnt nu hij een hart vindt dat er gevoelig voor is, belang in hem stelt, en dat, hoewel hij zijn
meester is, ook zijn mensenwaarde voelt. Dit verzoent hem met zijn noodlot, en hij wordt weer vatbaar
voor vreugde, die goede jongen! Dit alles zei hij met een gelaat, dat zo veel oprechtheid als edelheid
van gevoelens vertoonde. Waarlijk deze jongen, al is hij slaaf en ik Heer, kan mij in mijn
vreemdelingschap een verzachting geven, en mij enigszins tot een vriend worden. Hij kan tenminste
een enkel bloempje van genoegen op mijn eenzaam pad strooien. Dit is al veel voor mij, en dit zal hij
vooral doen, wanneer het mij lukken mag zijn verstand meer op te helderen, en hem denkbeelden van
de ware Godsdienst te geven, die ook Negers gelukkig maakt. Met hem tenminste zal ik op een voet
kunnen omgaan, zoals men schaars met Negers doen kan, wil men de teugel van gezag niet uit de
hand verliezen, en van onderworpen slaven geen rebelse wrekers van hun onrecht maken. Er is
wijsheid nodig, zegt men, om goed met deze wezens om te gaan, en hen gehoorzaam te houden. En
dit geloof ik wel. Maar wie kan deze ongelukkige, deze mishandelde mensen veroordelen, wanneer zij
pogen hun hard juk af te schudden, en het recht te hernemen, dat de Natuur ook aan hun schonk, de
vrijheid? Ik zeker niet!
Op dezelfde of een andere even noodlottige manier als Violet en zijn broer, worden miljoenen vrije
Negers tot slaven; dit doen Christenen, die zeggen de Godsdienst van Jezus te eren, en de
rechtvaardige God verbrijzelt hen niet, door de donder zijner almacht! o! wanneer zullen belijders van
het Evangelie des vredes eens ophouden, geweld en verwoesting in de mensenwereld te zaaien?
wanneer zullen er zachtere tijden voor deze onderdrukte volken verschijnen, en zij ademscheppen
van de mishandelingen, die men hun doet lijden? o! komt gelukkige eeuwen, waarin menselijkheid en
recht heersen! verrijs, edele vrienden der mensheid, die door uw invloed het recht der volken
beschermen. Zaai geluk onder de mensen en vernietig de slavernij.

Elisabeth Bekker, weduwe Wolff en Agatha Deken: Geschrift eener bejaarde
vrouw
Tweede deel, hoofdstuk: Ons reisje. Deze afdeling zal niet algemeen goedgekeurd worden, p.
236 - 244
COOSJE. Ik begrijp niet, hoe mensen, die de bijbel kennen, volharden kunnen in zulke ondeugden,
als daar worden opgenoemd.
VADER. Dat wij dit niet kunnen begrijpen, is een groot geluk voor ons: maar, kinderen, de opvoeding,
de voorbeelden, de omstandigheden, hebben zo veel invloed op onze denkwijze. Voorspoed maakt
doorgaans lichtzinnig. De lichtzinnige denkt nooit, dus ook niet aan de nadelen, die hij anderen
veroorzaakt. Hij is hierin gelijk aan de jeugd, die in gezondheid zelden aan de dood denkt. Hoe
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zouden anders beschaafde mensen, ik wil niet eens zeggen christenen,
immer deel kunnen nemen in de vreselijke slavenhandel.
IK. Weet je nog, Coosje, dat, toen wij voor de eerste maal in de historie
van Jozef lazen, dat men mensen verkocht, wij het niet konden geloven,
maar aan onze moeders gingen vragen? Toen die ons zeiden, dat dit zo
was, konden wij ons niet genoeg verwonderen.
COOSJE . Ja, zeer wel weet ik dat nog; maar toen wij hoorden, hoe
gruwzaam de slaven in Oost- en West-Indië behandeld worden,
schreiden wij uit medelijden.
MOEDER. Niet alleen Europese volken, die de vrijheid niet kennen,
bedrijven deze afschuwelijke handel; nee, ook zelf de inwoners van een
land, wier voorvaders tachtig jaar om hun vrijheid streden!
VADER. Een van onze dichteressen plaatste in een dichtstuk de
volgende regels, over dit onderwerp. Zij raakte daardoor juist niet in een
goed blaadje bij de mensenkoper, maar zij moest, zegt zij, haar
verontwaardiging toch eens wat lucht geven. Haar afgrijzen van
wreedheid en gierigheid deed haar vergeten, dat ook velen in haar
familie daar aan schuldig zijn. Uwe moeder zal die regels wel eens
opzeggen, ik weet, dat zij die kent.
MOEDER. Graag; dit is het fragment.
Indien nieuwsgierigheid het vergt,
’k Bestijg het Alpische gebergt.
’k Trek meermaal over China’s muur;
Of ’k steek gerust in zee, en stuur
Het recht af op Amerika.
Waar ik mijn vochtige ogen sla
Op ’t volk, door wetloze overmacht
Veel dieper dan het vee veracht;
Door hebzucht, list en dwingelandij
Gedoemd tot strenge slavernij!
Langs ’t ruw gebergte voortgezweept,
Door wreedheid naar de mijn gesleept.
Hou op! barbaarse Europeaan,
Kunt gij die zuchten wederstaan?
Die klachten, deze tranenvloed,
Die gij, gij monster, stromen doet?
Dees slaaf, van zijne vrouw gescheurd,
Wier droef gemis zijn ziel betreurt;
Die gij het weerloos kroost ontrukt;
Die in uw boeien gaat gebukt;
Met zorg, met smart, met honger strijdt,
Die zijn rampzalig leven slijt,
Door gierigheid ter dood vermoeid,
Op velden door de zon verschroeid,
In mijnen, daar ’t verpeste licht
van toortsen, zijn verzwakt gezicht
Ontdekt dat vuig verachtlijk goud,
’t Geen gij als ’t hoogste goed beschouwt;
Dat enig doel van uwen wens:
Die slaaf, gij monster! is een Mens.
Hij is een Mens! schrik op dit woord!
De Godheid, die zijn zuchten hoort,
Al ’t onrecht ziet, dat gij hem doet,
Schiep hem en u van ’t zelfde bloed!
Ô god! wanneer treft eens uw wraak
Dat ondier, dat zijn hels vermaak
In dees’ mishandelingen stelt?
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Amerika, eens ziet g’ een held,
Die op ’t gestrengst dees gruw’len wreekt,
Met forse arm, dees boeien breekt,
Beklad met dierbaar mensenbloed!
De zege kroon uw edle moed.
Daar gij de Dwinglandij bestrijdt,
Voor eeuwig al uw volk bevrijdt,
Ô schrik! grijp, grijp dees beulen aan!
Mocht geen van hen de straf ontgaan;
Zij slepen eens dees boeien voort,
En kan het zijn, in ’t eigen oord,
Dat zo veel gruw’len heeft aanschouwd!
Dees grond werd eens door hen bebouwd.
Haat! stoot hen in dees’ mijnen af,
Van zo veel duizenden het graf!
Wat zou, wat zou der mensen vriend,
Die u, ô god, door weldoen dient,
Aan vrijheid al zijn kracht en tijd,
Gedurend’ heel zijn leven wijdt
Dan juichen, wijl gij de ondeugd straft!
IK. Dat is ijselijk! Hoewel, wie, die een gevoelig hart heeft, kan de dichteres kwalijk nemen?
VADER. ’t Zijn deze ongelukkige mensen, die ons duizend onnodige dingen bezorgen; onze geliefde
koffie en suiker, en veel producten, die je niet bij naam kent, en die wij, om gezond en gelukkig te
leven, niet behoeven. De natuur geeft ieder land, en zijn inwoners, alles, wat zij ter verkwikking en
voeding nodig hebben.
IK. Nu, vader, ik zou wel willen beloven om nooit meer een stukje suiker te eten, zo ik daardoor deze
arme mensen kon bevrijden; maar al dacht ik nu al eens zo redelijk, zouden anderen dit ook denken?
Zo niet, wat zou het hen baten?
VADER. Niets in ’t minste! Deze denkwijze moet eerst algemeen zijn! Behandelde men de Negers
overal zo, als in Pennsylvania, dan zouden wij alle de Westindische producten met een gerust
gemoed kunnen gebruiken.
MOEDER. De volgende regels, uit dat zelfde dichtstuk, zullen u een denkbeeld geven, hoe zij daar
behandeld worden.
’k Zoek troost in ’t welig oord van Penn.
o Vreedzaam Pennsylvania!
Waar wijze deugd het volk geleidt,
Geen slaaf zijn deerlijk lot beschreit.
Maar vindt in zijn heer zijn vriend,
Zijn vader, dien hij dankbaar dient;
Wat strekt gij ’t Christendom tot eer!
Gij, die getrouw de zedeleer
Van onze meester steeds betracht,
Uw medeschepsel nooit veracht,
Om dat het ongelukkig is;
Maar handelt met een' deernis
Een' goedheid, uw beginsels waard.
VADER. Het is nog niet genoeg, deze arme mensen te mishandelen, men lastert hen ook nog. Men
geeft hen niet slechts alle ondeugden van de Europeanen, maar betwist hen ook de minste vonk van
rede en menselijkheid. Men geeft hen plaats bij de dieren. Dit is laster. Het zijn mensen zo als wij;
want, als zij in goede handen vallen, als zij met zachtheid bestuurd en onderwezen worden, ontdekt
men proeven van de volmaaktbaarheid, die de mens zo sterk karakteriseert. Dit getuigen alle
verstandigen, die hen met bedaardheid waarnemen; zij staven dit door treffende voorbeelden. Zij
zeggen: ‘de Negers zijn verwaarloosde grote sterke kinderen, en even zo vatbaar voor onderwijs.’ Als
hun meesters hen goed behandelen, zijn zij zo dankbaar, zo getrouw, dat zij onze huisbedienden
verre overtreffen! Alle hun gebreken, de luiheid, de onmatigheid, hun domheid, zijn de vruchten van
de wrede slavernij. Dit, mijne kinderen, kan u niet verwonderen, zodra gij kunt begrijpen: ‘dat slavernij
dermate strijdt tegen onze aanleg als mensen, dat zij onze natuur geheel omkeert; en daar niets van
overlaat.’ Zij verstikt de eerste kiemen der deugd. Slavernij knakt het verstand, en trapt ook de
geringste vonk van vernuft geheel uit; de slavernij ontsteelt de rede, en wat is zonder haar de mens. In
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alle landen, waar de slavernij heerst, vindt men dit altijd bevestigd. De vrijheid alleen leidt de mens op
tot zijn bestemming. Zij ontwikkelt al zijn deugden, al zijn begaafdheden; zij verheft, zij veradelt hem.
Want zij doet de mens zijn eigen waarde door zijn heel wezen voelen. De vrijheid maakt hem met zijne
natuurlijke en burgerlijke voorrechten bekend. Zij ontgloeit zijn moed, zij vermeerdert zijne krachten; hij
durft, hij kan daardoor zijn rechten handhaven. Om haar, versmaadt hij het laag kruipend, bekrompen,
kwalijk begrepen eigenbelang. Hij ziet weelde, pracht, overdaad, alle gemakken van het leven
beneden zich. Hoe gevoelig, vreest hij echter geen smarten, geen hoon, geen bespotting; en hoe
dierbaar hem het leven zij, hij offert het aan haar op, terwijl hij zijne beulen te veel veracht, om hen iets
te antwoorden. Vrijheid alleen vormt ware helden: uw Vaderland en hare bondgenoten, de dappere
Zwitsers, hebben dit getoond.
Wat moet men denken van de Engelsen, die zo zeer pochen op hun vrijheid, en wat van veel van
onze landgenoten, als wij zien, dat zij zo al geen mensenbeulen, tenminsten mensenkopers zijn?
IK. (driftig.) Ik zou zeggen: ‘gij zogenaamde vrienden der vrijheid handelt rechtstreeks tegen uwe
eigen beginsels in. Gij zijt dus of gek, of ondeugend.’
VADER. Je zou je beschaafder kunnen uitdrukken, en men zou je even goed begrijpen. Dit is echter
niet te ontkennen, dat men niemand kan achten, die, om zich te verrijken, een mensenkoper wordt!
Brave gevoelige burgers, zowel in Engeland als bij ons, hebben veel middelen voorgesteld om het lot
van de Negers minder afschuwelijk te maken; niets is nog ter uitvoer gebracht. Men heeft zelf een
wetboek voor hen opgesteld, billijkheid en mensenliefde stralen er in door; evenwel, als men de zaak
aandachtig beschouwt, is het, alsof men, een mens door list of geweld gedwongen hebbende slaaf te
worden, zich volgens deze wetten verplicht, hem niet erger dan een lastbeest te behandelen. Een
heerlijk voorrecht inderdaad! En wie zal zorgen, dat deze wetten worden uitgevoerd? Kan men zo
dwaas zijn te denken, dat zij dit doen zullen, die de macht in handen hebben, en deze wetten weinig
achten? Als men weet, wie het doorgaans zijn, die naar Amerika gaan, en met welk oogmerk, dan is
daar niet veel hoop op.
MOEDER. Durf ik het wagen, hier aan toe te voegen, dat veel volken slaven maken, onder het
voorwendsel om die te bekeren tot het Christelijk geloof? Ik zie, kinderen, dat jullie elkaar verwonderd
aankijken. Dit kan niet anders! Jullie denken: ‘de Christelijke godsdienst handhaaft de rechten van den
mens; leert liefde en mededogen; hij eist rechtvaardigheid.’ Ja, maar eist ook gelijkheid; niet in de
bezittingen. Jezus was een veel te groot wijsgeer, hij kende de mens te goed, om dit tot een wet
gemaakt te hebben. Maar wel die gelijkheid, die god ons gaf, en alleen met geweld ons ontroofd kan
worden. Slavernij en Christelijke godsdienst zijn zo strijdig met elkaar, dat geen Christen een slaaf
hebben mag, of zich tot slaaf verkopen. Alles, wat het vernuft daar tegen praat, doet bij de rede niets
af.
VADER. Ik begrijp wel, dat zij, die nooit aan hun plichten denken, die schandelijke handel drijven
kunnen. Verontschuldigt hen dit? Geenszins. Zij hadden, met weinig aandacht, hun plichten kunnen
zien; kunnen opmaken, dat geen mens het recht kan hebben, zijn medemens te kopen. De vrijheid is
een onvervreemdbare schat. Wij mogen er even weinig over beschikken, als over ons leven. God
geve, dat zij, die zich door deze handel verrijken, nog eens, voor het te laat is, mogen zien hoe
misdadig zij voor Hem zijn, die de vader aller mensen is! Zij zijn aansprakelijk voor de barbaarse
mishandelingen, die hun bedienden de slaven aandoen. Ik zal mij wel wachten, jullie daarover iets te
vertellen.

De negentiende eeuw: een lang gedicht
Het beroemdste boek over de slavernij is natuurlijk Uncle Tom's Cabin or Life among the
Lowly van de Amerikaanse schrijver Harriet Beecher Stowe. Het
boek verscheen in 1852 en werd in meer dan zestig talen vertaald.
In Nederland verscheen de eerste vertaling al in hetzelfde jaar,
onder de titel De Negerhut. In datzelfde jaar verscheen er al een
bewerking voor kinderen: Een kijkje in de hut van Oom Tom, door
Tante Marie, voor hare neefjes en nichtjes. Met eene toespraak
van de schrijfster H. Beecher Stowe, aan de jeugd.
De dichter-dominee Bernard ter Haar (zie over hem
https://www.dbnl.org/tekst/bork001nede01_01/bork001nede01_0
1_0521.php0 berijmde, ook al in 1853, een van de beroemdste
gebeurtenissen uit dat boek: de vlucht van de slavin Eliza met
haar kind naar het vrije noorden.
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Hij schreef in datzelfde jaar ook een lofdicht op de schrijfster: Hulde aan Mevrouw Harriet
Beecher Stowe, schrijfster der Negerhut, dat zo eindigt:
Reeds zien wij aan de kim een purpren lichtstreep gloeien;
De geest der menschheid is ontwaakt;
Het jaar der vrijheid, ’t jaar der losgerukte boeien,
De dag van uw triomf genaakt!
Gegroet, gegroet O dag, waarvan de scheemring daagde!
Vloek aan de slavernij, die ’t meest de komst vertraagde
Van Gods gezegend Koninkrijk!
Uit alle natien gaan we ons een leger vormen,
En dan de onhoudbre vest bestormen,
Tot dat haar laatste schans bezwijk’!
Verhef ’t gekromde hoofd! Uw slavenkluisters vallen,
Gij diepvernederde Afrikaan!
Ras, als in ’t jubeljaar uw vreugdeliedren schallen,
Zal de ure der vergelding slaan!
Vraag lossing van de schuld, de bloedschuld veler eeuwen,
Voor elken menschenroof, die nog om wraak blijft schreeuwen,
In ’t hart van Afrika's woestijn!
Of neen! kies eedler wraak, door CHRISTUS’ geest gedreven !
Geef zegen weer voor vloek! Leer zegenend vergeven!
Dit zal voor haar, wier hand uw lijden had beschreven,
’t Welsprekendst lof- en danklied zijn!
Amsterdam, October 1853.

ELIZA'S VLUCHT (tafereel ontleend aan Uncle Tom’s cabin).
I

De ontdekking

“Ja, ’k had wel ’t vreeslijk woord verstaan,
Hoe zacht hij fluistren mocht;
Mijn meester nam het bloedgeld aan;
Mijn HARRY is verkocht.
Zes honderd dollars is de som;
Daarvoor is ’t kind het eigendom
Des handlaars, in wiens klauw hij viel,
Naar lichaam en naar ziel.”
Zo klagend trad een jonge vrouw,
Een kleurling, een slavin,
De handen wringend in haar rouw,
Met drift haar woning in.
Zij telde vijf en twintig jaar,
Althans niet ouder gaf men haar,
En – was zij kenbaar als Quadroon –
Toch was ELIZA schoon.
Haar oog, thans dof omdat het kreet,
Was enkel vuur en geest;
Haar stemmig, maar behaaglijk kleed
Omhulde een slanke leest.
Daar lag een waas van lieflijkheid
Haar over ’t zacht gelaat verspreid,
Iets van de bleke maanlichtglans
Van Noorder hemeltrans.
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Die zilverschijn was flauw verguld,
En ’t spranklend gitzwart oog
De lip, wat breder omgekruld,
De donkre wenkbrauwboog,
En ’t blinkend dubble tandensnoer,
Meer blank ivoor dan paarlemoer,
Verrieden Zuider zonnegloed
In ’t Afrikaansche bloed.
– “Maar dat ik, arm bedrogen vrouw
Hen luistrend had bespied,
En nog bij tijds dat weten zou,
Dat dacht die snoodaard niet.” –
Ze ontsloot een schrijn en greep haar hoed,
En tastte in haast naar kindergoed,
En schreiend “Red mijn kind, o Heer!”
Zonk zij voor ’t kribje neer.
Daar sliep haar kind, haar wreed ontroofd,
– Vier jaren mocht het zijn –
Met Moeders lach en krullend hoofd,
En lokken van satijn;
Zijn ademhaling ging gerust,
Als had een Engel ’t past gekust;
Hij hield één armpje om zijn nek,
En ’t andre lag op ’t dek.
Zij kust haar zoon – zij kust hem weer –
Wat is hij slapend schoon!
Geen traan valt op zijn peluw neer,
Haar oog brandt als zijn koon.
Maar ’t is als of haar barstend hart,
Bij elk gesmoorde kreet der smart,
Als zij op hem hare ogen slaat,
Een bloeddrup vallen laat.
“Reeds morgen is dat kribje leeg,
En kind! waar zijt gij dan?
Heeft dan uw beul reeds”... maar zij zweeg,
Zij rilde er koortsig van.
– “Dat droomt ge wis niet in uw slaap,
Gij zijt verkocht, onnozel schaap!
Maar ik ontruk u aan ’t gevaar,
o Hemel, maak dat waar!”
“Ach,” peinst zij, “geen ontvluchting baat,
Te ras ontdekt, gestuit!
Hij zendt met d’ eerste dageraad
Reeds zijn vervolgers uit.
Maar – zo ik in den nacht ontvlied,
Bespeurt hij ’t nog in uren niet;
Misschien bereik ik Kanada,
Al jaagt mij de onmens na.” –
Terstond en ijlings wil zij gaan;
Dit is haar stout besluit;
- “Word wakker, Harry, zie mij aan!
Gij gaat met Moeder uit.
Uw vogelke – hoor, HARRY, hoor!
Zingt reeds zijn morgendeuntje u voor,
Gij krijgt uw zondagskleertjes aan;
Kom, liefling, opgestaan!
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En ’t jongske woelt zich om en om,
En pinkt het loddrig oog
Voor ’t licht, dat door zijn wimpers glom,
En rijst in ’t bedje omhoog.
Maar, als het vragend ziet in ’t rond,
Legt zij de vinger op haar mond,
Die zij aan ’t luistrend oortje bracht:
“Stil HARRY, fluister zacht!”
“Gij zaagt hem wel – de vreemde man,
Die ’t suikergoed u gaf?
U weg te stelen is zijn plan,
En – ver van Moeder af.
Maar ’k breng u, waar die boze man
U nooit van Moeder scheiden kan –
Hij krijgt u niet – die kinderdief!
Ik heb u veel te lief.”
En met haar kind in d’ arm geknield,
Verheven in haar smart,
Schijnt zij van hoger geest bezield,
Die haar vervolger tart.
“Ja,” spreekt zij met bewogen stem –
“Staat God mij bij, dan toon ik hem,
Wat Moedertrouw en Moedermin
Vermag in een slavin!”
II

De vlucht

Schuw glijdt zij, als een schaduw, voort –
De vluchtling met haar zoon.
Hoe vindt zij thans een veilger oord
Ter schuilplaats of ter woon?
’t Was donker nog, maar aan de trans
Verschoot allengs der sterren glans,
En langzaam rees met flauwe lach
De nieuw geboren dag.
De rijm had alles wit gehuifd,
En stoof als as langs de aard;
Het dennewoud stond hooggekuifd,
Met kegels aan zijn baard.
Een schat van paarlen en juweel
Lag uitgestrooid langs ’t bosstruweel,
En iedre heester, tak of haag
Droeg thans een zilvren kraag.
ELIZA siddert, nu zij hoort,
Hoe iedre voetstap kraakt,
Toch vlucht zij verder, altijd voort,
Daar de angst haar vleuglen maakt.
En toen het daglicht helder glom,
Toen zag zij telkens schichtig om,
En kuste dan de lieveling,
Die in haar armen hing.
– “Ik mag wel slapen, Moeder, zeg!
Ik ben van ’t waken moe,
En als ik zo mijn hoofdje leg,
Dan vallen de oogjes toe.
Maar als ik slaap, komt dan de man,
Die me uit uw armen stelen kan?
© THIEMEMEULENHOFF, 2018/2019

30

Lesbrief literatuur ‘Slavernij’

maart 2019

Dan geeft ge uw HARRY toch niet weg?
Zeg, lieve Moeder, zeg!”
– “Nee kind! ik laat u, zo hij kwam
Niet over aan uw lot.
’k Zal u beschermen, schuldloos lam!
Zo waarlijk help’ mij God! –
Al doemde ’t lot mij tot slavin,
Quadroon, gij wordt een bosleeuwin!
Wee, die er aan haar welpen raakt!
Slaap, HARRY! Moeder waakt.”
En ’t knaapje, dat nu vriendlijk lacht,
Slaapt in en sluimert zoet;
Die aanblik staalt en sterkt haar kracht,
En doet haar ’t harte goed.
Al raast en snijdt en snerpt de wind,
Zij voelt slechts d’ adem van haar kind,
En hoe zijn armpje, warm en mals,
Zich strengelt om haar hals.
Zij klemt het dichter aan haar borst,
En – hangt het loodzwaar neer –
De last, dien zij zo willig torst,
Wordt licht gelijk een veer.
Dan weder slaat zij ’t wenend oog
Van ’t slapend kind tot God omhoog,
En fluistert: “Heer, bescherm mijn vlucht!”
Dat geeft haar boezem lucht.
Soms rust zij, aan een schuur geleund,
Dan staart zij angstig rond,
En luistert of geen voetstap dreunt
Langs de bevroren grond;
Of niet een bloedhond snufflend speurt,
Die met een sprong haar ’t kind ontscheurt;
Dan jaagt zij weer, door schrik gespoord,
Haar zoon in de armen, voort.
Maar de uitgeputte kracht bezwijkt,
En ’t knaapje lonkt haar toe,
Terwijl ’t haar diep in de ogen kijkt:
– “Ik kan wel lopen Moe!” –
Zij zet het neer, en ’t huppelt blij,
En houdt een poos haar voetstap bij,
Toch merkt zij ras, hoe zij haar spoed
Om ’t kind vertragen moet.
En als zij ’t opneemt in haar schoot,
En ’t koestert in haar arm,
Dan kust zij wel de kaakjes rood,
Maar ’t bibbrend kind niet warm;
En als ’t zo bitter klaagt en krijt,
Omdat het koude en honger lijdt,
Dan is ze op teedre list bedacht
Tot stilling van die klacht:
“Zie, hoe ik hier een appel vond
Met hooggekleurde wang !” –
Zo roept ze en kaatst die langs den grond:
– “Loop schielijk, HARRY, vang!” –
En de appel hupt en danst vooruit,
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En ’t jongske giert van blijdschap luid,
En vleit: “Och doe het nog eens weer!”
En weent of klaagt niet meer.
Zo wordt de weg voor ’t kind verkort,
Al valt hij eindloos lang;
Zo wordt weer moed haar ingestort,
Al blijft de toekomst bang;
En toen zij, met zijn zoetste lach,
Haar HARRY d’ appel volgen zag,
Toen brak een glimlach, naar het scheen,
Nog door haar tranen heen.
Reeds naakt zij ’t doeleind van haar vlucht,
Dat telkens nader spoedt.
Een mijl voorbij dat dorpsgehucht –
Daar bruist de Ohio-vloed.
Daar ligt de weg naar Kanada,
Daar jaagt haar geen vervolger na,
Daar staat de grens der slavernij,
Daar aamt een Moeder vrij.
En ligt niet – waar die rookwolk jaagt,
Zich kronklend door de lucht –
De boot, die straks haar overdraagt
In snelle vogelvlucht?
Voor ’t laatst – nog eens haar tred versneld!
Hoe reeds haar borst van weelde zwelt!
Dan kruist ze Ohio’s waterbed!
Dan is haar zoon gered!
Zie, hoe de moede wagglend hijgt,
Nu zij aan d’ oeverkant
Het overhangend klif bestijgt,
Dat uitspringt aan den rand. –
Wat schrikbeeld rijst daar voor haar geest?
God! is haar hoop een droom geweest?
Wat spooksel zweeft daar langs de vloed,
Dat zo haar siddren doet?
Zij staart met wijd gespalkte blik
En half vertrokken mond,
Versteend en spraakloos door den schrik,
Nu al haar hoop verzwond.
“Erbarming!” snikt ze, “in ’s Heilands naam!”
En slaat omhoog de handen saam,
Van smart verbijsterd en ontzind:
“Erbarming voor mijn kind!”
III

De ijsgang

Daar lag de Ohio vaal en grijs,
Van boord tot boord gestremd;
Een breed pantsier van schubbig ijs
Hield hem de borst omklemd.
Maar – “’k draag geen boei der slavernij,”
Zo bromde en gromde en brulde hij,
En, steigrend met herhaalden ruk,
Sloeg hij zijn keetnen stuk.
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En dondrend scheurt het ijs van een;
De stroom gulpt door het slop,
En smijt de schotsen om zich heen,
Of kruit ze in heuvlen op,
Bouwt torens, werpt die keer op keer,
Gelijk een kind zijn speelgoed neer,
En beukt ze met zijn golfgebruis
Tot fijn versplinterd gruis.
Toch blijft, zo ver het oog zich strekt,
De hooggezwollen stroom
Met log en zwalpend ijs bedekt
Tot d’andre oeverzoom;
En daar en ginds, waar ’t werpt en kruit,
Steekt noch een puntige ijsklomp uit,
Alsof van een gezonken wrak
De spits nog boven stak.
Dat schouwspel staarde Eliza aan,
En ’t hart bestierf van schrik;
Haar laatste hoop voelt ze ondergaan
In d’ eigen ogenblik.
Geen aak, die zich van d’ oever waagt,
Terwijl zo wild nog de ijsgang jaagt,
En rustend ligt de dampboot stil
Met de ijskorst om haar spil.
Wanhopig slaat zij de ogen rond,
Nu toeft geen redding meer;
Bezwijmend zinkt zij op de grond,
En naast haar liev’ling neer,
Die, half van ’t groot gevaar bewust,
Luid schreiend ’t klamme voorhoofd kust;
Tot ze opschrikt, tastend of zij ’t kind
Wel aan haar zijde vindt.
Daar nadert de aangestoven bent,
Op ’t witgeruigde ros;
De drijver heeft zijn prooi herkend,
En laat de teugels los.
Hij spalkt zijn klauwen als de gier,
– “Slavin! Uw kind is mijn, geef hier!
Meen niet, dat worstlen baten zou,
Geef hier uw kind, o vrouw!”
“Mijn kind? – O God! waarheen, waarheen?
Waar nu in d’ angst gevloon?”
Rest hier nog hulp of uitkomst? Neen,
Voor haar, noch voor haar zoon!
Toch vergt de doodsangst een besluit.
– “Ik geef mijn kind niet!” gilt zij uit.
En, zich verheffend bij die gil,
Springt ze af in ’t diep der kil.
Daar staat ze, en meet met rollend oog,
Dat doorpeilt tot de boom
Terwijl zij ’t kind op de armen woog,
Het ijsvlak langs den stroom.
“Nee,” schreeuwt ze “’k sta mijn kind niet af,
Al wordt die stroom ons beider graf!
– Geef, Hemel, geef nu moed en kracht!”
Zo zucht en bidt zij zacht.
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Zij waagt de voet op ’t glibbrig pad,
En de ijsschol schudt en kraakt,
En plompt en kentert, waar zij trad,
Pas door haar teen geraakt.
Toch springt zij voort van schots op schots,
Gelijk een gems van rots op rots,
En de afgrond loeit bij ieder tred,
Waar zij haar voetzool zet.
De vlokken dwarlen om haar heen,
En feller blaast de wind;
Het deert haar niet, zij kermt alleen:
“O God, behoud mijn kind!”
Met ieder indruk van haar voet
Verft zij de sneeuw en ’t ijs met bloed,
En ’t kleed, de scherven langs gesleurd,
Is half van ’t lijf gescheurd.
Toch zweeft zij voort, als of haar voet
Met vlerken was geschoeid,
Waarmee de meeuw zich langs de vloed,
En door het luchtruim roeit;
Als baande haar een wonderstaf,
Het voetpad over ’t watergraf;
Als of de sneeuwstorm, die er joeg,
Haar op zijn wolken droeg.
Op eens – daar staat zij duiz’lend stil;
Waar is zij? – zij verdween.
Klonk daar geen rauwe kreet – geen gil?
Is zij verzwolgen? Nee!
Weer staat zij op die ijsklomp daar,
Met wapp’rend kleed en fladd’rend haar,
En de arm, gebogen om haar borst,
Toont, dat zij ’t kind nog torst.
En naakt daar niet reeds de oeverkant?
Is niet de zoom nabij?
En wuift en rekt zich niet een hand,
Haar toe van de overzij?
Eén sprong, één sprong dient nog gewaagd,
Die al de kracht der wanhoop vraagt!
Een sprong! – Daar stort ze op ’t oeverbed;
God lof! zij is gered.
Hef, Moeder! thans uw kind omhoog!
’t Is uw verworven buit!
Galm met een vreugdetraan in ’t oog
Uw overwinning uit!
Uw losprijs is betaald, slavin!
Elk Moeder juicht u toe, Heldin!
En vlecht een dubb’le vrijheidskroon
Voor u en voor uw Zoon!
Bernard ter Haar, Amsterdam, Maart 1853.

Opdracht 18
De dichter doet er alles aan om de lezers te laten meeleven met de slavin die het laatste
wat ze nog heeft, zal worden ontnomen. Dat kun je heel overdreven en sentimenteel
vinden, maar je kunt het ook juist heel treffend en aangrijpend vinden.
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Kies een van die twee standpunten en schrijf een lezersreactie in de vorm van een blog.
Begin met: ‘Ik heb nu iets gelezen dat ...’
Je mag een paar nuances in je reactie aanbrengen.
Opdracht 19
Laat je reactie aan minimaal twee mensen lezen en vraag om een commentaar. Die
commentaren kun je verwerken in de definitieve versie van jouw tekst.

Om verder te lezen
Ook in deze tijd zijn er boeken geschreven die spelen in de tijd van de slavernij. In de
inleiding is Hoe duur was de suiker van Cynthia Mc Leod al genoemd.
Hieronder staan een paar andere titels, met informatie erover.
Jaar
1984

Schrijver + titel
Alstein
Het uitzicht op de
wereld

1992

Cornelis Goslinga
Sjons en slaven.
Verhalen uit de
Antilliaanse
slaventijd

1995

John H. de Bye
Ter dood
veroordeeld. Liefde
en dood in de
Surinaams-Joodse
geschiedenis
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Kort citaat achterkant
Levendig en gedetailleerd beschrijft Alstein
de wereld van de slavenhandel, de
gebeurtenissen van alledag, de oorlog
tussen Engeland en Frankrijk, de klim van
Pierre-Ignace tot de adelstand aan de
vooravond van de Franse Revolutie.

Afbeelding cover

In een ongekunstelde en vlotte stijl
beschrijft hij in dit boek het leven van de
Curaçaose sjons en slaven in de achttiende
en negentiende eeuw. Diverse aspecten
van de samenleving neemt hij onder de
loep: de uitbuiting van de slaven, de
slavenopstand, de macht van de kerk, het
lot van de ongetrouwde vrouw, enzovoort.

Vanuit het meer dan tweeduizend pagina’s
tellende archiefmateriaal en geplaatst tegen
de schilderachtige achtergrond van de laat
achttiende-eeuwse Surinaams-joodse
geschiedenis, kon de auteur zo
natuurgetrouw mogelijk de gebeurtenissen
reconstrueren, die leidden tot de
dramatische dubbele moord in het bos van
de plantage Beaumond aan de BovenSurinamerivier.
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Deze nieuwe bundel van Cornelis Goslinga
bevat verhalen over het leven van de
slaven in de Nederlandse Antillen in de
achttiende en negentiende eeuw. De
verhalen zijn gebaseerd op waargebeurde
feiten die de schrijver door uitgebreid
onderzoek in archieven heeft gevonden. In
een vlotte stijl beschrijft hij de slavernij, de
tijd van de bullepees en de watapanja, die
op alle Nederlands West-Indische eilanden
een diepe indruk heeft achtergelaten.

Deze periode, die de Gouden Eeuw van
Suriname genoemd wordt, werd de piek
van de driehonderdjarige slavernij. Negers
werden uit Afrika gehaald, volgens de Bijbel
waren ze voorbestemd slaven te zijn; ze
hadden geen rechten. Aangezien ze
volgens de blanke suprematie wel fysieke
kracht, maar zeker geen intellect of
gevoelens zouden hebben. Hoe de vrije
negerin Elisabeth zich heeft kunnen
handhaven in die tegenstrijdige koloniale
maatschappij, hoe ze zaken heeft kunnen
doen ondanks haar kleur en wat ze daarbij
gevoeld en gedacht moet hebben, is het
onderwerp van deze boeiende roman.
Op een gure novembermiddag in 1712
stapt Christina van Collen in Texel aan
boord van de Juffrouw Quinira, een schip
van de West-Indische Compagnie. Ze is op
weg naar Afrika, naar haar verloofde, die
als koopman van de Compagnie
gestationeerd is in Ardra. Christina is de
dochter van een hoge bewindhebber van
de Compagnie. In Amsterdam leidde ze
een beschermd leven. Aan boord van het
compagnieschip leert ze de rauwe kant van
het leven kennen. Wanneer ze eenmaal in
Afrika is, loopt alles heel anders dan ze
zich had voorgesteld. Ze besluit aan boord
te blijven wanneer het schip volgeladen met
slaven naar Curaçao vertrekt.
Ik ben niet bang om dood te gaan. Vanaf
de dag dat we besloten tegen onze
meesters in opstand te komen, wist ik wat
ons lot zou zijn wanneer we niet in onze
opzet zouden slagen. Ik heb de uitdaging
aanvaard en ik aanvaard ook de gevolgen.
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Jeroen Lenders
Tula. Verloren
vrijheid

2013

Cynthia Mc Leod
Tutuba. Het meisje
van het slavenschip
Leusden
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Tula, een slaaf op de plantage Kenepa op
Curaçao, wordt zich steeds meer bewust
van de ongelijkwaardige positie waarin zijn
volk zich bevindt. Aangewakkerd door het
bericht dat Frankrijk de slavernij op Haïti
heeft afgeschaft en de nieuwe Nederlandse
republiek nu onder Frans bestuur staat,
probeert hij de positie van zijn volk te
verbeteren. Maar zijn vreedzaam verzet
stuit op onbegrip bij de koloniale
machthebbers.

Op 19 november 1737 vertrok vanuit
Elmina (Ghana) het slavenschip Leusden
met een lading van zevenhonderd geroofde
en gevangen Afrikanen, die als slaaf
zouden worden verkocht in Suriname. Een
van hen was het vijftienjarige meisje
Tutuba. Op 1 januari 1738, na een gunstige
reis van zes weken, liep de Leusden op
een zandbank in de Marowijnerivier en
verging. De voltallige bemanning wist zich
te redden, maar ...
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