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EEN MERKWAARDIGE EPISODE UIT
DE GESCHIEDENIS

VAN DE SLAVENEMANCIPATIE

I
N DEEL 34 VAN DE WEST-INDISCHE GIDS 1 
schreef Mej. J. M. van Winter een interessant en goed gedocu
menteerd artikel over de wijze waarop in Nederland de slaven
emancipatie gezien werd. Zij gaf tevens een keurige lijst van bron
nen. Uitgeput is met haar artikel het onderwerp allerminst.

Wel vermeldt Mej. van Winter bijv., dat op een bepaald moment de 
slavenbevrijding door Groen van Prinsterer c.s. in het religieuze vlak 
is getrokken, waardoor aan een gezamenlijk optrekken met de libera
len een einde kwam. Wat haar echter is ontgaan, is het feit, dat beide 
groepen een maatschappij ter bevordering van de afschaffing der sla
vernij hebben opgericht en dat deze met bijzondere levendigheid heb
ben getracht in heel het land aanhang te vinden. Het resultaat van hun 
wervingsactie kan men zelfs min of meer beschouwen als kernen van 
de eerste politieke organisaties op nationaal niveau in onze staatkun
dige geschiedenis, zij het ook, dat het hier natuurlijk niet een samen
gaan betrof op grond van een concreet partijprogramma, maar op 
basis van levensbeschouwing. Het loont de moeite, deze periode, na
jaar 1841 en voorjaar 1842, uitvoeriger te behandelen, te meer, nu het 
in 1963 honderd jaar geleden is, dat in onze koloniën eindelijk de 
slavenemancipatie haar beslag kreeg.

natuurlijk heeft men in ons land tijdens de status quo met be
langstelling de slavenbevrijding in de Engelse koloniën gevolgd. In 
1833 was bepaald dat hier de slavernij binnen een jaar zou zijn afge
schaft. Alle slaven boven de zes jaar zouden als onbetaalde ‘apprent- 
ices’ 3/4 deel van een werkdag moeten werken. Voor niet-agrarische 
werkkrachten was hiervoor een termijn van vier jaar bepaald, voor 
agrarische een van zes jaar. Voor de rest van de dag kon de ‘ap- 
prentice’ desgewenst tegen betaling werken. De planters werden voor 



het verlies van van hun onbetaalde arbeid met 20 miljoen pond 
sterling schadeloos gesteld.2 Daarop had in Engeland de in 1823 ge
stichte Anti-Slavery-Society haar arbeid gestaakt.

Enkele leden waren echter niet gerust geweest over de afloop. En 
toen in 1836 een speciale commissie uit het Lagerhuis in een rapport 
melding maakte van enkele misstanden, die nog weggenomen dienden 
te worden, begaven zij zich naar West-Indië om persoonlijk de zaak te 
bestuderen.3 Zij keerden - op één na - het jaar daarop terug en brach
ten een soort verslag uit in hun boek: ‘The narrative of James Wil- 
liams.’ Het was een waar verhaal van barbaarse mishandeling, maar 
niet waar was de verzekering van de uitgever, dat het was ‘the tale of 
near eight hundred thousand of our fellow-subjects’, en dat ‘the 
apprentices were suffering cruelties unheard of, unthought of, in the 
worst days of slavery’. Vooral naar aanleiding van dit verslag werd in 
1839 opnieuw een bond opgericht ter bescherming van de (bevrijde) 
slaven in de Engelse koloniën en van de nog te bevrijden slaven in alle 
andere koloniën: The British and Foreign Anti-Slavery-Society.

Deze Society gaf in de eerste plaats een maandblad uit, de Reporter, 
dat ook op het continent op ruime schaal werd verspreid. Verder 
hield zij periodieke congressen (op dat van juni 1840 waren 493 afge
vaardigden), waaraan ook tal van buitenlanders deel namen. Neder
landers waren echter zo goed als nooit aanwezig. We weten het slechts 
van één: de koopman D. Twiss uit Rotterdam, juni 1843. Meestal 
werd er dan een adres aan de koloniale regeringen opgesteld en ver
zonden, en een open brief aan hun bevolkingen gericht. Ten slotte 
staken bestuursleden, zoals Alexander en Scoble, telkens Kanaal en 
Noordzee over om in belangrijke plaatsen meetings te houden.

Nederland vormde natuurlijk een der zendingsvelden. Reeds in 
februari 1840 sprak Alexander te Den Haag; ten huize van Capadose 
kwam hij verder in contact met Groen van Prinsterer (waarover later 
meer). Maar hij wilde veel meer dan de Réveilkring bereiken: a/ie 
mensen van goede wille! Met voldoening schreef hij dan ook enkele 
dagen later aan Groen over een meeting, door hem in Rotterdam ge
houden.4 ‘It has been a great satisfaction of addressing a pretty con- 
siderable number of persons in my native tongue before my departure 
for England.’
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In april kwam de slavenemancipatie opnieuw in de belangstelling, 
toen de bekende Elisabeth Fry in Nederland aankwam. Zij was name
lijk vergezeld van haar broer Samuel Gurney, een bekend voorvechter 
der slavenbevrijding, die tijdens de meetings gelegenheid kreeg, zijn 
stokpaardje te berijden. Ook zij legden contacten in tal van kringen. 
Da Costa en zijn vrienden ontmoetten hen in Amsterdam. ‘Elisabeth 
Fry - Wij zagen en hoorden haar. Zulke kennismakingen zijn époques 
in het leven.’5 Enkele dagen later voerde Groen te Den Haag met de 
Engelse gasten een tafelgesprek en woonde hij bovendien een meeting 
bij in Hotel Bellevue.6 Daarna deden zij Rotterdam nog aan.

De Engelse ‘missionarissen’ ontmoetten op hun tournees veel be
langstelling. Toch dienen wij in het oog te houden dat zij slechts een 
heel klein deel der Hollandse natie bereikten. Het waren - daar zij uit
sluitend Engels spraken - de hogere kringen in de grote steden, die 
hun gehoor uitmaakten: juristen, hoogleraren, predikanten en - met 
name in Rotterdam - de talrijke Engelse kooplieden, die zich hier na 
1815 gevestigd hadden.7 Dit was wel een heel groot verschil met En
geland. Daar waren al in 1814 achthonderd petities met bijna een 
miljoen handtekeningen binnengekomen om Castlereagh vóór zijn 
vertrek naar Wenen de belangen der slaven op het hart te binden. De 
kaart van Europa interesseerde de gewone man in Engeland niet. Wèl 
een fel protest tegen de slavenhandel van de Fransen en anderen. 
‘Never has a British diplomate taken with him to a great international 
conference so clear or so strong a mandate as Castlereagh took to 
Vienna.’8

De Nederlandse volksziel daarentegen is nooit geraakt door de sla
venkwestie. Allereerst kende men hier de slavenhandel niet uit aan
schouwen, zoals in Engeland (Liverpooll). In de tweede plaats hoorde 
men weinig van West-Indische wantoestanden. De er werkende Mora
vische zendelingen zwegen,9 uit vrees de vrije bevolking van Suri
name tegen zich in te nemen, zodat de toegang tot de plantages hun 
zou worden ontzegd. De administrateurs der plantages konden daar
door de Nederlanders gemakkelijk de slavernij voorstellen als een 
zegenrijke, patriarchale instelling. Mocht men hen geloven, dan was 
het lot der slaven in Suriname veel zorgelozer en gelukkiger dan dat 
van miljoenen in Europa en van duizenden in Nederland.
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Ten slotte kwam daar het grote verschil bij in politieke sfeer. In 
Engeland had het Parlement gelegenheid, zich met West-Indische 
zaken in te laten, zonder dat de regering zich hierdoor gepikeerd ge
voelde. Zelfs hadden in het comité der Anti-Slavery-Society (van 1823) 
personen uit de hofkringen zitting genomen, en had veertien maal 
een Parlementslid zich voor het vice-presidentschap laten strikken.

In Nederland daarentegen was na 1815 het koloniale terrein haast 
een soort koninklijk domein. Er was stellig wel publieke belangstelling 
voor West-Indië. De Surinaamse Maatschappij van Weldadigheid, in
1827 vooral gesticht om de kleurlingen voor verpaupering te behoe
den, kreeg geregeld giften uit Nederland. Hetzelfde geldt voor de in
1828 opgerichte Maatschappij ter bevordering van het Godsdienstig 
onderwijs onder de slaven en verdere heidenbevolking in de kolonie 
Suriname. De Nederlandse contribuanten brachten bijv, in de eerste 
25 jaar ruim f 80.000 bijeen. Maar angstvallig waakte de Nederlandse 
regering voor afbakening der terreinen. Wat gedaan werd op cultu- 
reel-religieus gebied diende volkomen gescheiden te blijven van het 
aan haar toekomende economisch-politieke beleid. En daar in Suri
name de gehele maatschappelijke orde rustte op het instituut van de 
slavernij, betekende slavenemancipatie niet veel minder dan een revo
lutie. Botsing met het voor de Surinaamse orde en welvaart verant
woordelijke Nederlandse gouvernement kon dus niet uitblijven.

Maar zelfs in de kleine kring, die door de Engelse propagandisten 
werd bereikt, was de sympathie niet altijd zo warm als we zouden 
verwachten. Soms bemerken we een zekere wrevel. Het was immers 
de elite van Nederland die luisterde. Menigeen was financiëel onaf
hankelijk, zeer sterk zich van eigen kracht bewust. Moesten buiten
landers hen nu wijzen op tekortkomingen en misstanden? Iets van die 
wrevel vinden wij bijv, in het dagboek van Willem de Clercq.10 ‘Er 
was een uitnoodiging dien avond in de Doelen bij M. Fry te komen... 
Ik vond het nu zonderling dat al de Hollanders die daar waren als 
Christian friends werden aangesproken en daar nu zaten als om hun 
vertoning bij te wonen, en als Nieuw-Zeelanders, die voor het eerst van 
hun leven zoo iets hoorden. Dit deed mij opstaan en door het En- 
gelsch mij heen reddende een getuigenis van broederschap afleggen 
en van de eenstemmigheid in de hoogste waarheden.’
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Nauw verbonden met dit gevoel ‘bewerkt’ te worden door vreem
den, was voorts een zekere beduchtheid, zich te laten beïnvloeden 
door een godsdienstige stroming, die hier te lande wel op tegenstand 
moest stuiten bij al diegenen die in de belijdenisgeschriften der Neder
lands Hervormde Kerk een kostbaar en onmisbaar erfgoed zagen. De 
Engelse gasten waren namelijk vrijwel zonder uitzondering Kwakers. 
Als zodanig hadden zij geen omlijnde geloofsbelijdenis en waren zij 
afkerig van kerkelijke instituten, doop en avondmaal. Warme Christe
nen waren het, die zich lieten leiden door een Bijbels Christendom, 
door een inwendig licht. Hun emotionaliteit leidde licht tot eenzijdig
heid. En ook tot onnodige scherpte. Leidde hun actie op politiek ter
rein tot oppositie tegen de regering, dan werd deze onverbiddelijk 
gevoerd. Koenen sprak van een ‘dweepachtig vrijheidsdrijven der 
Quakers’; hij noemde ze ‘de uiterste linkerzijde van het Protestantis- 
mus’ en kon zich niet inlaten met ‘hunne gronden, die subsessief zijn 
van Kerk en Staat.’11

Tegenover deze ietwat gereserveerde toehoorders stonden ook 
enthousiaste. We vinden ze natuurlijk al bij die Engelse immigranten, 
die de beginselen der Kwakers voorstonden. Zowel te Amsterdam als 
te Rotterdam was een ‘Kwakerskerk’. Maar ook die Nederlanders, die 
onder de bekoring waren geraakt van de denkbeelden der Groninger 
Richting vonden in de toespraken der Engelse bezoekers een element 
dat hen aantrok. Evenals de Kwakers hadden zij met het leerstellige 
gebroken. Juist daardoor ondervonden zij in een samenzijn met de 
Kwakers sterk de reële mogelijkheid van een Christendom boven ge
loofsverdeeldheid. Hun ergerde bij de orthodoxie de pessimistische 
beschouwing van de mens, die van bekering en wedergeboorte door 
de Heilige Geest sprak. Hun optimisme, dat in de mens een goed be
ginsel vond, verwarmde zich aan de Kwakerse revivals.

Zoals de religieuze instelling der Kwakers de aanhangers der Gro
ninger Richting aansprak, zo deed hun politieke dit tal van liberaal- 
denkende Nederlanders. Ergens in zijn correspondentie met Groen 
(28. 11. 1841) noemde Koenen de Kwakers ‘christelijk geverfde revo
lutionairen’. Deze omschrijving geeft goed weer, waarom de laatst
genoemde groep van landgenoten zich tot de Engelse propagandisten 
aangetrokken voelde!
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De Engelse slavenvrienden hanteerden bij hun campagne niet alleen 
het argument van de menselijke waardigheid, maar betoogden boven
dien dat de afschaffing der slavernij in economisch opzicht grote voor
delen had meegebracht. Op dit punt kregen zij al spoedig steun van 
een jong advocaat te Amsterdam, J. de Neufville Azn., die een boek 
vol gegevens over de Engelse Westindische koloniën publiceerde: 
‘De vrijlating der slaven in haar gevolgen beschouwd en op de Neder- 
landsche volksplantingen toegepast’. Wanneer men bedenkt, dat in die 
jaren Nederland telkens een subsidie van i f 200.000 aan Suriname 
had uit te keren en nog iets meer aan de Westindische eilanden, dan 
kan men begrijpen met welk een belangstelling de kopers van de 
Neufville’s boek in de inleiding lazen: ‘Men zoude zich echter bedrie
gen, indien men dacht dat het innig gevoel van de onregtvaardigheid 
der Slavernij mij heeft aangespoord om op de Afschaffing van dezelve 
aan te dringen; het is veeleer de overtuiging van de onschatbare voor- 
deelen, welke de Vrijlating der Slaven aan de koloniën aanbrengt, die 
mij daartoe de moed heeft geschonken’. De gehaaste lezer kon reeds 
met de ‘Bladwijzer’ volstaan. Want het derde hoofdstuk heette: Het 
werk van vrije werklieden is goedkooper en levert meer op dan dat 
der Slaven, en het vierde: Over de vermeerderde waarde der gronden.

Ongeveer in hetzelfde vlak ligt een schrijven van Willem de Clercq 
aan de Koning.12 Weliswaar noemt hij de slavernij ook verderfelijk 
voor de prediking van het Evangelie, maar de nadruk valt toch op het 
economische aspect. ‘Zonder Emancipatie sterft de slavenmagt in 
onze koloniën, bij het verbod van toevoer, uit of deserteert naar de 
Engelsche bezittingen - en zijn dan niet weldra die koloniën verlo
ren?’

Droeg het werk van De Neufville een meer opportunistisch karak
ter, principiëel werd de slavenemancipatie door Koenen behandeld in 
het Aprilnummer van Stemmen en Beschouwingen.13 Zijn artikel is 
vooral daarom interessant, omdat hij zich hierin richtte tot die groep 
van gelovigen, voor wie de afschaffing der slavernij lang niet altijd 
religieus aanvaardbaar was. Met name de door de Kwakers geponeer
de stelling dat het Evangelie geen slavernij toeliet, miste overtuigings
kracht. Het ging verscheidenen als Van der Brugghen, die zelfs eind 
1841 nog schreef: ‘Het is mij tot dusver voorgekomen, dat de Christe-
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lijke leer alle sociale betrekkingen heiligt en dat haar deesem al het 
deeg doortrekken moet, maar zonder zich regtsstreeks met burger
lijke instellingen te moeijen... ;’14
Door deze schroom om bepaalde gezagsverhoudingen te verbreken, 
werd ook het hoe der emancipatie enigszins bepaald. De liberaal drong 
aan op vrijmaking; bij hem was een natuurrecht in het geding; de 
groep tot wie Koenen zich richtte, hanteerde liever het woord vrij- 
lating, daarmee het eigendomsrecht accentuerend. Vooral in het begin 
heeft men in het gebruik van deze woordkeuze een soort Schibboleth, 
dat de partijen doet onderscheiden!
Het was niet voor het eerst, dat in ‘Stemmen en Beschouwingen’ over 
de slavenemancipatie werd geschreven. Gefken had het al twee jaar 
eerder gedaan. Toen, nog niet geconfronteerd met schokkende mede
delingen over misstanden op plantages, en op de hoogte gebracht van 
de zegeningen der emancipatie in de Engelse koloniën, had hij vrijla
ting afgewezen. ‘De slavernij moet worden gehandhaafd en dat wel 
uit liefde tot onze naasten, die in dezen toestand verkeeren, tot dat 
God hen vrij verklaart.’15 Maar daarna had Gefken de Engelse bezoe
kers gehoord en was hij diep door hun mededelingen getroffen. Zijn 
theologische kijk op de slavernij was dezelfde gebleven, maar voor de 
praktijk was hij tot andere gedachten gekomen. ‘Wij, immers Capa- 
dose, Hogendorp en ik’, zo schreef hij in 1841 aan Koenen,16 ‘zijn 
verre van met de Kwakers en veele andere Engelschen alle slavernij in 
het afgetrokkene als strijdende tegen Christelijke beginselen te be
schouwen. De onderwerping van den eenen mensch aan den anderen, 
de dienstbaarheid, zal steeds op aarde moeten bestaan en de slavernij is 
slechts een der vormen, die de dienstbaarheid aanneemt. Die vorm was 
mede bij de Mozaïsche wetgeving aangenomen en onder het Nieuwe 
Verbond zie ik geenszins dat alle Slavernij onwettig of ongeoorloofd 
verklaard wordt. Niets ben ik op dat punt veranderd, sedert ik het 
stukje over de vrijwording der Negerslaven in de Stemmen schreef. 
Maar wel is overigens mijn gevoelen aangaande de wenschelijkheid 
eener onmiddellijke emancipatie gewijzigd. Zeker is het dat slavernij 
op zich zelve reeds een harde vorm van dienstbaarheid is, dien het 
Christendom verzacht en doet verdwijnen. Maar daarenboven is niet 
alleen de slavenhandel, waaruit Slavenkoloniën geboren zijn een Gru
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wel, maar ook vooral die soort van slavernij, welke in onze koloniën 
bestaat, en waarbij het Evangelie tot duizenden ongelukkige Adams
kinderen niet kan doordringen en bij degenen wien het wordt verkon
digd, geene wortelen kan schieten en in de zeden doordringen, mag, 
naar mijne overtuiging niet worden toegelaten. Te meer is dit het ge
val naardien de Engelsche koloniën genoegzaam bewezen hebben, dat 
de emancipatie zonder bezwaar kan plaats hebben, - ja groot nut in 
alle opzigten heeft aangebragt. Deze laatste omstandigheden hebben 
veel indruk op mij gemaakt. Ook uit een economisch-politiek oog
punt zie ik voor onze West-Indische koloniën, die dreigen te niet te 
gaan, alleen in eene onmiddellijke emancipatie nog heil en redding.’

Maar... Gefken schreef dit in een particuliere brief, terwijl zijn ver
oordeling der slavenbevrijding publiek was geweest. Dat daarom 
Koenen, die als medewerker aan de Stemmen groot gezag genoot, het 
onderwerp nog eens aansneed in de gewijzigde omstandigheden, was 
voor menig Réveilvriend een uitkomst. Ook Koenen had moeite met 
het vinden van een rechtvaardiging der emancipatie in het religieuze 
vlak. ‘Evenwel houden wij de vrijwording voor wenschelijk en heil
zaam en staan wij de pogingen daartoe, in welke tijd ook in het werk 
gesteld, oprechtelijk voor; alleenlijk protesterende tegen de hoog
moed eener eeuw, die in plaats van in de vrijlating der Negerslaven 
eenen plicht der Christelijke Evangeliewet te zien, zich veeleer in 
trotschen waan verhoovaardigt, dat zij, door verlichting en deugd ge
leid, de lijfeigenen vrijmaakt.’ ‘Wij wenschen dat er met Christelijk 
beleid en wijze bedachtzaamheid gearbeid worde aan de toebereiding 
eener algeheele vrijlating der slaven. Zeker zal de Christen in dezen al
toos op eene andere wijze en uit verschillende beginselen werkzaam 
zijn dan de Liberaal, die de oorspronkelijke vrijheid en gelijkheid aller 
menschen leert, als waren zij allen gelijkelijk uit den moederlijken 
grond der aarde voortgesproten. Maar dat de geloovige alzoo den- 
zelfden maatregel voorstaat dien ook Filozofische Liberalen drijven, 
behoeft hem evenmin te bekommeren als de omstandigheid, dat hij, 
wanneer het Vaderland in nood verkeert, met vele ongeloovigen en 
godlozen in één gelid staat om datzelve te verdedigen.’17

Ja, die mogelijkheid van samenwerking op brede basis is al dadelijk 
door Alexander geopperd bij zijn bezoek aan Den Haag in februari 



1840. Waarom zou in Nederland niet kunnen slagen, wat in Engeland 
zo goed was gelukt. ‘I am quite aware that wise and good men have 
differed and still differ much as to the modi of government best cal- 
culated to promote the welfare of a people. It is however delightful to 
me to think that in Anti-Slavery politics in England all parties have 
been found to unite while as I remarked at thy table the great and good 
Wilberforce (Tory often prononcé) was one of our most distinguished 
advocates... I cannot but hope that in thy native country Providence 
will render thee in no small degree usefull in his hands in promoting 
the same great and good work...’ schreef hij, later terugkomend op 
het onderhoud.18

Voorlopig bleef het voornamelijk bij besprekingen op smalle basis. 
Te Utrecht bijv, kwamen liberale slavenvrienden elke maandagavond 
ten huize van professor Ackersdijck bijeen; in Groningen vormde zich 
een kring rond Mr. Hayunga, die als oudvoorzitter van het Suri
naamse Hof van Justitie een man van gezag was. Ook te Amsterdam, 
Leiden en Den Haag waren clubs gevormd. Op de regel, dat meest ge
lijkgezinden vergaderden, is één uitzondering: Rotterdam. Hier had
den de Van Oordts, Herklots, e.a., die tot de Réveilkring behoorden, 
zitting genomen in een comité van zeer gemengde samenstelling: de 
licht bewogen Engelse predikant Miller, verschillende leden der fami
lie Mees, Engelse kooplui, de advocaat (en dichter) Bogaers, enz. We 
zullen later zien dat van uit Rotterdam een poging is gedaan een alle 
groepen omvattende beweging te organiseren tot afschaffing der sla
vernij.

Maar men vergete niet, dat dit alles zich afspeelde in 1840. Al spoe
dig moet het de Nederlandse slavenvrienden duidelijk geworden zijn, 
dat de Koning en zijn dienaren afwijzend stonden tegenover inmen
ging van onderdanen - hoe aanzienlijk ook - in koloniale aangelegen
heden. Noodgedwongen had de regering in dit jaar één concessie ge
daan: Over het batig slot beschikten voortaan de Kamers mee. Maar 
de Minister van Koloniën, J. C. Baud, vond dit meer dan genoeg. Dat 
bleek wel, toen de juni-Convention van de Anti-Slavery Society in 
1840 een adres aan Koning Willem II richtte om diens hulp in te roe
pen bij de slavenemancipatie. Op advies van Baud werd dit niet ge
accepteerd. Verontwaardigd schreef Alexander erover aan Groen.19 
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,The King of Holland is the only Potentate that has refused to receive 
the Address of the Convention with the exception of the Sultan of 
Turkey.’

De laatste julidag 1841 kwam echter Elisabeth Fry opnieuw met 
enkele familieleden in Nederland aan. ’s Avonds nog hield zij - dit
maal met haar broer Joseph Gurney - een grote meeting te Rotter
dam. De week daarop ontvingen de Engelse gasten een uitnodiging 
om ten paleize te komen spreken. Wat Elisabeth erover op tekende in 
haar dagboek geeft een zo aardig beeld van haar charmant en ver
overend optreden, dat ik me niet heb bepaald tot de passages die voor 
ons onderwerp van belang zijn, maar het gehele fragment heb over
genomen.20 T was decorated by my best garments outwardly, and I 
desired so to be closed with better ornaments spiritually, as to render 
attractive that which I had to recommend. We all feit very weightily 
our serious engagement, as we had much to represent to the King 
respecting the West Indies, prisons and religious education for the 
people in his own country. The King, a lively, clever, perfect gentle
man, not a large man, in regimentals; the Queen (sister to the Emperor 
of Russia), a fine, stately person, in full and rather beautiful morning- 
dress of white; the Princess much the same. After our presentation the 
King began easy and pleasant conversation with me, about my visiting 
prisons. I told him in a short, lively manner the history of it; he said, 
he heard I had so many children, how could I do it? This I explained; 
and mentioned how one of my daughters now helped me in the Pa
tronage Society. He appeared much interested as did the Queen. I then 
said my brother had visited the West Indies and would be glad to teil 
the King and Queen the result of his observations in those islands. 
This he did capitally, showing the excellency of freedom and its most 
happy results; he represented, also, the sad effects of the Dutch en- 
listing soldiers on the Gold Coast21 and how it led to evil and slavery, 
which so touched the King that he said he meant to put a stop to 
it.22 I then began again and most seriously laid before the King the 
sad defect of having no religious education in their Government 
Schools, and the Bible not introduced. He said he really feit it; but 
what could he do when there was a law against it? We then endeavour- 
ed to explain how we thought it might be obtained. Our very serious 
conversation was mixed with much cheerfulness; so did my brother. I 
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concluded by expressing my earnest desire that the King’s reign might 
be marked by the prisons being so reformed that punishment might 
become the means of the reformation of criminals; by the lower 
classes being religiously educated; and by the slaves being liberated in 
their colonies. The King then took me by the hand and said he hoped 
God would bless me. I expressed my desire that the blessing of the 
Almighty might rest on the King, Queen, their children and their 
children’s children. We gave them books, which they accepted kindly. 
It certainly was a very pleasant and satisfactory interview, that I hum- 
bly trust will not prove in vain in the Lord.’

Ook de Ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën ontvingen 
de bezoekers met de meeste welwillendheid. Natuurlijk hebben de 
Engelse gasten op hun verdere tournees door Nederland uit dit alles 
munt geslagen. En toen bovendien de Koning in de Troonrede zelf de 
Westindische koloniën ter sprake bracht en de mogelijkheid van een 
nieuwe koers opperde,23 werden de handen ineengeslagen. Men was 
nu immers zeker van de goodwill des Konings.

Het initiatief lag bij het Rotterdamse comité, dat door zijn brede 
grondslag hiervoor ook het meest geschikt was. Met Utrecht werd 
bijv, contact gelegd via Mr. R. A. Mees, de kassier, die een zwager was 
van Ackersdijck. Herklots schreef Gefken aan, toen nog advocaat te 
Den Haag en trouw bezoeker van de Réveilbijeenkomsten aldaar. En 
ieder aangeschrevene gaf de oproep door. ‘Het voornemen bestaat van 
heden over acht dagen te Rotterdam eene vergadering te houden van 
mannen uit verschillende oorden des lands, die zich bezig houden met 
de belangrijke quaestie der emancipatie van de slaven in onze West
indische koloniën. Overtuigd dat ook Uwe tegenwoordigheid en die 
van andere Amsterdamsche vrienden zeer aangenaam zou zijn, meen 
ik U van de zaak kennis te moeten geven met een zeg het voort. Men is 
van meening des voormiddags te elf uur bij elkander te komen in een 
der localen boven de beurs ter Stede voornoemd. Gij zult daar vinden 
mannen van verschillende denkwijze, als Groen, Elout, Capadose, 
van Dam van Isselt, Hayunga (eertijds Procureur-Generaal in de ko
lonie Suriname) enz. Het is overigens niet te doen om reeds tot eenig 
bepaald resultaat te komen, maar wel om iets bij te dragen om de 
quaestie tot meerdere rijpheid te brengen’, schreef Gefken aan Koe
nen te Amsterdam.24
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Koenen was verhinderd, maar toch was ook Amsterdam van de zijde 
van het Réveil vertegenwoordigd. Van der Oudermeulen, president 
der Nederlandse Handelmaatschappij, en Mr. J. de Neufville Azn., de 
schrijver van het reeds genoemde boek over de vrijlating der slaven 
(is het niet grappig, het Schibboleth hier op te merken?) waren aan
wezig en hebben aantekeningen gemaakt.

Het Rotterdamse comité ging veel verder dan Gefken en de zijnen 
hadden verwacht. Het kwam met een concreet plan: de oprichting 
van een maatschappij, waarvan de naam zou zijn: ‘tot inwinning van 
berigten omtrent den toestand der Slaven in de West-Indische koloniën 
en beraming van middelen tot Afschaffing der Slavernij.’

Onderweg naar huis kregen de Haagse vrienden reeds het gevoel, in 
een beweging terecht te zijn gekomen, waarvan zij de consequenties 
niet konden overzien. Eén ding heeft hen bijv, al stellig geïrriteerd: 
een opening der bijeenkomst zonder gebed. Zij hebben besloten zich 
niet zonder meer in de gevormde maatschappij te voegen. Het is weer 
Gefken, die ons duidelijk het onbehagen der Réveilmannen tekent. 
‘Zeer speet het mij en de andere Haagsche Vrienden’, schreef hij 23 
november aan Koenen,25 ‘U niet te zien op de bijeenkomst te Rotter
dam, waarover ik U in mijn vorigen schreef. Wij zijn daar gelijk gij 
zult vernomen hebben eenigszins overvallen door het voorstel van 
ook hier te lande eene Maatschappij op te rigten tot bevordering van 
de Afschaffing der Slavernij. Misschien zult ge ook hebben vernomen, 
dat sedert onze Haagsche broederenkring zich zeer met dit onderwerp 
heeft bezig gehouden en dat wij zoo goed als besloten hebben dan te 
trachten in de opgerigte of liever op te rigten Maatschappij het Chris
telijk beginsel onder ’s Heeren zegen den boventoon te doen houden 
en alsdan met ijver aan deze zaak deel te nemen. Aanstaande Zaterdag 
zal opnieuw eene vergadering hier ter stede plaats hebben in Diligen- 
tia (in het Voorhout bij den Kneuterdijk, waar de diligence aankomt) 
des middags ten 1 ure. U daar tegenwoordig te zien met eene bezen
ding Christelijke vrienden van Amsterdam, zal ons zeer aangenaam 
zijn.’

In de maand november is dus het initiatief aan het Rotterdamse 
comité ontwrongen. Op drukbezochte samenkomsten - vooral ten 
huize van Groen - werd een adres aan de Koning in klad opgesteld, 
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werden de statuten van de maatschappij voorlopig geredigeerd en 
werd zelfs een formuliergebed ontworpen.26 Mevrouw Groen schreef 
dan ook de 16de november 1841 aan haar vriendin, mevrouw De 
Clercq,: ‘Opmerkelijk is in die slavenzaak de belangstelling van velen, 
die er vroeger nauwelijks aan dachten; vanavond komen hier aan huis 
de Hr.: Capadose, Gefken, Hogendorp, Mackay, Stratenus, Elout, 
Delprat, enz. allen om daarover te confereren.’ Om sterker te staan 
stuurden de Haagse vrienden het concept-adres (in de brieven vaak 
concept-rekwest genoemd) rond aan gelijkgezinden buiten de resi
dentie. Herklots in Rotterdam kreeg het het eerst onder de ogen. Hij 
ging er mee akkoord en stelde de Hagenaars gerust wat de Rotter
damse belangstellenden betrof. ‘Ik heb den inhoud ook aan de leden 
van ons Comité medegedeeld en daar sommigen hier en daar kleine 
veranderingen in hetzelve wenschten, hebben wij die als onze geza
menlijke gedachten op het papier gesteld en wel in den vorm van een 
rekwest waarvan ik UE hiernevens een copie zende, met verzoek het
zelve in te zien, terwijl ik niet twijfel of onze onderscheiden gedachten 
zullen door een en ander tot een komen.’27 In Rotterdam hadden Mees 
c.s. natuurlijk wel gemerkt dat de Hagenaars het Christelijk beginsel 
op de voorgrond hadden geplaatst, terwijl juist op de Rotterdamse 
vergadering de nadruk was gevallen op de filantropische motieven. 
Het Rotterdamse comité had liever - op raad van Scoble, die toen juist 
in Nederland weer rondreisde - de nadruk alleen op de emancipatie 
willen leggen.28 Van Rotterdam ging het concept naar Amsterdam, 
waar De Neufville heel wat meer aanmerkingen had. Niet zo zeer 
echter op de principiële achtergrond, als wel op de praktische inkle
ding. Per slot van rekening was hij door zijn boek toch de deskun
dige! Zijn brief is van belang, omdat ze iets van de felle toon van het 
adres verraadt en tevens toont, hoe onwetend zelfs zeer ontwikkelde 
figuren tegenover deze materie stonden. Ik citeer enkele passages.29 
‘Hiernevens heb ik de eer UWEG het concept-rekwest terug te zen
den, hetwelk ik met groot genoegen heb gelezen, doch waarop ik 
eenige aanmerkingen heb, welke ik de vrijheid neme U te doen ge
worden.’

I. pag. 2 regel 3 van boven staat: ‘hen onder de zweepslagen van 
eenen onbarmhartigen drijver als redeloos gedierte in den felsten zonne- 
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gloed ten behoeve van anderen tot folterenden arbeid te dwingen; hun 
leven, indien dat rampzalig bestaan leven mag worden genoemd, al
dus te verbitteren en te verkorten is bestaanbaar’, enz.

Wat den felsten zonnegloed aangaat, deze is voor de Negers geenszins 
hinderlijk en dien te verdragen strookt geheel met de gesteldheid van 
hun ligchaam. Het werken in regen of koude, dat is voor hen schadelijk 
en wordt dan ook door de vrije Negers in de Engelsche koloniën 
zorgvuldig vermeden, die echter met schoon en warm weder het ijve
rigst werken.

Folterenden arbeid. De arbeid van de Negerslaven is zoo folterend 
niet; want zij werken weinig en veel minder dan de vrijgelatenen.

Verkorten. Het leven der Slaven wordt door den arbeid niet verkort 
en de sterfte onder hen is niet groter dan die onder de Blanken in 
Europa. De vermindering der Slavenbevolking is niet aan de meerdere 
sterfgevallen, maar wel aan de mindere geboorten toe te schrijven; 
deze toch zijn weinig, daar de huwelijken in de volksplantingen weinig 
of niet bevorderd en geëerbiedigd worden; daaruit ontstaat ontucht, 
daaruit de gevaarlijke venerische ziekten, weinige geboorten en de 
vermindering der bevolking.

Wellicht ware het dus beter te plaatsen:
hen, onder de zweepslagen van eenen onbarmhartigen drijver als 

redeloos gedierte ten behoeve van anderen, tot arbeid te dwingen; 
hun leven, indien dit rampzalig bestaan leven mag worden genoemd, 
te verbitteren; hen van alle maatschappelijke banden, van alle huisse- 
lijk geluk te beroven en hen daardoor aan ontucht met alle derzelver 
verschrikkelijke gevolgen over te geven, is bestaanbaar, enz.

II. pag. 2, regel 3 van onderen, staat: hemeltergend bedrijf. Is dat niet 
wat al te erg en zoude misdadig bedrijf niet beter zijn?

III. pag. 3 regel 5 van boven staat: ‘doorgaans blijft haar30 in
vloed gering, dewijl de slaaf schier alle begrip en onvatbaarheid mist; en de 
meester geen behagen in leeringen schept, waardoor regtstreeks of zij
delings de goddeloosheid zijner handelingen aangetoond wordt?

De Negerslaaf mist geen begrip noch vatbaarheid, maar zijn ge
moed is integendeel bijzonder geschikt om de prediking der Gods
dienst met vrucht te hooren, dus te ontvangen. De Engelsche volks
plantingen hebben zulks ten duidelijkste aangetoond. Doch door den 
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staat van slavernij waarin hij verkeert, kan de prediking van het 
Christendom slechts weinig vruchten dragen; dit is dus aan de Sla
vernij, niet aan des Slaven begrip of vatbaarheid te wijten.

‘de goddeloosheid fijner handelingen aangetoond wordt*. Dit is al te sterk 
gezegd en men moet met meerdere gematigdheid te werk gaan ten einde 
niet alle planters tegen zich te krijgen. Overreding en geenszins open
bare vijandschap moet door ons worden aangewend. Daarenboven, 
ofschoon ik geheel bekenne dat men uit het Evangelie het afschuwe
lijke en anti-Christelijke der Slavernij kan bewijzen, is er nergens, 
voor zoover ik weet, daarin eene plaats te vinden, die de Slavernij 
regtstreeks verbiedt; verder leert de Slaaf door de prediking van het 
Christendom het ongeluk van zijnen staat inzien; de meester belet die 
prediking niet: omdat daardoor de goddeloosheid zijner handelingen 
wordt aangetoond, maar omdat de Slaaf, Christen geworden zijnde, 
het regt hetwelk hij op zijne vrijheid heeft en derzelver genoegens 
leert inzien; en omdat hij alsdan zijne vrijheid in andere oorden gaat 
machtig worden, door het vlugten uit die der Slavernij, blijkens de 
desertie van Slaven uit Suriname naar Britsch Guyana.

Derhalve zoude ik wenschen dat de aangehaalde volzin aldus werd 
veranderd: doorgaans blijft haar30 invloed gering, dewijl de slaaf, 
juist door den toestand zelven, waarin hij verkeert, schier alle begrip 
en vatbaarheid mist, en de meester weinig of geen behagen schept in 
leeringen, waardoor de slaaf het ongeluk van zijnen staat ten duide
lijkste leert inzien.

IV. pag. 6 regel 8 van boven staat: 'en dat de eigenaars reeds door de 
verhooging der waarde van den grond ruimschoots voor het verlies der 
Slaven schadeloos zijn gesteld: zoodat de ontzagchelijke som door het Par
lement ter vergoeding bestemd, over het algemeen eene dubbele vergoeding, een 
geschenk., eene sluwere winst geweest is.'

Tegen dezen geheelen volzin zij het mij vergund de volgende, naar 
ik meen gewigtige bedenkingen in het midden te brengen.

Eigenaars. Het zijn de eigenaars van plantagiën, die als het ware 
door de verhooging der waarde van den grond zijn schadeloosge
steld. En dit moet er wel degelijk bij gevoegd: want de eigenaars van 
slaven kunnen daaronder geenszins worden begrepen. Deze eigenaars 
van slaven zijn degene, welke geen grond hoegenaamd bezitten, doch wier 
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rijdkom in Slaven bestaat, welke zij aan eigenaars van plantagiën tegen 
eenen bepaalden prijs verhuren. Door de Emancipatie, vooral wanneer 
dezelve zonder vergoeding geschiedt, verliezen dezen hunnen gehee- 
len rijkdom, hun geheel bestaan en is er niets dat hen daarvoor schade
loos stelt; de verhooging van de waarde der grond doet bij hen niets 
af, daar zij geene grond bezitten.’

Men vergeve mij deze lange citaten. Ik had ze nodig om straks dui
delijk te kunnen maken, dat de verantwoordelijke regeringspersonen 
toch wel met enig recht zich afvroegen of het wel wenselijk was, dat 
particulieren zich met koloniale problemen bezig hielden.

Het moet de jonge advocaat De Neufville (hij was nog maar 24 
jaar) wel wat moeilijk gevallen zijn, de WelEdelGeleerden op zo 
menige onjuistheid te wijzen. Aan het eind van zijn lang epistel sprak 
hij dan ook de hoop uit, dat zijn vrijmoedige bedenkingen met een 
even grote welwillendheid zouden worden doorgelezen, als hij ze met 
bescheidenheid had voorgedragen!

Al met al kwamen dus de Haagse vrienden welbeslagen ten ijs, toen 
zaterdag 27 november om 1 uur de vergadering in de Voorhout be
gon. Wij bezitten er een kostelijk en uitvoerig verslag van in de Le
vensschets van professor Vreede.31 ‘De anti-revolutionairen met den 
President der Handel-Maatschappij den Heer Van Oudermeulen, 
Groen van Prinsterer, Dirk van Hogendorp enz. aan de spits, noodig- 
den ons nog in het laatst van 1841 tot dat einde (te weten de slaven- 
bevrijding, R.) in den Doelen32 te ’s Hage uit; met Ackersdijck en 
Sloet tot Oldhuis uit Zwolle waagde ik het - weinige maanden geleden 
een nog zoo onbeteekenend persoon33 - de meeting bij te wonen, 
waar ik niet vermoedde en althans niet verlangde de breekspel te zul
len moeten zijn. Want Groen van Prinsterer had zich van den aanvang 
af jegens mij zeer welwillend betoond en mij reeds te Gorkum met een 
exemplaar van zijn Bijdrage tot herziening der Grondwet in Neder- 
landschen zin vereerd. - Ik zie nog de lange tafel voor mij, waar 
bovenaan de President van Oudermeulen en zijn Secretaris de Neuf
ville gezeten waren; aan de eene zijde al de vertegenwoordigers der 
a.r. rigting uit de Residentie (de zeven Haagsche34 wijzen enz.) tot 
dat aan het benedeneinde de Hoogleeraar Van Oordt van de Gro
ninger School volgde, naast wien ik plaats had genomen; - na mij W. 
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C. Mees, Ackersdijck, Sloet tot Oldhuis, enz. van de liberale kleur, 
allen aan de andere zijde. Zij, die ons hadden opgeroepen, wilden ons 
hunne eenzijdig geformuleerde Statuten en een Gebed vóór elke 
zamenkomst te houden opdringen35, waarin de Leer der Revolutie, de 
beginselen van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap op zulk een toon 
werden gewraakt, dat men ons een valstrik scheen te willen spannen! 
De zaak in omvraag gebragt zijnde, stemde de geheele anti-revolutio- 
naire zijde als één man vóór - de Hoogleeraar Van Oordt, misschien 
een weinig verbluft of geen lust hebbende zoo onmiddellijk te vech
ten, zeide eerst het Advies van anderen te willen hooren. Minder be
daard of in mijne hoedanigheid van Professor in het Staatsrecht en als 
kleinzoon van Pieter Vreede36 niet zoo neutraal meenende te mogen 
blijven, verklaarde mij ronduit tegen en geraakte in geschil met Groen 
van Prinsterer, maar wel het vinnigst met de Raadsheer in het Hof van 
Zuid-Holland Dirk van Hogendorp; en wel bespeurende dat ons 
samenzijn met de aanééngesloten wederpartij door afgebroken of tel
kens herlevende twisten onvruchtbaar zou blijven, nam ik mijnen 
hoed en ging heen. Geene tien minuten waren verstreken of ik zag 
Sloet, Ackersdijck en Mees even teleurgesteld opdagen...’

De achtergebleven leden wezen daarna als nieuwe vergaderdatum 
de 27ste januari 1842 aan; dan zouden Statuten en Adres hun defini
tieve vorm krijgen.

Het spreekt van zelf, dat in de correspondentie van de Réveilvrien- 
den herhaaldelijk over deze noodlottige vergadering gehandeld wordt. 
Nu dreigde Utrecht, de woonplaats immers van Vreede en Ackers
dijck, het initiatief over te nemen! Rotterdam aarzelde. Het Comité 
hier meende dat Vreede en de zijnen onnodig scherp hadden gespro
ken. Herklots schreef in de reeds geciteerde brief: ‘Het doet mij leed 
dat de vergadering onlangs op die wijze afgeloopen is en ik zie niet 
wat men tegen Uwe in het Adres uitgedrukte christelijke gevoelens 
kan hebben of welk nadeel de vermelding daarvan in hetzelve kan te
weegbrengen; waren degenen, die zich zoo vijandig tegen dezelven 
verklaren slechts neutraal, dan had de zaak geregeld voortgang, even 
gelijk ik in zekere mate toegevend wil zijn omtrent degenen die uit 
enkel philantropische inzigten handelen, wanneer bij mij het Christe
lijk beginsel op de voorgrond staat. - Nu kunnen de meeste leden van 

21



ons Comité, indien niet allen, zich wel met Uwe in het Adres uitge
drukte gevoelens vereenigen, doch men vond het verkieslijker de
zelve daarin achterwege te laten ingevolge den raad van den Heer 
John Scoble, bij wien toch ook Christendom op den voorgrond staat 
en die van oordeel was alleen op emancipatie zonder meer aan te drin
gen.’

Herklots verweet dus de liberalen hun scherpe, onaangename toon. 
Omgekeerd werd aan Groen en de zijnen ook gebrek aan tact verwe
ten. In een bewogen schrijven vertolkte Ds. Miller uit Rotterdam zijn 
spijt over het mislukken der vergadering door deze oorzaak. Zijn brief 
verdient geheel opgenomen te worden. Wat menselijk en gevoelig is 
zijn taal!37

'I take the liberty of writing a few lines to you on the subject of our 
meeting at the Hague on Saturdy last, chiefly to express my regret at 
its result, also to explain more fully than I could then do the reason of 
my apparent opposition to you and your friends. I hope you will do me 
the justice to believe that I am willing to promote any good object and 
to do this on christian principles. I am also willing to unite with any of 
my fellow-creatures even the very worst in the attainment of such an 
object; because I feel that I have no right to question their motives, if 
they express a desire to do good. If they are not all I could wish them 
to be, still they will not be made worse but better by uniting with 
Christians in doing good. He that is not against us is for us (said the 
blessed Saviour)...

Now to apply these remarks to our Meeting on Saturdy. What did 
we assemble for? It was to promote the cause of Negro emancipation 
throughout the world. Some Gentlemen met with us who declared 
themselves favorable to that object and who are willing to make 
sacrifices of time, labor and money in order to obtain it. A few of these 
Gentlemen perhaps might not hold the same creed as we do. They 
may not regard the preaching of the Gospel as an important and 
valuable blessing and this we must deeply regret. Still they wish to 
have the Slaves emancipated; because they say they have a moral right 
to be so and it will promote their happiness to obtain their freedom. 
They view it as a matter of justice, of humanity, rather than as connected 
with Religion. They go a certain length with us but not as far as we 
would wish them. Still why reject their aid altogether?
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Now your address to His Majesty was excellent as an exposition of 
your own sentiments, desires, and feelings and an exposition of those 
of all Evangelie persons. But you could not expect those of a different 
creed to sign it; and be assured they will not sign it; nor will they 
unite with you on such principles. I wish they would from the bottom 
of my heart. But why make the Anti-Slavery-Society a sectarian 
society? On your principle you must convert all Holland to Evangel- 
ical Christianity, before you can effect the Emancipation of the slaves; 
and at this rate our progress will be slow indeed and the prospects of 
the poor Negroes gloomy in the extreme.

My dear Sir, I respect your motives. - I love and adopt your creed 
as a christian; but as the advocate of the right of the Slave I am a Dis
senter from your mode of procedure!

Your local Society at the Hague may be conducted on your prin
ciples; but the Netherlands Anti-Slavery-Society never can. I beseech 
you to reconsider the matter and let us remember that the Slaves are 
suffering, bleeding and dying, while we are deliberating and settling the 
principles on which we shall agree to act. May God Almighty direct 
and bless you and lead to the adoption of those measures which will 
most effectually promote our benevolent end: the Abolition of Slavery 
throughout the world.

O! why put off our next Meeting for two months? Why put it off a 
single week? Some of us may be in Eternity before January. I would 
have sat till midnight rather than have broken up our meeting without 
coming to some better and more harmonious conclusion.’

Een maand later deed Ds. Miller nog eenmaal een poging tot een
heid.38 ‘Our Anti-Slavery-Society must be the prerunner of all the 
missionaries to prepare the way for them as John the Baptist did for 
Christ... The views I now express, I believe, are those of the Rotter
dam Committee generally. From what I have heard they are also the 
views of our friends at Groningen and Utrecht.

I beg therefore respectfully to submit these sentiments for your 
consideration and that of your friends at the Hague; that at our next 
meeting we may come to some unanimous Resolution not only on the 
subject of the address to the King, but on the subject of the Statutes, 
which are to be the guide of our future proceedings. I had no fault to 
find with the spirit of your address. It was excellent, I only thought it 

23



objectionable on account of its length, its political allusions, the amount 
of Christian matter introduced to it, which I thought unnecessary in 
such a Document and not likely to meet with the approbation of 
some who were favorable to the cause of Emancipation.’

In Den Haag heeft de brief van Ds. Miller aanleiding gegeven tot 
diepgaande discussies. Men kwam terug op het gesprek, in februari 
1840 met Alexander gevoerd, waarin deze had betoogd, dat in Enge
land de conservatieve Wilberforce de spil was geweest van een natio
naal protest tegen de slavernij en waarin hij de hoop had uitgesproken 
dat Groen een dergelijke rol zou spelen in Nederland.39 Was men de 
27ste november wel de goede weg opgegaan? Rechtvaardigde de 
situatie in Nederland werkelijk een gescheiden optreden? De doorslag 
gaf bij deze besprekingen de visie van Elout, neergelegd in een brief 
aan Groen.40 ‘Wij gelooven, dat het onderscheid tusschen Engelands 
toestand, toen de eerste pogingen in het belang der slaven werden in 
het werk gesteld en dien waarin Nederland zich thans bevindt, niet 
genoeg wordt in het oog gehouden. Engeland was Christelijk inge
volge Constitutie en volksgeest. Wilberforce rigtte zich tot een parle
ment waarvan de leden de 39 artikelen moesten onderteekenen, wier 
openbaar en officieel belijdenis dus Christelijk was en wier handelin
gen, ook waar dit niet werd geformuleerd, geacht moesten zijn op den 
Christelijken grond te rusten, waarop geheel het volksbestaan was 
gebouwd. Aan die handelingen hebben anderen zich kunnen aanslui
ten, zonder dat op bijzondere denkwijze behoefde te worden gelet. Op 
die der Dissenters niet, wijl het bij hen niet gold de afwijking van 
hoofdwaarheden, maar van vormen der kerk; op die der unitariërs en 
anderen niet wijl officiéél niemand als Christenloochenaar kon op
staan. Het werk was in den naam des Heeren begonnen, die in diens 
naam (Markus IX vers 38) wilde medewerken...

Anders is het bij ons. Het liberalisme der vorige eeuw heeft staats- 
regtelijk niet alleen het onderscheid weggenomen tusschen de ver
schillende vormen der Christelijke Kerk, maar ook tusschen die Kerk 
en het ongeloof. - Om der vreden wille is men ontrouw geworden, 
heeft men zich in alle gemeenschappelijke handelingen zoeken te 
plaatsen op een onzijdig terrein, heeft men het woord Gods ter zijde 
gesteld, rede en redelijkheid en menschelijke waarde de plaats laten in
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nemen van onzen grooten God en Zaligmaker en den Heiligen Geest, 
en, na den Staat te hebben ontchristelijkt ook het volk in onderwijs en 
opvoeding den Christus laten ontnemen.’

Zijn conclusie was dan ook: ‘Ook dit werk moeten wij in Gods 
naam beginnen en voortzetten. Daar alleen is zegen en kracht te vin
den. Heeft de vestiging in Christelijken zin eens plaats gehad, dan zal 
niemand, die wil medewerken, geweerd worden. Wij zijn geene ken
ners des harten, en zulk medewerken, maar ook zulk medewerken 
alleen, kan gunstige invloed uitoefenen.’

Ook in Amsterdam beraadde men zich in de Réveilkring op de uit
gezette koers. Hier had Van der Oudermeulen, die immers te Den 
Haag de vergadering had voorgezeten, brieven gekregen uit Rotter
dam en Utrecht, waarin een verzoeningspoging werd gedaan. Van der 
Oudermeulen vond het niet gemakkelijk een besluit te nemen. ‘Reeds 
vroeger’, zo schreef hij aan Groen,41 ‘zoude ik UEd. nevensgaande 
stukken teruggezonden hebben, had ik niet van Het Comité te Rotter
dam alsmede van de professoren Vreede en Ackersdijck en Ds. van 
Deynse42 de Brieven ontvangen, die ik de vrijheid neem, hiernevens 
aan Ued. kennisneming te onderwerpen. Ik heb lang geaarzeld, wat 
ons te doen stond, maar eindelijk ben ik tot het besluit gekomen, dat 
weinige arbeiders die eensgezind werken verder komen dan vele waar
van de een afbreekt, wat de ander opbouwt.’

En dus besloot hij zijn brief met het trekken van de scheidslijn. 
‘Aanstaande Zaterdag43 zal de behandeling der zaken zeer eenvoudig 
kunnen zijn; niemand zal verschijnen dan die van ons gevoelen is en ik 
verzoeke Ued. dus te besluiten het Rekest en Statuten aan te nemen en 
te teekenen en aan Z.M. in te zenden; persoonlijke overgifte komt bij 
den Vorst die ons thans regeert minder te pas. - Ik worde door ambts
bezigheden verhinderd in ’s Hage te komen, maar blijve met des te 
meer vrijmoedigheid weg vermits mijne stem zich slechts bij de andere 
zoude voegen en geene invloed op het Besluit zoude uitoeffenen. -’

De pogingen om elkaar alsnog te vinden, waren dus mislukt. En nu 
besloten beide partijen een eigen weg te gaan. Twee adressen werden 
opgesteld, twee toelichtingen gegeven, en twee lijsten van onderteke
naren aangelegd. Het is heel interessant de strijd om handtekeningen 
na te gaan. Wij komen hier namelijk voor het eerst op een spoor van 
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politieke organisatie. Tot dusver is in onze literatuur de partijvorming 
in deze jaren op vrij aanvechtbare gronden gebaseerd. Groen noemde 
in zijn ‘Bijdrage tot herziening der Grondwet in Nederlandschen zin’ 
(1840; ook nu nog zeer lezenswaard!) vijf partijen: de antirevolutio
nairen, de rooms-katholieken, de reactionairen, de conservatieven en 
de liberalen. Hij kwam tot deze indeling op grond van een analyse der 
leden in de Tweede Kamer. Voor het kiezerscorps zegt dit weinig. 
Want de Kamerleden waren immers in die tijd zelfstandig lidder volks
vertegenwoordiging. Zij spraken en stemden naar eigen inzicht, eer en 
geweten, en beriepen zich hoogstens een enkele maal op de mening 
van ‘hun politieke vrienden’ of ‘hun medestanders’. Partijverband, ge
zamenlijk optreden op grond van een bepaald programma, een partij - 
tactiek die partij tucht vereiste om te kunnen slagen, waren totaal on
bekende wapenen in ons politiek arsenaal. Groen verklaarde dan ook 
in zijn Bijdrage ronduit dat hij ‘het niet ongepast zou achten de wille
keur der vertegenwoordigers ten aanzien van hun committenten 
eenigszins te beperken.’ ‘Thans is elke lastgeving of ruggespraak bij 
artikel 83 ontzegd. Zeer gemakkelijk inderdaad voor de vertegen
woordiger en ook voor het gouvernement; maar zou hierdoor even
zeer voor het belang en het recht der natie zijn gezorgd?’ De onafhan
kelijke status van de Kamerleden impliceert echter, dat de onderschei
ding in partijen op grond van hun werkzaamheden in de Kamer weinig 
zegt voor de politieke verhoudingen bij de ‘committenten’, of, nog 
ruimer genomen, bij de voor het staatsleven geïnteresseerde Neder
landers.

Buitenlandse bladen kwamen in hetzelfde jaar (1840) zelfs tot zes 
partijen voor Nederland. Zij betrokken bij hun indeling ook de in 
Nederland verschijnende dagbladen of tijdschriften van algemeen 
karakter. Zo onderscheidden zij de a.r. (Nederlandsche Stemmen; 
1834-42), r.k. (Noord-Brabander), conservatieven (Journal de la Haye, 
de Avondbode), gematigde staatshervormingsgezinden (het Handels- 
blad), geavanceerd liberalen of radicalen (Arnhemsche Courant) en 
revolutionairen (Tolk der Vrijheid).44 Maar ook deze indeling is pro
blematisch, daar we weinig afweten van het aantal abonnés en boven
dien er niet zeker van zijn welk motief een abonné tot de keuze voor 
zijn periodiek leidde.
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Wat georganiseerd overleg betreft is men gewoon - wat de Kamer
leden aangaat - te wijzen op de mededeling van Colenbrander, dat om
streeks 1842 een groepje conservatieve Kamerleden besloot jaarlijks 
een enkele dag buiten bijeen te komen, om op rustige wijze elkaar te 
ontmoeten en gezamenlijk bepaalde vraagstukken te bespreken.45 
Wat de kiezers betreft, wijst men op de (liberale) Amstelsociëteit te 
Amsterdam (1846) als de eerste politieke organisatie en noemt men 
verder Utrecht, dat een dergelijke club kende in de eveneens liberale 
Rijnsociëteit.

De gang van zaken na de vergadering van 27 november 1841 geeft 
ons echter gelegenheid onze kijk op het politieke leven in Nederland 
omstreeks 1842 te verruimen. Want nu werd onder de politiek ge
ïnteresseerden, ‘het meest redelijk denkend gedeelte der natie’, om het 
in ouderwetse termen te zeggen, een intensieve actie gevoerd, die - 
naar we zullen zien - tot blijvende contacten leidde. Er moest kleur 
bekend worden. De aangeschreven personen moesten hun standpunt 
bepalen ten aanzien van zeer belangrijke vraagstukken:

a. Wat te denken van een adres, dat inmenging meebracht in kolo
niale zaken en dus het koninklijke prerogatief aantastte; deze vraag 
klemde te meer, waar het gouvernement reeds dadelijk - naar we zul
len zien - bij het begin der wervingsactie zijn ontstemming liet blijken. 
Regeringsgezinden werden al dadelijk door deze laatste omstandigheid 
afgestoten.

b. Wie meende, dat hier inmenging plicht was, kwam voor de vraag 
te staan of Christelijke beginselen voor de practische staatkunde on
misbaar waren (Groen, c.s.) of dat de staatkunde gebaseerd moest zijn 
op zuiver humanitaire beginselen (Vreede, c.s). Hierbij voegt zich 
voor de eerste groep een afkeer van voor de mensheid algemeen gel
dende wetten, die juist de liberalen zo aanspraken. Nationaal stond 
tegenover universeel.

Alvorens nu een beeld te geven van hetgeen bestudering der adres
sen oplevert voor de centra van opgewekt politiek leven en voor de 
kringen, die hierbij betrokken waren, is het gewenst de houding van 
het Gouvernement tijdens de wervingsactie te tekenen, omdat daaruit 
blijkt, dat hier sprake is van een welbewuste oppositie der adressan
ten.
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Reeds vanaf 1833 hadden Nederlanders zich beijverd, meestal onge
vraagd, de regering van voorlichting te dienen bij het emancipatie- 
vraagstuk. In 1833 waren al twee plannen binnengekomen.46 Na 
enkele jaren van rust verschenen in 1838 en 1839 weer suggesties. Het 
is begrijpelijk, dat deskundige ambtenaren als de Minister van Kolo
niën en de Gouverneur-Generaal van West-Indië, die over heel wat 
gegevens beschikten, zich nogal eens ergerden aan tips, die brave, 
maar soms volkomen incompetente landgenoten, hun meenden te 
moeten geven. De departementale reacties op de suggesties verraden 
meermalen een zekere geprikkeldheid. Wat was het aangebodene soms 
louter gezwam! Zuchtend schreef Rijk, die enige jaren G.G. van West- 
Indië was, en de memorie (uit 1839) van een zekere L. van Rossum te 
Haarlem moest beoordelen: ‘Het uitgebreide stuk van den heer van 
Rossum heb ik onderhanden. Daarin zijn honderde bladzijden met 
geschiedkundige aanhalingen, beginnende met Ptolomeus Phila- 
delphus, gaande door al de groote mannen der Romeinsche Geschie
denis heen tot op de schrijvers dezer dagen, behandelende de slaven 
der oudste volken, de Heloten der Spartanen en de lijfeigenen vanaf 
de Romeinen tot in de middeleeuwen, om iets te bewijzen dat vol
maakt geen bewijs behoeft, terwijl in het wezen der zaak geen tien 
bladzijden gezegd zijn, noch op eenige gronden wordt aangewezen, 
hoe een kapitaal van 40 tot 50 millioenen in 7 jaren tijd moet geamor
tiseerd worden. Ik beschouw het geheele plan als eene fraaije utopie, 
door een braaf en edel man ontworpen en op een of meer plantaadjen, 
onder leiding van mannen zoo braaf en welgezind als de heer van Ros
sum zelf is, zeer gemakkelijk toe te passen, maar voor de geheele 
kolonie onuitvoerbaar. ’4 7

En stellig hadden de departementale deskundigen gelijk, wanneer 
zij ook in de toespraken der Engelse propagandisten veel opmerkten, 
dat hun onbekookt en onvoldoende bewezen voorkwam. Waren de 
gegeven berekeningen en cijfers betreffende de welvaart, door de 
emancipatie in de Engelse koloniën veroorzaakt, wel betrouwbaar 
genoeg? Was verder de tijd niet te kort om al een zo gunstige balans 
op te maken? Werd er wel voldoende beseft, dat Engeland door zijn 
enorme voorsprong op industriëel en commerciëel terrein in een ge
heel andere situatie verkeerde als Nederland? Met een zekere scepsis 
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zagen zij de successen der Engelse redenaars en met argwaan de vor
ming van clubs en comités. Met argwaan, want het was Baud’s vaste 
overtuiging, dat voor een slavenkolonie een eenhoofdig regerings
stelsel noodzakelijk was. ‘Het plaatsen van zulk een maatschappij on
der den invloed eener vertegenwoordigende Vergadering zou heil- 
looze gevolgen hebben’ verklaarde hij eens in de Tweede Kamer 48a. 
Hij dacht hierbij aan een koloniale raad, maar het is duidelijk, dat voor 
een eenhoofdig stelsel ook elke invloed van particulieren in het moe
derland een gevaar vormde. Ook de zo conservatieve Minister van 
Justitie Van Maanen was bedacht op onheil. Onder de dikwijls zo 
omstandige en plechtig geformuleerde stukken van zijn hand ligt een 
nota voor Baud, (zijn collega voor koloniën) die door een zekere op
gewondenheid uit de toon valt. 48b ‘Volgens onder de hand ingewon
nen berigten is het plan tot oprigting eener Maatschappij, ten doel 
hebbende om de afschaffing der slavernij in de Overzeesche bezittin
gen van den Staat te bevorderen zijnen oorsprong verschuldigd aan de 
bemoeyingen van Engelsche en Amerikaansche zendelingen, onge
veer anderhalf jaar geleden te Rotterdam in het werk gesteld.

Hoewel in den beginne hunne pogingen weinig bijval vonden, zoo 
is het hun echter later gelukt eenige Nederlandsche ingezetenen ter 
bereiking van dat doel over te halen, ten gevolge waarvan er dan ook 
op den 27 November 1.1. te ’s Gravenhage eene vergadering van 39 
personen heeft plaats gehad, uit mannen van onderscheidene Gods
dienstige kleur tezamengesteld. Onder deze bevonden zich ook de 
Heeren Groen van Prinsterer, Capadose, de advocaten Koenen te 
Amsterdam en Gefken te ’s Gravenhage en nog zeer vele anderen van 
die partij, welke bij het openen der vergadering al dadelijk deden zien, 
dat zij het er op hadden toegelegd, om die Maatschappij in hunnen 
geest te doen tot stand brengen.

Spoedig bleek dit al meer en meer, waarvan het gevolg was, dat er 
groote verwarring plaats greep, al wat gematigd was zich onttrok, en 
door de meerderheid dier vergadering, grotendeels, zoo niet geheel 
bestaande uit personen, wier Godsdienstige gezinningen met die van 
den Heere Groen overeenstemmen, werd besloten om aan Uwe Ma
jesteit een door den Heer Groen opgemaakt adres met de statuten der 
op te rigten Maatschappij ter goedkeuring in te dienen.’
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Als antwoord op deze nota liet Koning Willem II onmiddellijk Van 
Maanen twee kardinale vragen voorleggen: a. Kan zodanige Maat
schappij wel toegelaten worden; b. Wat kan naar Uw oordeel gedaan 
worden om verdere stappen tot oprichting derzelve tegen te gaan.

Zaak was nu, meer over vergadering en actie te weten te komen. 
Baud zond, zodra hij iets wist, een haastig kattebelletje aan zijn collega 
van Justitie. ‘De vergadering is gepresideerd door den Heer van Ou
dermeulen van Amsterdam. - Onder de tegenwoordig zijnde leden 
waren nog de Generaal La Sarraz, Elout, D. van Hogendorp, Gevers 
(rekenkamer), Mackay-aanhangelingen van Groen - Onder de gema
tigden : Bogaerts (de dichter) van Rotterdam. Onder de ongelovigen: 
Professor Vreede en Ackersdijck uit Utrecht. - Ik weet niet in hoe
verre ook anderen als de reeds gemelden genoemd moeten worden. - 
Da Costa was er niet. Americanen of Engelschen die overal rond heb
ben gereisd waren er ook. Ni fallor speelt de Engelsche predikant te 
Rotterdam een zeer grote Rol in deze zaak. -

Ik herinner mij niet regt of de Statuten reeds waren ontworpen en in 
de vergadering aangenomen zijn, dan wel of Groen dit later zoude 
doen.

Dingsdagavond van den Prins van Oranje met Van Rappard naar 
huis keerende heb ik hem al wat ik U verhaald had ook medegedeeld 
en hij was voornemens het Z.M. te vertellen; het is dus welligt minder 
noodig zeer in bijzonderheden uit te weiden. V.O. 49 en G. 50 zou ik 
liever niet genoemd hebben, dit heeft V.R.51 mij ook beloofd niet te 
zullen doen.’52

Maar het bericht, dat een groep van lastige, fanatieke ‘fijnen’ bezig 
was de slavenemancipatie ter hand te nemen, veroorzaakte niet alleen 
een schok op de departementen. Ook in de kringen van plantage- 
eigenaren was onrust ontstaan. Al spoedig dienden deze (wonend te 
Rotterdam, Zutphen, in Overijsel en Drente) rekesten in bij de Ko
ning.53 Zij spraken hierin hun bezorgdheid uit over ‘de vorming van 
eene Maatschappij hier te lande, die naar Engelsch voorbeeld de 
emancipatie in Suriname wilde erlangen’. Niet tegen de emancipatie 
verzetten zij zich echter. Wat hen beangstte, was dat de leiding ‘eener 
zoo teedere en gewigtige zaak’ aan particulieren zou worden overge
laten. Met klem verzochten zij een onderzoek van regeringszijde naar 
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deze materie. Mocht dit onderzoek op overtuigende wijze tot eman
cipatie leiden, dan hoopten zij op een billijke vergoeding voor de 
eigenaars.

Wilde Van Maanen een verantwoord advies aan de Koning uit
brengen betreffende de twee vermelde vragen, dan was het nodig 
eerst precies te weten, wat eigenlijk de ‘dompers’ van 27 november 
1841 wilden. De ambtenaren van de departementen van Justitie en 
Koloniën deden dan ook alle mogelijke moeite om de door Groen 
voorgelezen Statuten (al of niet gewijzigd) in handen te krijgen. En 
het gelukte! Op een onooglijk klein papiertje, allerminst passend in 
Van Maanen’s mappen, treft men ze aan. Het bleek hem, dat de adres
santen niet van plan waren, een Koninklijke goedkeuring te vragen, 
maar wilden volstaan met het verzoek om een Koninklijke aanbeveling 
voor hun doelstellingen. Nu moest hij vraag a (kan de oprichting 
tegengehouden worden) ontkennend beantwoorden. ‘De ondergetee- 
kende vermeent dat middelen van bedwang, ten einde derzelver op- 
rigting tegen te gaan, niet kunnen worden aangewend en dat andere 
middelen weinig doel zullen treffen.’54

Wel zou (vraag b) iets gedaan kunnen worden om de maatschappij 
flink af te remmen in haar activiteit. In de eerste plaats door een brief 
naar de Gouverneur-Generaal in Suriname. Als gevolg van dit advies 
schreef Baud aan deze ambtenaar: ‘Zooals UHEGeb. uit de Statuten 
der Maatschappij ontwaren zal, zoude deze Maatschappij uit den aard 
der zaak haren werkkring in de koloniën van den staat en wel bijzon
derlijk in de West-Indische moeten hebben, en hieruit volgt van zelve 
dat vermits bij de Grondwet het uitsluitend Opperbestuur over de 
Volksplantingen en Bezittingen van het Rijk in andere werelddelen 
aan den Koning is opgedragen, dezelve aldaar niet werkzaam zal kun
nen zijn zonder alvorens Zijner Majesteits goedkeuring verkregen te 
hebben.

Het is krachtens de op mij van wege Z.M. verstrekte last, dat ik de 
eer heb UHWE’s zeer bijzondere aandacht hierop te vestigen met 
nodiging om zonder nadere en uitdrukkelijke mededeling mijnerzijds 
dat bedoelde Maatschappij niet zonder ’s Konings toestemming in de 
West-Indische koloniën mag werkzaam zijn; haar geenerlei werkzaam
heid die onder het bedwang van het openbaar gezag vallen kan te ver-
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oorloven en niet toe te staan dat in eenig koloniaal nieuwspapier op
wekkingen of andere stukken over deze Maatschappij worden ge
plaatst, maar integendeel de noodige maatregelen tot krachtige wering 
dezer instelling te nemen.’

Maar deze tegenwerking droeg te zeer een intern karakter. Ook 
naar buiten toe moest positie genomen worden. Wanneer de door de 
plantage-eigenaren ingediende rekesten openbaar gemaakt werden, 
zou hierdoor voldoende gedemonstreerd worden, dat de regering 
evenmin gediend was van particuliere inmenging als de schrijvers der 
rekesten. Juist hierdoor winnen de Adressen der opposanten aan be
tekenis. Welbewust zetten dezen zich nu immers tegen de gouverne
mentele richtlijnen af. Wel hebben zij rekening gehouden met de koel
heid in de hogere sferen. De toon van hun Adressen is namelijk wel - 
voor 1842 althans - vrijmoedig, maar toch zeer wellevend en gema- 
tigd.

we tekenen nu eerst de beweging in de kring, die reeds gereed was 
met haar stukken: die van het Réveil.

Op de bijeenkomst van 22 januari 1842, waar alleen geestverwanten 
aanwezig waren, is men het eens geworden over de definitieve vorm 
van het Adres en de Statuten. 55 In het adres vroegen zij tóch autorisa
tie des Konings tot het oprichten van een Nederlandse Maatschappij 
ter bevordering van de afschaffing der slavernij, die zij onverenigbaar 
achtten met de voorschriften en de strekking van het Evangelie. Met 
nadruk distanciëerden zij zich van emancipatie op humanitaire grond
slag. De kern van hun gedachten over de slavenemancipatie ligt in de 
volgende passage: De ondergetekenden openbaren het verlangen om 
de slaven niet enkel tot burgerlijke vrijheid, maar ook tot de vrijheid 
van zonde en verderf, tot eene vrijmaking ten eeuwigen leven te bren
gen; door het Evangelie ten grondslag te kiezen verklaren zjj ZF^ stellig en 
met nadruk tegen den leer van algemeenen vrijheid en gelijkheid, waardoor elk 
onderscheid van rang en stand weggenomen, geen Magt als van God geordineerd 
geëerbiedigd, in alle betrekkingen losbandigheid ingevoerd wordt en die in de 
tijden der Fransche omwenteling, met zoogenaamden philanthropischen ijver ook 
naar de koloniën overgebragt, voor de slaven, gelijk in Europa voor de vrijen, de 
leus van opstand, moord, en veelsoortigen jammer is geweest.' 56
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Na dit principiële getuigenis voerden de adressanten de economi
sche motieven aan, door De Neufville in zijn brochure al opgenoemd. 
Wel zetten zij zich even af tegen de Engelse propagandisten. ‘Zij had
den zich ten regel gesteld: eigen onderzoek, inachtneming van het
geen bepaaldelijk voor Nederland wenschelijk is, vrijwaring vooral 
tegen die soort van buitenlandsche invloed, waardoor men zoo ligt bij 
voorbijzage van hetgeen Vaderlandsch is, tot voorbarigheid en over
haasting zou kunnen worden verleid.’ Men ziet het: de beginselen 
christelijk en nationaal zijn bij de slavenemancipatie beide in het geding 
geweest.

De Statuten daarentegen zijn veel minder principiëel geformuleerd. 
Eigenlijk zou elke liberaal zich er zonder meer bij kunnen aansluiten. 
Als grondbeginselen werden genoemd:

a. de slavernij, gelijk zij ook in de Nederlandse koloniën bestaat, is 
onverenigbaar met de voorschriften, de geest en de strekking van 
Gods Heilig Woord;

b. een vruchtbare Evangelieprediking wordt door de instandhou
ding der slavernij belemmerd;

c. een waarlijk heilzame vrijlating moet plaats hebben naar Christe
lijke beginselen en met Christelijke opleiding gepaard gaan;

d. bij de afschaffing der slavernij behoort het punt der schadever
goeding in het oog te worden gehouden.

Als middelen om het gestelde doel te bereiken, werden genoemd:
a. het inwinnen van inlichtingen omtrent de toestand der slaven;
b. openbaarmaking hiervan;
c. aanbeveling van de zaak aan het Openbaar Gezag op grondwet

tige wijze.
Nu kwam het er op aan, medestanders te charteren. Ijverig schre

ven de Hagenaars aanbevelingen tot ondertekening van het Adres en 
trachtten zij er een sneeuwbalbeweging van te maken. Gefken schreef 
aan Koenen: ‘Ik zend U hiernevens een afschrift met vriendelijk ver
zoek van Uwe beste pogingen aan te wenden, ten einde a costy de aan
dacht op de zaak te vestigen en achtenswaardige ondertekeningen te 
verwerven. Wij rekenen op da Costa, maar hoe zullen de Heeren Van 
der Houven en de Clerq over de zaak denken? Verder komen mij voor 
den geest de waardige Huët en andere leden van het Waalsche Consis
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torie, van Eyk, Teding van Berkhout, professor van Lennep, profes
sor Bosscha enz. Ik wenschte wel, dat het adres, gelijk het nu zamen- 
gesteld is, aan de Heeren Le Chevallier wierd medegedeeld. De teeke- 
ning van broeder Chevallier en andere lieve broeders zal ons mede bij
zonder aangenaam zijn.

Groen schrijft over de zaak aan Bodel te Leyden. De teekening van 
professor Rutgers zou ons veel genoegen doen. Weet gij ook nog den 
een of ander te Leyden? Capadose schrijft aan Talma te Utrecht, waar 
wij hopen eenige medewerking te zullen vinden. Indien professor 
Vinke mogt te bewegen zijn mede te werken, zouden wij er ons in ver
heugen. Ook heeft Capadose geschreven aan James, Hogendorp aan 
Rau te Arnhem, Singendonck aan de broeders te Nijmegen, ik schrijf 
aan van der Hoop te Assen, enz. Naar alle die plaatsen gaan afschriften 
van het Adres. - De zegen moet van Boven komen.’57

In bovengenoemd schrijven van Groen aan Bodel lezen we van een 
dergelijke opwekking tot werven. ‘Hiernevens het Anti-Slavery- 
request, hier geteekend door de Heeren: Gevaerts, Gevers, van Ho
gendorp, Capadose, Groen van Prinsterer, Elout, Mackay, Singen
donck, Gefken; zoo ik meen ook door den Generaal de la Sarraz en 
Delprat. - Men heeft mij verzocht het aan U te zenden; deel het s.v.p. 
ook aan de H. H. Tyd 58 en aan Rutgers mede; en zoo gij nog iemand 
weet dien gij als voor de zaak genegen en met de beginselen van het 
Adres instemmend beschouwt. Het origineel volgt later ter teeke
ning.’59

Ondertussen begon Gefken, die als voorlopig secretaris fungeerde, 
al vast aan de zorg voor lectuur. ‘Het Fransche werk waarover gij mij 
schrijft’, zo berichtte hij aan Koenen,57 ‘zullen we ons voorzeker aan
schaffen. Reeds hebben wij eenige bestanddeelen voor eene kleine 
Bibliotheek, die toevertrouwd is aan de zorg van den Heer Singen
donck.’

Ondanks alle ijver van de voorlopige secretaris ging het Van der 
Oudermeulen te Amsterdam niet snel genoeg. Hij had na de vergade
ring van 22 januari (waarin de stukken immers hun vaste vorm had
den gekregen) dagelijks het rekest aan de Koning en de bijlagen ver
wacht. ‘Tot mijn leedwezen ben ik tot dusver in die verwachting te
leurgesteld en waarlijk, het is voor de goede zaak te bejammeren dat 
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niet meerdere voortgang gemaakt wordt’ schreef hij de 12de februari 
aan Groen.60 In de volgende passage motiveerde hij zijn ongeduld. 
‘Ik ben onder de hand geïnformeerd dat de Rotterdamsche Heeren al
hier een vrij sterk en ongepast stuk ter teekening voordragen; indien 
Z.M. daarvan kennis bekomt alvorens het onze hem ter hand komt, 
wordt een scherp Besluit daartegen genomen en ons Rekest later over 
dezelfde kam geschooren; daarom zendt mij toch spoedig het Rekest 
en leverdt het in, zoodra UHWGeb. het van mij terug zal hebben. Ik 
verzoek U neem mijn dringen niet euvel maar wij staan op zulken 
goeden grondslag, dat wij voort moeten gaan; slappe knieën en trage 
handen hebben nooit iets goeds te weeg gebracht.’

Ook Gefken hoorde in diezelfde tijd iets over de actie der tegen
partij. Naast voldoening over behaalde resultaten komt er in zijn brie
ven eveneens een toon van ongeduld en ongerustheid. 61 ‘Heden
avond zal het Adres aan Z.M. den Koning, waarvan de inhoud U be
reids bekend is, bij den Heer van der Oudermeulen aankomen. Het is 
voorzien met twaalf onderteekeningen van den Haag, die waarschijn
lijk nog met enkele andere zullen vermeerderd worden. Overal heb
ben wij tot hiertoe medewerking gevonden als te Arnhem, Nijmegen, 
Utrecht, Breda, enz. Ook onderscheidene zeer achtenswaardige men- 
schen te Rotterdam zijn mede bereid om te teekenen. Intusschen ver
nam ik gisteren morgen van Hogendorp dat de tegenpartij lang niet 
stil gezeten heeft, maar mede een Adres aan den Koning heeft getee- 
kend en wel in aanzienlijken getale. Hedenavond komen wij bij van 
Hogendorp bijeen en zal ik er waarschijnlijk meer van hooren. De 
Heere zal den weg aanwijzen.

Spoedig zullen, hoop ik, thans de Amsterdamsche Vrienden teeke
nen. Ik heb den Heer van der Oudermeulen verzocht het Adres te zen
den naar Rotterdam. Van daar gaat het verder.’

Toen eindelijk een overzicht van de handtekeningen verkregen 
was, begon het originele Adres zijn rondreis. Het mocht niet langer 
dan drie dagen in één plaats blijven. Zo gelukte het op 5 april de stuk
ken bij de Koning in te zenden. Men dient in het oog te houden, dat 
het Adres in de literatuur altijd geciteerd wordt als ‘Adres van L. R. 
Gevaerts c.s.’, hoewel het duidelijk is, dat het ontworpen is door 
Groen.
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Bestudering der handtekeningen geeft ons een aardige kijk op de 
nationale contacten, ontstaan door de Adresbeweging. Hieronder 
volgt een zo zakelijk mogelijk overzicht van de plaatsen en personen, 
die er bij betrokken waren. Zij weerspreken een opmerking van Pier- 
son, die mij reeds eerder enigszins bevreemd had, namelijk dat het 
Réveil vooral een Amsterdams verschijnsel was, o.a. omdat deze stad 
het uitgangspunt was van de belangrijke werkzaamheden. 62 Den Haag 
is toch wel echt het centrum geweest voor de slavenemancipatie, ook 
later.

Geheel volledig is onderstaande lijst niet. De adressanten droegen 
niet altijd zorg voor een leesbare handtekening, hadden de lastige ge
woonte om altijd hun woonplaats en soms hun voorletters weg te 
laten.63 Als ambt of beroep is zoveel mogelijk de status in 1842 aan
gegeven. Het adres telde 56 namen, waarvan ik er 54 ‘thuis’ heb kun
nen brengen. Ik rangschikte de namen in de alfabetische volgorde der 
woonplaatsen.

AMSTERDAM

Mr. I. da Costa, de advocaat en dichter.
Mr. H. C. Hooft Graafland, raadsheer aan het Prov. Gerechtshof te 
Amsterdam.
P. P. Huidekoper, koopman; lid der Tweede Kamer; van 1842-49 burge
meester.
Mr. H. J. Koenen, in 1842 lid van de Raad van Amsterdam.
J. E. Mollet, oud-onderwijzer.
A. de Neufville, commissaris der Nederlandsche Bank.
Mr. J. de Neufville Azn., advocaat.
F. van der Oudermeulen, president der N.H.M.; lid van de Amsterdamse 
Raad; wethouder; lid der Eerste Kamer.

ASSEN

Mr. P. W. Alstorphius Grevelink, rechter aan de arrondissementsrecht
bank.
Mr.J. F. Homan, president der Arrondissementsrechtbank.
N. H. Tatum Zubli, Ned. Hervormd predikant.
Mr. Thuessink van der Hoop, officier van justitie.
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arnhem of omgeving
Mr. H. M. Mollerus, lid van de Prov. Staten van Gelderland.
Mr.J. Rau, raadsheer aan het Gerechtshof in Gelderland.
G. J. W. Carp, ambteloos.

BREDA

L. G. James, Waals predikant.

’s GRAVENHAGE

Dr. A. Capadose, ambteloos.
Mr. G. Delprat, advocaat van de schatkist bij Financiën.
Mr. P. J. Elout van Soeterwoude, rechter aan de arrondissementsrecht
bank.
F. W. Fagel, gepensioneerd Kapitein ter Zee.
Mr.]. W. Gefken, advocaat.
Mr. A. van Gennep, vice-president van het Amortisatie-syndicaat; lid 
van de Eerste Kamer.
Mr. L. R. Gevaerts, toen ambteloos.
Mr. M. B. H. W. Gevers, president van de Algemene Rekenkamer.
Mr. G. Groen van Prinsterer, ambteloos.
Mr. D. van Hogendorp, raadsheer bij het Prov. Gerechtshof van Zuid- 
Holland.
Mr. F. van Hogendorp, lid van de Prov. Staten van Zuid-Holland.
Mr. A. Mackay, referendaris aan de Raad van State.
C. D. A. de Quertenmont, surnumerair bij het Kadaster. 
J.A.H. de la Sarraz, gepensioneerd luitenant-generaal.
J.C.I. Secrétan, Waals predikant.
Mr. J A. Singendonck, commies van Staat.

LEIDEN

J. T. Bodel Nijenhuis, uitgever.
H. Cock, hoogleraar staatsrecht.
Kemper.
J.B. de Pinto, in 1841 te Voorburg gedoopt; student theologie te Lei
den (geboren 1809).
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NIJMEGEN

Mr. W. van Lynden, lid der Tweede Kamer (van 1850-1866).
Mr. J.F.H.J.E. Mackay kantonrechter; lid van de Gedeputeerde 
Staten.
E. A. Zubli, Waals predikant.
C. Westhoff, Luthers predikant.

ROTTERDAM

W. G. Herklots, suikerraffinadeur.
B. J. C. Mackay, directeur van het postkantoor te Rotterdam.
G. van Oordt, suikerraffinadeur.
P. van Oordt, suikerraffinadeur.
W. van Oordt.
J. van Zuylen van Nijevelt, gepensioneerd Kapitein ter Zee.

UTRECHT

A.J. van Beeck Calkoen, wethouder van Utrecht.
C. W. J. van Boetzelaer, lid der Prov. Staten van Utrecht.
W. Bijlandt, gepensioneerd luitenant-generaal.
Mr. W.M.J. van Dielen, lid van de raad van Utrecht.
A. G. de Geer, kapitein bij de schutterij.
A. A. W. Schuyt, hoogheemraad.
J. Taets van Amerongen.
E. A. F. de Talma, ambtenaar van Financiën.
H.A.R.  Vosmaer, advocaat en notaris.

Wie enigszins vertrouwd is met de namen der personen, die van 
1845-1854 de Amsterdamse vergaderingen der Christelijke Vrienden 
bijwoonden, ziet in bovenstaande lijst onmiddellijk de kern. Een en
kele naam zou men hier niet verwachten (Huidekoper, Cock). Andere 
namen ontbreken. Wij dienen dan niet aan politieke maar religieuze 
bezwaren te denken. Van der Kemp te Den Haag zond bijv, aan Gef
ken een omstandige verklaring voor zijn weigering om mee te doen. 
Van der Brugghen’s aarzeling releveerden wij reeds.

Men kan zonder enige twijfel aannemen dat de kring van Christe
lijke vrienden in oorsprong in deze tijd is ontstaan. De onderlinge 
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correspondentie ten behoeve van de Adresbeweging heeft toen al in de 
Réveilkringen de behoefte gewekt eens samen te komen ter bespre
king van actuele vraagstukken. ‘Wat ook van de Zaak worde,’ schreef 
Gefken tijdens de actie aan Koenen, 64 ‘gij zult het met mij verblijdend 
vinden, dat hier vereeniging en verlangen om vereenigd te werken 
onder de broeders ontstaat. Verleden week hadden wij eene interes
sante bijeenkomt over het Onderwijs ten huize van Capadose. Heden
avond komen wij bijeen bij Hogendorp om over hetzelfde onderwerp 
te spreken. Mogten op meer plaatsen de broederenkringen zich meer 
en meer aaneensluiten en daarbij tusschen die kringen onderling ver
eeniging ontstaan! Groen en ik zouden wenschen in den loop van dit 
jaar eene bijeenkomst te hebben met allen, die zich in de verschillende 
oorden des Lands uit een Christelijk oogpunt met het Volks-onderwijs 
bezig houden, om ieders gedachten te hooren...’

Welnu, de Adresbeweging heeft het eerst contact tussen de ver
schillende plaatsen gelegd. Dit verklaart, waarom de brief van Hel
dring enkele jaren later insloeg en vanaf 1845 nationale vergaderingen 
van Christelijke Vrienden regelmatig plaats vonden.

In maart 1842 zijn de ondertekenaars van het ‘Groeniaanse’ Adres 
grotendeels te Den Haag bijeengeweest. Er is toen een hoofdbestuur 
gekozen (zie bijlage).

Verschillende oorzaken hebben er toe geleid, dat dit niet veel activi
teit heeft ontplooid. De hoofdoorzaak is de verklaring van het Mi
nisterie van Koloniën geweest, dat de emancipatie ter hand zou wor
den genomen. We komen hierop terug. Verder is men steeds beter 
gaan beseffen, dat de materie buitengewoon moeilijk was en kreeg 
men begrip voor het standpunt der regering dat de orde in Suriname 
gevaar liep bij ondoordachte acties in het moederland. Een rol heeft 
ook gespeeld de vraag of de Engelse sprekers niet zeer lichtvaardig 
met cijfers hadden gegoocheld. En toen bovendien in 1845 de bijeen
komsten der Christelijke vrienden plaats vonden, kon de slavenvriend 
zich hier laten horen. Onder de vele punten, die behandeld werden, 
behoorde dan ook: ‘Wat kan er te doen zijn voor de emancipatie der 
negerslaven in onze koloniën?’ Het was in het blad van deze groep van 
Réveilvrienden, dat in 1848 een oproep geplaatst werd om opnieuw 
zijn handtekening te willen plaatsen onder een Adres aan den Koning, 
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waarin o.a. de volgende bepaling ter inlassing in de te wijzigen 
Grondwet werd voorgesteld: ‘Geene slavenhandel of slavernij wordt 
in Nederland en in deszelfs volksplantingen geduld.’ 65

Zeer terecht konden de aanbieders in dit adres schrijven, dat som
migen van hen enige jaren tevoren betrokken waren geweest bij de op
richting van een maatschappij en dat de afschaffing der slavernij hun 
gedurig had bezig gehouden. In later jaren gaf Mackay er een over
zicht van. ‘De werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk in het inwin
nen van berigten door briefwisseling met Engeland en met Emancipa- 
tievrienden en voorts in het in overleg treden met de Regering o.m. 
met den toenmaligen Minister van Koloniën Baud.’ Ontbonden werd 
de maatschappij nimmer! En toen Gefken in 1853 de stoot gaf tot her
nieuwd optreden, werden niet alleen de statuten van de oude maat
schappij vrijwel ongewijzigd door de nieuwe overgenomen, maar na
men verspreiders van de toen ontworpen circulaire zonder meer aan, 
dat de ondertekenaren van het Adres van 1842 deze niet behoefden te 
ontvangen, omdat zij reeds als leden konden worden beschouwd.66

De hoofdbetekenis der Adresbeweging onder de Réveilmannen 
moet men zoeken in het organisatorische vlak: zij bereidde de Vereni
ging van Christelijke Vrienden voor, die een zo belangrijke invloed 
heeft gehad op allerlei levensterreinen. Naar buiten werd daarna wei
nig spectaculairs gedaan. Heel anders was dat bij de tegenpartij.

Want ook deze was aan de slag gegaan.
Het Rotterdamse comité heeft - zoals we zagen - na de 27ste no

vember nog pogingen gedaan om op brede basis te blijven samen wer
ken. Het was immers zelf zo gevormd. Toen zowel de Haagse als de 
Amsterdamse Réveilkring de toenadering afwees, vond men in Rot
terdam een oplossing, die èn elegant, èn grappig was: De principiële 
mannen gingen uiteen, hun emotionele vrouwen niet! De Van Oordts, 
Herklotsen, enz. tekenden het adres van Groen, de Mezen, Millers, 
enz. het liberale adres. De vrouwen van Rotterdam verenigden zich 
echter en zorgden er zo voor dat de tegenstellingen niet te zeer werden 
toegespitst. Heeft hier ook niet de herinnering aan Elisabeth Fry mee
gespeeld, die door haar echt vrouwelijke tact en charme koning Wil
lem II zo had ontroerd? Ongeveer 130 ‘vrouwelijke ingezetenen der 
Nederlanden’ (maar het waren allen Rotterdamsen!) richtten zich in 
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een eigen adres tot de Koning. Natuurlijk legden zij de nadruk op het 
gevoel, niet op de economie.67 ‘Als vrouwen zouden wij bij Uwe 
Majesteit inzonderheid ten gunste der slavinnen willen pleiten, want 
op haar drukt de slavernij dubbeld zwaar. Wij zullen ons evenwel niet 
vermeten over haar lijden bij U.M. in bijzonderheden te treden, doch 
dat hetzelve veelsoortig en ondragelijk is, ja, niet zelden het verlies 
van het leven ten gevolge heeft, zal ieder openhartig onderzoeker ge
reedelijk erkennen.

Moge onze bede niet vruchteloos zijn - moge het U.M. behagen dit 
onderwerp in overneming te nemen. Dan, vertrouwen wij, zal het tijd
stip niet ver verwijderd zijn, dat iedere moeder in Suriname hare kin
deren in hare armen zal kunnen drukken en in moederlijke verrukking 
uitroepen: Deze kinderen zijn mijn! Dan zullen haar vereenigde stem
men tot den Troon der Genade opstijgen, en zegeningen op Uwer 
Majesteits hoofd afsmeken. - Dan zullen duizende wezens welke thans 
in eenen staat van duisternis verkeeren, de handen ten hemel heffen, 
en bidden voor hunnen bevrijder, hunnen beschermer, hunnen wel
doener, hunnen Koning!’

Vrouwen en dochters uit Réveil- èn liberale kringen hebben dus 
hartelijk samengewerkt. We vinden zo de namen: Mary Miller, Cor- 
nelia Mees, I. Herklots-Enslie, G. L. Röntgen-Bennets, enz., enz. In 
de departementale bescheiden wordt hun adres steeds aangehaald als 
‘het Adres van E. H. Enslie-Ashwell’, de naam die de rij van hand
tekeningen opent.

Met even grote energie als Gefken c.s., maar met groter succes heb
ben de liberale slavenvrienden overal te lande hun campagne gevoerd. 
De meeste invloed is van Utrecht uitgegaan. Hoewel het liberale 
Adres op naam staat van de Rotterdamse dichter en advocaat Bogaers 
(als eerste, althans bovenste ondertekenaar), zijn Vreede en Ackers
dijck als de spil der actie te beschouwen. Trouwens, het was ook van
uit Utrecht, dat het Adres - niet van Statuten, maar van een Manifest 
vergezeld - in april 1842 den Koning werd aangeboden.

Het (vrij korte) Adres is in de Bijlagen volledig opgenomen. Hier 
citeer ik als belangrijkste zinsneden: ‘De overtuiging dat de pligten 
der zedelijkheid en van den godsdienst, met die jegens het vaderland 
in volkomene overeenstemming, de vrijlating der slaven vorderen, 
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heeft ons doen besluiten om onze, al waren het ook slechts zwakke 
pogingen aan te wenden ten einde eene zoo wenschelijke zaak te be
vorderen.’ ‘Wij zouden vreezen U.M. te beleedigen, indien wij verlof 
vroegen om ons tot een zoo edel doel te mogen vereenigen; doch er 
ligt ons zeer aan gelegen eenig blijk van de hooge goedkeuring van 
Uwe Majesteit op onze onderneming te erlangen, waardoor wij ons 
zullen kunnen verzekerd houden dat wij, als een wettiglijk erkend 
ligchaam, den bijstand en bescherming van de regering, waar wij die 
ergens behoeven, niet vergeefs zullen inroepen.’68

Het Manifest, dat aan de landgenoten gericht was geweest tijdens de 
wervingsactie, was als afschrift bijgevoegd. Het was van aanzienlijk 
groter omvang (zie Bijlage). Ik volsta opnieuw met enkele opmerke
lijke passages.

‘Het is niet meer mogelijk het ongeoorloofde en schadelijke der 
slavernij in twijfel te trekken.

Mogt zij in vroegere tijden, bij minder helder inzigt, somtijds als 
verschoonlijk beschouwd zijn; wie is tegenwoordig niet overtuigd 
dat het strijdig is tegen de zedelijke en godsdienstige beginselen, welke 
door alle belijdenissen in ons Vaderland gehuldigd worden, den eenen 
mensch aan de willekeur van den anderen over te leveren, hem als een 
lastdier te behandelen, als een eigendom te verkoopen; wien is het 
onbekend dat de pogingen tot bevordering van zedelijkheid en tot 
verbreiding van godsdienstig onderwijs onder de slaven bijna zonder 
gevolg blijven, ja, zelfs dat de verdorvenheid, die de slavernij bij de 
slaven te weeg brengt, veelal ook hunne meesters besmet.

Bij deze beweegredenen, die geene ondersteuning moesten behoe
ven, is eindelijk nog een nieuwe gekomen. Men heeft de zekerheid er
langd dat de slavernij voor de koloniën niet onmisbaar, ja zelfs niet 
voordeelig is.’

‘Zoude het niet onverantwoordelijk zijn, waar wij zulk een proef 
voor oogen hebben, werkloos te blijven? Hetgeen ons het geweten en 
de voorschriften van den godsdienst ten heiligen pligt maken, wordt 
evenzeer bevolen door de staatkunde, de voorzigtigheid, de vrees van 
schoone gewigtige koloniën, bijzonder Suriname, te verliezen.’

‘Dank zij de ijverige pogingen der leeraren van verschillende gods
dienstige gezindheden, ondersteund door de welwillendheid onzer 
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landgenooten, en beschermd door de regering, is de slavenbevolking 
in onze koloniën niet van alle godsdienstig onderwijs, van alle midde
len ter beschaving, verstoken gebleven. Doch hoe weinig vruchten 
hebben die edele pogingen mogen opleveren, hoe dikwijls zag men de 
boden des vredes door mistrouwende planters geweerd of belemmerd. 
Geen twijfel, of met den schoonen dag der vrijlating zal ook een nieuw 
licht opgaan voor deze onze natuurgenooten, kinderen van denzelfden 
God, die zoo lang werden verongelijkt.’

‘Wij verlangen dat even als in Engeland voor eene zoo heilige zaak 
alle verschil van rang of stand, van godsdienstige belijdenis of poli
tieke beginselen zij ter zijde gesteld.’

Met een speciale verwijzing naar de Apostolische brieven van paus 
Gregorius XVI, uitgegaan de 23 december 1839, werden de Rooms- 
Katholieke landgenoten tot aansluiting opgewekt.69 ‘En zouden onze 
Israëlitische landgenooten kunnen vergeten, hoe eens hunne vaderen 
erger dan slaven werden vertreden en verjaagd; hoe zij het eerst in 
Nederland burgerlijke en politieke vrijheid vonden? Zouden zij het 
zich niet een pligt rekenen, tot verbreking van het juk der slavernij bij 
te dragen?’

Als middelen der op te richten maatschappij werden genoemd: ‘het 
opsporen en verzamelen van naauwkeurige berigten omtrent de sla
vernij in onze koloniën; het verspreiden van de kennis omtrent dien 
toestand; het opwekken der belangstelling in de afschaffing der sla
vernij ; het uitlokken en bekend maken van de beste plannen en voor
slagen om de slavernij af te schaffen...’

Van de 125 handtekeningen, die in de loop van de eerste maanden 
van 1842 verkregen zijn, geldt hetzelfde als van de ‘Groeniaanse’: 
Geen woonplaats, soms geen voorletters, soms onleesbaar. Volledig 
is de nu volgende lijst dan ook niet. Toch krijgen we ook hier een 
interessant beeld van politieke bedrijvigheid.

Arnhem en omgeving
Mr. G.J. C. Schneither, raadsheer aan het Hof van Gelderland.
Mr. E.W. van Dam van Isselt, lid der Prov. Staten van Gelderland en 
lid der Tweede Kamer
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AMSTERDAM

Dr. Hugo Beijerman, hoogleraar in de Ned. taal, letteren en geschie
denis.
Dr. E. Fabius, arts.
B. ter Haar, Ned. Herv. predikant (en dichter).
Mr. W. J. C. van Hasselt, lid van de rechtbank.
T. Roorda, hoogleraar Oosterse talen.
G. J. Rooyens, hoogleraar Kerkgeschiedenis.
W. H. Warnsinck, Bzn., suikerraffinadeur (en dichter).

DEVENTER

Mr. G. Mees, hoogleraar aldaar van 1839-47.

’S GRAVENHAGE

P. van der Breggen Paauw, doopsgezind emeritus predikant.
C. L. van der Broek, predikant der N.H. kerk.
E. Canneman, ambteloos.
I. J. Dermout, hofprediker van Willem I.
J. Kooy, directeur N.H.M.
H.P.  Timmers Verhoeven, N.H. predikant.

GRONINGEN

M. A. Amshof, zwager van Groen, predikant van de Groninger Rich
ting.
J. Baart de la Faille, Hoogleraar medicijnen.
J. Boon, N.H. predikant.
J. J. Canter-Cremers, advocaat en notaris, lid Eerste Kamer.
A. C. van Eldik Thieme, N.H. predikant.
H. O. Feith, advocaat, later prov. archivaris.
H. R. Hayunga, oud-voorzitter van het Hof van Justitie in Suriname.
P. Hofstede de Groot, hoogleraar theologie.
W. Muurling, hoogleraar.
Mr. N. Nienhuis, professor in de rechten.
H. de Ranitz, burgemeester.
C. P. L. Rutgers, N.H. predikant.
Dr.J. A. Schneither, rector aan het gymnasium.
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S. E. Stratingh, professor in de medicijnen.
L. S. Schukking, N.H. predikant; vriend van Hofstede de Groot.
Mr. B. Wichers, raadsheer aan het Prov. Gerechtshof.
Mr. H. L. Wichers, verbonden aan het Ned. Ind. Militair Hoogge
rechtshof.

LEIDEN

W. A. van Hengel, professor in de theologie.
ƒ. van Heukelom, lakenfabrikant, lid van de Prov. Staten van Zuid- 
Holland.
J. van der Hoeven, hoogleraar zoölogie en mineralogie.
N. J. Kist, hoogleraar kerkgeschiedenis.
H.J. Matthes, predikant in de Evangelisch-Lutherse kerk.
Mr.J. F. C. Molteer, griffier van de rechtbank te Leiden.
J. F. van Oordt, professor in de theologie.
A. Rntgers, hoogleraar Hebreeuws.
J. Tichler, N.H. predikant, de Groninger Richting toegedaan.
H. W. Tydeman, hoogleraar in de rechten.

ROTTERDAM

Mr. A. Bogaers, lid van de rechtbank.
J. M. Brown, onderwijzer; na 1845 predikant.
S. Dunlop jr., directeur van een Assurantiemaatschappij.
A. en W. Jay, kooplieden.
E. Miller, predikant bij de Engelse kerk.
Mr. W. C. Mees, advocaat.
Dr. A. Mees, praeceptor van het Erasmiaans gymnasium.
Mr. R. A. Mees, kassier, gehuwd met een zuster van Ackersdijck.
Mr. W. S. Reesema, advocaat.
Mr. A. Schadee, notaris.
Mr. J. Thooft, advocaat.
H. Tollens, koopman (en dichter).
D. Twiss, lid van een commissionairsfirma.
R. Twiss, cargadoor.
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UTRECHT

J. Ackersdijck, hoogleraar economie.
H. Bouman, hoogleraar theologie.
M. A. van der Bank, N.H. predikant.
W. J. B. Both Hendriksen, lid van de Raad.
L. Dibbits, predikant.
F. J. Domela Nieuwenhuis, Luthers predikant.
A. van Goudoever, hoogleraar in de letteren.
J. F. van Hoogstraten, predikant.
ƒ. Hora Siccama, griffier aan het Militair Gerechtshof.
J. H. van Pijnden van Lunenburg, curator van de Universiteit.
C. van Marle, inspecteur-generaal van de waarborg van gouden en zil
veren merken.
G.J.  Mulder, hoogleraar in de chemie.
P.J.J. Ram, lid van het Hof van Utrecht.
R. van Rees, hoogleraar.
H.J.  Royaards, hoogleraar theologie.
J. F. L. Schröder, hoogleraar in de wis- en natuurkunde.
J.L.C. Schroeder van der Kolk, hoogleraar in de anatomie en physiono- 
mie.
J. C. Swijghuisen Groenewoud, hoogleraar in de Oosterse letteren.
H. E. Vinke, professor in de theologie.
G. W. Vreede, hoogleraar in staats- en volkenrecht.

ZWOLLE

G.D. Jordens, plaatsvervangend kantonrechter.
G. Luttenberg, procureur van het Prov. Gerechtshof.
B. W. A. E. Baron Sloet tot Oldhuis, president van de Rechtbank.
H. van Sonsbeeck, raadsheer aan het Prov. Hof van Overijsel.

Ook deze adressanten hebben genoegen genomen met de verzekering 
der regering, dat de emancipatie door haar ter hand zou worden geno
men. Maar één der middelen: opsporing, verzameling en verbreiding 
van berichten omtrent de koloniën, ging de adressanten zo zeer ter 
harte, dat zij in de vorm van een vereniging dit op zich namen, dank
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baar gebruik makend van de in 1842 gelegde contacten. We zien hier 
dus een paralel lopende ontwikkeling: de ‘Groeniaanse’ adressanten 
vormen de latere Vereniging van Christelijke Vrienden, de liberale 
vormen (in 1843 al) de vereniging, die jaarlijks de ‘Bijdragen tot de 
kennis der Nederlandsche en vreemde Koloniën, bijzonder betrekke
lijk de vrijlating der slaven’ verzorgde. Van 1844-47 verscheen telkens 
een jaargang.

Voortdurend hebben zij leden geworven. Bovendien werkten zij 
van december 1847 tot maart 1848 nog eens aan een Adres aan de 
Tweede Kamer, daar de maatregelen, door de regering met betrekking 
tot de slavenbevrijding beloofd, uitgebleven waren.

Het zijn vooral hun Bijdragen, die bijzondere aandacht verdienen. 
In de eerste plaats omdat elke jaargang een (steeds groeiende) lijst van 
leden vermeldt. Het aantal steeg tenslotte tot 156. Het komt mij voor, 
dat deze lijsten tot dusver te weinig aandacht hebben getrokken. Men 
kan ze rustig beschouwen als een aanduiding van de eerste nationale 
liberale organisatie van langere aard. Er is allereerst een paradoxaal 
bewijs: Thorbecke ontbreekt! Het is Vreede, die voor dit schitteren door 
afwezigheid een interessante verklaring geeft, die bewijst, dat tijdge
noten in de vereniging inderdaad veel meer zagen dan een nieuws- 
club. In zijn reeds eerder geciteerde Levensschets vertelt hij, hoe hij 
anderen trachtte op te wekken zich aan te sluiten bij de vereniging. 
‘Bij Thorbecke deed ik dit schriftelijk te vergeefs. Hij was zeker niet 
gezind, om zonder kompas, onder Gezagvoerder Ackersdijck, met ons op 
goed geluk, in zee te steken: die twee masten op één en hetzelfde schip waren on
verenigbaar.1 70 En even verder vervolgt hij: ‘Om op de Vrijlating der 
Slaven en onze koloniale Bijdragen terug te komen, zie hier hoe 
Thorbecke zijne weigering tot medewerking zocht te rechtvaardigen: 
‘Ik heb, waarde Vriend, met het antwoord op Uw Slavenprospectus 
gewacht, tot ik U nevensgaand 2e D. 71 kon zenden, ’t geen mij gedu
rende de laatste maanden ontoegankelijk maakte voor anderen om
gang-

Eer ik mij verbinde, moet ik U over dat Tijdschrift nog eens hooren. 
Ik durf mij niet aansluiten zonder de meening, dat ik nuttig zal kunnen 
zijn. En uit het medegedeelde moet ik opmaken, dat de verlangde bij
dragen buiten mijn sfeer liggen. Gij zult mij daarover bij onze eerste ont
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moeting helder licht geven.’ Na dit ontwijkend antwoord, het best 
door de aanzienlijke Lijst van Inteekenaren, Leden der Vereeniging, 
en meest tot de liberale rigting behoorende, wederlegd, komt Thor- 
becke op de beteekenis van zijn doorwrochte toelichting der Grond
wet terug. Thorbecke was derhalve destijds bijna uitsluitend in de Po
litiek verdiept. Vroegere brieven dragen daarvan ook de bewijzen. 
Sedert het Lidmaatschap der Dubbele Kamer was die eerzucht meer 
dan de wetenschappelijke, zijne hoofdgedachte.

Hoewel welwillendheid in Thorbecke’s brieven doorstraalde, toch 
kwam die veeljarige onverschilligheid - zoolang ik geen Professor 
was... mij soms waarschuwend in de gedachte; en wat ik hier en daar 
van de heerschzuchtige aard van Thorbecke boorde, deed mij aan bij
oogmerken denken, van welke ik niet verlangde het werktuig te wor
den. Thorbecke wilde beproeven door mijne tusschenkomst eene ver
takking van geestverwanten te Utrecht in het leven te roepen; van
daar de uiting van den wensch dat wij elkander toch wat meer moes
ten zien en gedachten wisselen.’

Mag men Vreede geloven, dan zag Thorbecke dus in de vereniging 
een liberale groepering onder een leiding, die hem niet zinde. Maar we 
hebben nog een tweede getuigenis, dat er op wijst, dat de vereniging 
een eigen politiek-religieus klimaat had. In 1845 kreeg ook Heldring 
een uitnodiging vanuit Utrecht om toe te treden. Hij deed het, maar de 
volgende brief, aan Christelijke Vrienden gericht, bewijst, dat hij zich 
in deze kring niet in het minst thuis voelde. ‘De Utrechtsche Heeren, 
slavenvrienden, roepen mij op de zaak der slavernij met hen te be
strijden. Ik heb dat gedaan. Ik schreef een zendbrief in het tijdschrift, 
dat zij uitgeven, onder anderen in het Staathuishoudkundig tijdschrift 
van Sloet tot Oldhuis. Het is gebleken een vox clamans in deserto. 
Nochtans ook deze zaak is uit God: diep is de vloek, die op ons rust, 
dat wij zulks niet inzien, niet behartigen. Moet ik onder mijne tegenpartj 
voortgaan of zwijgen?' 72

Natuurlijk moet de lijst met beleid gehanteerd worden. Zo zijn 
enkele ondertekenaren van Groen’s Adres - omdat de leden van deze 
vereniging tenminste iets deden - toch als lid toegetreden (Van der 
Oudermeulen, De Neufville, Huidekoper, Van Beeck Calkoen).

Behalve de centra, reeds genoemd in het overzicht, vindt men per
sonen vermeld in:
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Friesland: Leeuwarden en Heerenveen.
Groningen: Ulrum.
Gelderland: Culemborg, Doesburg, Laren.
Utrecht: Zeist, Zuilen.
Zuid-Holland: Leerdam.
Zeeland: Goes, Middelburg.
Noord-Brabant: Bergen op Zoom, Grave, Heusden, Oirschot.

Zelfs vindt men twee leden vermeld in de koloniën; Dupuy (lid van 
de Raad van Indië) en Bisschop Grevelink (koloniaal secretaris) op 
St. Eustatius.

maar niet alleen door de ledenlijsten zijn de ‘Utrechtse Bijdra
gen’ interessant. Ook door de inhoud. Het was toch wel van heel 
groot belang, dat de koloniën in deze jaren meer publiciteit genoten. 
De voorlichting van regeringswege was al te summier. Het is zelfs niet 
te gewaagd verband te leggen tussen de stichting der liberale vereni
ging en de publicatie van 10 mei 1844, op last van de Minister van 
Koloniën door het Ned. Indische bestuur uitgevaardigd. Deze publi
catie had ten doel ‘tegen te gaan dat officiële stukken gebezigd werden 
om het vicieuze van het koloniale stelsel73 te bewijzen.’ Tot dusver 
was de lezer in het moederland aangewezen op dagbladartikelen en 
al of niet anonyme brochures, die naast veel rijp ook veel groen bevat
ten. De redactie 74 der Bijdragen kon evenwel als zeef fungeren; wat 
nu door haar werd geaccepteerd was méér dan een individuele reactie.

Nu moet men in dit opzicht de Bijdragen ook weer niet te hoog aan
slaan. De meeste artikelen liggen op een meer neutraal terrein (reis
beschrijvingen, overname van Engelse opwekkingen tot afschaffing 
van de slavernij, boekbesprekingen, ‘Brieven uit Suriname’, enz.). 
Maar verspreid vindt men toch wel bladzijden, die Baud en zijn man
nen met wrevel moeten hebben vervuld. Als eerste voorbeeld kies ik 
een passage uit het artikel: Belang der openbaarheid in koloniale aan
gelegenheden. 75

‘Ik durf het gerustelijk overlaten aan de uitspraak van verstandige 
lieden, met onze administratie bekend, of niet naar hun gevoelen me
nig besluit der Oostindische of Westindische regering nimmer het 
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daglicht zoude hebben gezien, indien hetzelve ter meerdere algemeene 
bekendmaking in een der openbare Nieuwsbladen had moeten worden 
medegedeeld, en of in dat geval niet vele handelingen en maatregelen, 
die welligt den toets der billijkheid en regtvaardigheid niet kunnen 
doorstaan, zouden zijn achterwege gebleven? Ik tenminste die bekend 
ben met zoo vele handelingen van dien aard, die zoo menig besluit, 
reglement, bepaling, contract, transactie en geschreven stuk heb onder 
mijne oogen gehad, welke tegen regt en billijkheid aandruischen, ben 
verzekerd, dat menige redeneering op onverklaarbare valsche begin
selen gebouwd en op hoogen toon volgehouden en tot wet gemaakt, 
nimmer het papier zoude bezoedeld hebben, indien men had kunnen 
vermoeden dat dezelve aan de onverbiddelijke en onpartijdige critiek 
van de publieke opinie zoude worden blootgelegd.’

Even scherp van toon is het tweede voorbeeld. Aan een artikel: 
‘Berigten aangaande de Nederlandsche Koloniën’76 is het volgende 
ontleend:

‘Meermalen hebben wij in dit Tijdschrift de aandacht gevestigd op 
de noodzakelijkheid om, ten opzichte van de zoogenaamde buitenbe
zittingen van onzen schoonen en rijken Indischen archipel, terug te 
keeren tot de verlichte en vooruitziende staatkunde van de eersten 
landvoogd na derzelver teruggave in 1815, den Baron van der Capel- 
len, die alom het gezag onzer vlag en daarbij tevens het geluk, de be
schaving en de welvaart der inlanders poogde uit te breiden...

Doch de geldbehoefte van Willem I, die, over een van de welva
rendste landen der wereld regerende, in vijftien vredesjaren de renten 
der oude staatsschuld verdubbeld had, verlangde weldra spoedige 
vruchten van de kort te voren uit ’s vijands hand terug ontvangen 
koloniën, waar alles te ontwarren, te herstellen en op te bouwen was. 
Men bezuinigde dan op de onmisbaarste behoeften: de posterijen, de 
premies op de tijgers (wat deerde het ook den Burggraaf Du Bus of er 
wat meer Javanen door dat roofgedierte verscheurd werden?), de 
kruisprauwen ter onderdrukking der zeerooverijen bestemd; men deed 
aan de schuldeisers te kort door de loopende renten der promessen op 
twee derden te verminderen en in gedeprecieerd koper te betalen, het
geen men in goed zilver verschuldigd was; men voerde tenslotte op 
Java een dwangstelsel van cultuur in, van hetwelk de Heer Itier, die in 
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1845 dat eiland bezocht, de volgende schilderij ophangt: retirer du 
pays le plus gros produit possible sans trop s’embarasser du sort des 
populations conquises, pousser le principe de 1’exploitation de 1’hom- 
me jusqu’a ses limites extrêmes...: telle est la penseé profondément 
empreinte dans les actes du gouvernement hollandais a Java...’ (Revue 
coloniale, juin 1846, p. 93).’

Na 1847 werd het werk gestaakt. Thorbecke nam immers te lande 
de leiding. Maar vergeten was het niet. Cornets de Groot, een alles
zins bevoegd kenner der materie, vertelt in zijn (niet gepubliceerde) 
autobiografie 77 hoe juist de liberale vereniging uit 1843 hem voor 
ogen stond bij de stichting van een Indisch Genootschap. Interessant 
is hierin de grote betekenis, die hij aan de arbeid uit de jaren 1844-47 
toekent. ‘Den 21 Mei 1854 was ik te Amsterdam met de heeren Thor
becke, Veth, Sloet tot Oldhuis en Van Hoëvell in Conferentie met den 
hoogleeraar Ackersdijck om hem over te halen tot het stichten eener 
vereeniging op koloniaal gebied. Het denkbeeld daarvan ging van mij 
uit.

Tien jaar geleden toch had zich te Utrecht gevormd eene vereeni
ging van kundige en vaderlandslievende mannen, die met het oog op 
‘Het gunstig teeken dat zich toen eindelijk in de Staten-Generaal 
stemmen lieten hooren over de gewigtige belangen der overzeesche 
bezittingen’ 78 tot het besluit kwam om bijdragen te leveren tot ver
meerdering der kennis van die bezittingen. Deze bijdragen zagen het 
licht gedurende de jaren 1844-1847.’

‘Voorzeker had deze vereeniging krachtig bijgedragen tot de wijzi
ging in 1848 der bepalingen van de grondwet met opzigt tot de kolo
niën en bezittingen van het rijk in andere werelddelen: tot de grond
wettige stelling dat de reglementen op het beleid der regering zouden 
worden vastgesteld door de wet.’

‘Hetgeen ik derhalve op het oog had was de daarstelling van de ge
legenheid om met opzigt tot onze overzeesche koloniën en bezittingen 
op eene krachtige maar waardige wijze van de openbaare meening te 
doen blijken.

Omtrent de wijze waarop die gelegenheid tot stand gebragt kon 
worden, was in 1844 in Utrecht het voorbeeld gegeven.’

Het waren deze gedeelten uit de aantekeningen van Cornets de
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Groot, die mijn nieuwsgierigheid wekten en tot een nader onderzoek 
aanspoorden. Weinig vermoedde ik toen, dat dit een zo nauwe samen
hang zou aantonen met een op het oog vrij onbeduidende en onbe
kende Adresbeweging!

tenslotte dienen wij de vraag te beantwoorden, of de Adres
bewegingen van 1842 alleen betekenis hebben gehad voor de politieke 
structuur van Nederland. Hebben zij ook de emancipatie zelf verder 
gebracht? Ogenschijnlijk niet.

Toen de Adressen waren binnen gekomen hebben de koninklijke 
dienaren Baud en Van Maanen intensief overleg gepleegd over de be
antwoording hiervan. Juist toen arriveerde in ons land Rijk, die enige 
jaren in Suriname aan het hoofd van het bewind had gestaan. Hem 
werd onmiddellijk het ontworpen antwoord voorgelegd. Het kon zijn 
volledige goedkeuring wegdragen. Hij stelde echter voor, de belang
rijkste opposanten éérst uit te nodigen voor een bespreking ten de- 
partemente. Daar zou hij hun - als insider - duidelijk maken dat de 
slavenemancipatie voor leken een al te netelige materie was. Ook 
Groen werd uitgenodigd. ‘Eenige Heeren aan het hoofd staande der 
geprojecteerde Maatschappij tot emancipatie der Negerslaven in de 
West-Indiën, omtrent de ware Staat van Zaken in die gewesten wen- 
schende voorgelicht te worden, zoo heb ik mij volgaarne (als onlangs 
aldaar met het hoogste gezag bekleed geweest zijnde) daartoe aange
boden en zullen die Heeren zich daartoe morgen (dinsdag) des avonds 
ten 7 1/2 ure aan het Ministerie van Marine bevinden, alwaar ook ZEx. 
den Heere Minister van Koloniën zal tegenwoordig zijn.

Mogt UHWE met Zoodanige meerdere Heeren als daartoe door U 
er zouden worden uitgenodigd, bij deze Zamenkomst wenschen 
tegenwoordig te wezen, dan wordt UHEG daartoe bij dezen door mij 
beleefdelijk uitgenodigd.’ 79

Tijdens deze conferentie verklaarde Rijk, dat de slaven in Suriname 
zouden moeten worden geëmancipeerd, maar dat hij het voorzichtig 
oordeelde, dat hier te lande geen openbare melding van beginpogin- 
gen tot vrijmaking der slaven zou worden gemaakt.80 Uit een brief 
van Groen aan Rijk 81 blijkt, dat deze door uitstedigheid de uitnodi
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ging had gemist. ‘Gebruik makende van de vrijheid mij door U Hoog- 
Edelgestr. verleend, zou ik voorzeker aan degenen die zich hier bevin
den, en allermeest aan den voorgestelden President onzer Maatschappij, 
den Graaf van Hogendorp, UHEG ’s goedgunstig aanbod hebben 
medegedeeld. Zij stelden allen op Uwe voorlichting en raadgeving te 
hoogen prijs, dan dat iemand hunner op de bijeenkomst niet tegen
woordig zou geweest zijn. Het zal door hen, evenals door mij, zeer 
worden betreurd, door mijne afwezigheid, eene zoo uitnemende ge
legenheid om onderrigt te ontvangen, te hebben gemist.’

Rijk heeft daarop - ‘om toch iets te doen’ - aan Groen een rapport 
toegezonden door hem ten behoeve van Baud over de slavenkwestie 
opgesteld.82 Het berust nog steeds onder Groen’s papieren. Geheel 
gerust was Rijk nog niet. ‘De ondergeteekende koestert eenige vrees 
of de voorgenomen maatschappijen, die zoo gaarne naar buiten zou
den werken, wel zoo geheel zullen willen stilzitten? Doch in alle ge
valle mag men hopen tijd te winnen, en die groote geestdrift wat te 
zien verplaatsen, waartoe ik ondershands zoo veel mogelijk werkzaam 
ben, niet geheel zonder vrucht, zelfs niet bij hen, welke uit een meer 
mystische zin uitgaan, zooals blijken kan uit nevensgevoegden brief 
van den heer Groen van Prinsterer, aan welken Heer ik spoedig be
zoek hoop te brengen om mondeling het verdere te doen.’ 82

En nu kon het Gouvernement nog de laatste pijl van de boog laten: 
Een gemeenschappelijk antwoord op alle Adressen: dat van de groep 
Bogaers, Groen, Rotterdamse vrouwen, en: dat der eigenaren van 
Surinaamse plantages. Voor een juiste taxatie van dit antwoord is het 
van belang eerst kennis te nemen van enkele gedeelten uit het advies 
van de ministers van Koloniën en Justitie aan de Koning over dit 
antwoord uitgebracht. 83 ‘In een onderhoud tusschen den Heer Rijk en 
eenigen der ontwerpers van het adres geteekend door A. Bogaers c.s. 
is het gelukt, hen te overtuigen, dat zij zich de zaak geheel verkeerd 
voorstellen, wanneer zij meenen dat de emancipatie niet slechts eene 
zedelijke en godsdienstige, maar ook, voor alle daarbij betrokkene be
langen, eene materiële weldaad zal zijn. - Maar men moet betwijffelen 
of die overtuiging wel het opgeven der voorgenomen vereeniging zal 
ten gevolge hebben. Het is voorgekomen dat een aantal personen zich 
reeds te veel over het nut der vereeniging hebben uitgelaten, om ge
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redelijk over te gaan tot eene geheele verlating van het beraamd ont
werp. Eene wijziging van dat ontwerp is al wat men van hen kan ver
wachten.

In deze stand van zaken hebben de ondergeteekenden zich de vraag 
gedaan, of het oorbaar zou kunnen zijn, om aan de adressanten eene 
kennisgeving te doen van den aard, vermeld in de mededeeling van 
den Directeur van Uwer Majesteits Kabinet van den n. 4. j.1. La 
o 13. 84

Die vraag hebben de ondergeteekenden zich ontkennend moeten 
beantwoorden. De bestaande staatsregeling toch maakt het oprigten 
van Maatschappijen als de onderwerpelijke niet afhankelijk van het 
goedvinden der regering.

Wel is waar kan Uwe Majesteit zonder eenigen twijffel, uit krachte 
van Artikel 59 der Grondwet, beletten, dat die Maatschappijen in de 
Koloniën werkzaam zijn, maar de vorming van zulke Maatschappijen 
hier te lande en de uitoefening der bemoeijingen met welke zij zich 
gewoonlijk bezig houden (zoo als het houden van vergaderingen, het 
opzamelen van bijdragen en het in druk uitgeven van hun handelin
gen) kan hun niet worden belet, zooals reeds aan Uwe Majesteit is te 
kennen gegeven bij het rapport van den Minister van Justitie van den 
10. 1. Hno 1 geh.

De artikelen 291 en 292 van het nog bestaande Code Pénal geven 
aan de regering wel de bevoegdheid, om zoodra er vergaderingen, uit 
meer dan 20 personen bestaande, op vaste dagen gehouden worden, 
de associatie te ontbinden, maar daardoor zou men toch het doel niet 
bereiken.

De ondergeteekenden hebben derhalve gemeend eene mededeling 
in eenen anderen zin te moeten ontwerpen, welke zij de Eer hebben 
Uwe Majesteit hierbij aan te bieden. De ondergeteekenden hebben in 
die aanschrijving een weinig vooruitgeloopen op het door Uwe 
Majesteit ten aanzien van de slaven aan te nemen beginsel, maar dat 
beginsel is hun voorgekomen zoo duidelijk door de omstandigheden 
te worden aangewezen, dat zij geene zwarigheid hebben gezien, om 
daarvan in de ontworpene mededeling de ruwe omtrekken te schet
sen. De ondergeteekenden gelooven voorts, dat die aanschrijving ook 
zeer geschikt is, om in afschrift te worden medegedeeld aan de onder
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tekenaren der antidotale rekwesten 85 in margine vermeld, alsook aan 
de vrouwelijke onderteekenaren van het rekest ten gunste der eman
cipatie, omdat allen daardoor zullen worden bekend gemaakt met het 
standpunt waarop de regering zich bij de beschouwing van deze be
langrijke aangelegenheid gemeend heeft te moeten plaatsen.’

Het antwoord, gedeeltelijk wel eens door verschillende schrijvers 
geciteerd, is te belangrijk, om niet in zijn geheel te worden opgeno
men.86

‘De Koning heeft in der tijd ontvangen het adres strekkende om 
HoogstDerzelver goedkeuring te erlangen ter oprigting van eene 
Maatschappij ter bevordering van de afschaffing van de slavernij.

Met de meeste belangstelling heeft Zijne Majesteit dat adres over
wogen en het is thans mijne87 taak U bekend te maken met Hoogst
Derzelver beschouwingen omtrent den gewigtigen inhoud van dat 
stuk.

De regering aarzelt niet om de gehele afschaffing der slavernij te 
rangschikken onder de maatschappelijke hervormingen, welke den 
voorbijgaanden invloed der begrippen van den dag overlevende, 
meer en meer zullen worden onvermijdelijke gevolgen van duurzame 
en toenemende oorzaken. De Regering zal zich niet onttrekken aan de 
pligten, welke zulke omstandigheden aan elk verstandig bestuur op
leggen. De maatregelen welke reeds door haar beraamd of bevolen 
zijn, kunnen tot bewijs hiervan dienen.

Maar die pligten zijn noodwendig ondergeschikt aan andere van 
eenen niet minder gebiedenden aard. Het is niet genoeg, dat de rege
ring zich vrage, wat aan den slaaf ontbreekt, om de maat zijner bur
gerlijke regten vol te meten. Zij moet tevens het oog laten gaan over 
de materiële welvaart van het gehele Maatschappelijke ligchaam, waar
van die slaaf slechts een lid is. Het voor allen beschermend Oppergezag 
mag de belangen van het geheel niet opofferen aan die van een gedeelte. 
Het mag daarbij den slaaf zelf niet uit het oog verliezen, wiens eman
cipatie op een tijdstip dat hij noch zedelijk noch verstandelijk daarvoor 
vatbaar is, hem in vele opzigten meer na- dan voordelig zou zijn.

Het doel der verstandige voorstanders van de emancipatie (een doel 
hetwelk ook in het nu voor mij liggende adres uitstraalt) is dan ook 
niet om de eischen van Godsdienst en menschlievendheid af te zonde
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ren van de bestendiging en vermeerdering der algemeene welvaart. - 
Zij willen geene emancipatie die maatschappelijke ontbinding in het 
verschiet toont, maar zij meenen maatregelen aan te prijzen, waarvan 
de zedelijke en godsdienstige waarde door stoffelijke voordeelen 
wordt geschraagd en aangedrongen.

Tusschen de regering en de onderteekenaren van het adres bestaat 
dan ook geen verschil van beginsel, en men mag zich gevolgelijk met 
het verblijdend uitzigt vleyen, dat wanneer de daadzaken tot klaarheid 
zijn gebragt, die den waren stand der kwestie bepalen, de adressanten 
geene zwarigheid zullen maken om met de regering in te stemmen ten 
aanzien van de geschiktste keuze van middelen ter bereiking van het 
gemeenschappelijke doel.

Suriname moet, dit is der adressanten wensch, door de emancipatie 
in voorspoed en bloei toenemen. Het materiële onderscheid tusschen 
den ouden en den nieuwen stand van zaken moet zijn, dat de arbeid die 
nu den slaaf onvolkomenlijk en onwilliglijk wordt afgedwongen, later 
door den vrijman blij moediglijk en belangstellend zal worden verrigt. 
De stoffelijke uitkomsten van het laatste stelsel moeten die van het 
eerste ver achter zich laten.

Maar dat doel kan door de emancipatie zeker thans nog niet worden 
bereikt.

In de eerste plaats omdat de Surinaamsche slaven nog in het algemeen 
staan op dien lagen trap van beschaving, bij welken geene aanstren- 
ging, die de vervulling der gewone dierlijke behoeften te boven gaat, 
kan worden verwacht.

In de tiveede plaats, omdat de vervulling van die dierlijke behoeften 
in het betrekkelijk onbewoonde Nederlandsch Guyana geen geregelden 
arbeid vordert, maar overal ruimschoots door de mildheid der natuur 
aangeboden wordt aan een ieder die zich eene verblijfplaats zoeken 
wil in de bosschen en aan de boorden der rivieren en kreken van dat 
vruchtbare land, - en in de derde plaats omdat aan de producten van 
Britsch Guyana zulk eene betrekkelijke voordeelige markt in Enge
land verzekerd is, door het beschermend regt van 40 schellingen per 
centenaar op alle suikers, mits van Britsche Westindische koloniën af
komstig, dat suiker, thans in Suriname slechts waard ongeveer f 100, 
in het naburige Demerary verkocht wordt voor f 70, waaruit volgt dat 
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de planter van Britsch Guyana dagloonen kan betalen, die het vermo
gen van den Nederlandschen planter ver zullen overtreffen.

Wanneer men deze onbetwistbare zaken in derzelver gevolgen be
schouwt, dan springt het in het oog, dat de emancipatie der Surinaamse 
slaven thans onwederstaanbaar zou leiden tot een dezer twee uitkom
sten, algemeene vestiging in de bosschen ten einde aldaar het onafhanke
lijk, maar dierlijk leven te leiden hetwelk aan de boschnegers ten deel 
valt, - of wel, wanneer er zich tegen verwachting in behoeften open
baarden, eenen geregelden arbeid vorderende, algemeene verbuiging naar 
het naburige Demerary, ten einde aldaar door denzelfden arbeid, een veel 
hooger loon te ontvangen.

Zoowel in het een als in het ander geval zou het doel der verstandige 
voorstanders van de emancipatie gemist zijn; en zouden aan de eman
cipatie opgeofferd worden de belangen van den landbouw en de nij
verheid van Suriname en gevolgelijk die van Nederlands handel en 
scheepvaart.

Uit dit vlugtig maar waarachtig overzigt is het tastbaar, dat wat ook 
het later besluit der regering moge zijn ten aanzien der aanhangige 
kwestie, het onverantwoordelijk zou zijn, om door aanzienlijke op
offeringen ten laste van den Staat, eene vrijlating te bevorderen, welke 
de hierboven geschetste gevolgen zou na zich slepen, - en wel verre 
van het waarachtig geluk der slaven bevorderlijk te zijn, de reeds ver- 
kregene beschaving en godsdienstzin zou doen achteruitgaan.

De emancipatie moet noodzakelijk worden voorafgegaan door maat
regelen, strekkende om den neger neigingen in te prenten, die hem 
casu quo van het terugkeeren tot de natuurstaat zullen wederhouden en 
wanneer die voorbereiding een genoegzamen invloed zal hebben ge
had, om een stap verder te kunnen gaan, zal die stap vergezeld zijn van 
verordeningen om den neger het verlaten der kolonie te beletten.

De voorafgaande maatregelen zoo even bedoeld, zijn behoudens de ver
onderstelde medewerking der eigenaren, niet moeijelijk te kiezen, - de 
gelijktijdige verordeningen daarentegen, waarvan hier boven sprake 
was, vereischen een naauwkeurig onderzoek en eene rijpe overweging 
der vele moeijelijkheden, welke uit den aard der zaak eene zoodanige 
beslissing omringen.

Dat onderzoek en die overweging kunnen, in de kolonie, alleen met 

57



vrucht geschieden onder de leiding der regering; zij alleen is op de 
hoogte geplaatst om punten van eenen zoo tederen aard te kunnen 
maken tot een onderwerp van nasporing, zonder de rust in gevaar - of 
de gemoederen in gisting te brengen. - Een aantal bij Zijne Majesteit 
ontvangen adressen van eigenaren van plantagiën in Suriname hebben 
dan ook de strekking om HoogstDezelve het hoog belang aan te 
toonen, dat de regering de leiding der zaak op zich neme, en dat zij en 
niet eenige bijzondere vereeniging het onderzoek doe instellen, het
welk mogt noodig worden bevonden.

Maar de voorgenomene vereeniging zou niet slechts in de kolonie, 
maar ook in het moederland willen werkzaam zijn; en dit gedeelte van 
hare bemoeijingen schijnt dan toch (zoo zal men welligt zeggen) aan 
geenerlei bedenking onderhevig te zijn.

Met vertrouwen vraagt men of pogingen welker doel is, om de 
openbare meening ten gunste van eenigen maatregel te stemmen, niet 
voorbarig zijn, zoo lang de juiste aard en strekking van dien maatregel 
nog niet kan worden bepaald? Of er geen gevaar, ja geene groote waar
schijnlijkheid bestaat, dat dusdanige pogingen derzelven welwillend 
doel zouden missen door aan de openbare meening eene rigting te 
geven die later zou kunnen blijken met eene verstandige en regtvaar- 
dige emancipatie strijdig te zijn? En eindelijk: Of men bij de bestaande 
gestadige gemeenschap tusschen het Moederland en de kolonie, bij de 
heerschende vrijheid van drukpers en bij de ondervonden gretigheid 
der dagbladen om zich van elke belangwekkende kwestie meester te 
maken, - wel verwachten kan dat de openbare en vrije discussie der 
emancipatie in het moederland onbekend zou blijven aan de klasse van 
menschen in de kolonie, die daarbij zoo naauw is betrokken?

Het antwoord op deze vragen schijnt niet twijffelachtig te kunnen 
zijn, en daaruit zal van zelf de slotsom volgen dat het doel, hetwelk de 
onderteekenaren van het adres zich hebben voorgesteld, het best zal 
kunnen worden bereikt, wanneer zij de openbare bemoeijingen der 
voorgenomen vereeniging afhankelijk doen blijven van het vaststellen 
der maatregelen, welke thans bij de regering in overweging zijn. Maat
regelen, die reeds in de kolonie zijn voorbereid en thans het onder
werp van bepaalde beraadslaging bij de regering uitmaken, waarvan de 
heilrijke uitkomsten al spoedig kunnen worden tegemoet gezien.
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De onlangs in Suriname bestaan hebbende gisting, te weeg gebragt 
door onvoorzigtige mededelingen omtrent een ophanden zijnde 
emancipatie, - en voorts de inhoud der hier bovengemelde antidotale 
rekwesten 88 hebben den Koning doen besluiten om in alle geval de 
koloniale besturen te doen gelasten om de meeste voorzigtigheid in 
acht te nemen, in al wat ter zake betrekkelijk is, en om zich te beschou
wen als uitsluitend bevoegd om middelijke of onmiddelijke pogingen 
in het werk te stellen om het onderwerp der emancipatie door plaat
selijke nasporingen tot meerdere klaarheid te brengen. Zijne Majesteit 
vertrouwt dat door de onderteekenaren van het adres geenerhande 
stappen zullen worden gedaan om op die voorzigtigheidsmaatregelen 
eenigen inbreuk te maken,

Door de mededeling van het vorenstaande kwijt ik mij van des 
Konings bevelen.

De Minister van Koloniën.

Ogenschijnlijk hebben dus de Adresbewegingen op koloniaal ge
bied vrijwel niets uitgewerkt en heeft het Departement van Koloniën 
er zich met een elegante dooddoener van de zaak afgemaakt. Want 
welke verdere uitwerking heeft Baud gegeven aan de door hem be
loofde studieplannen? Verschillende schrijvers hebben dan ook in het 
antwoord een kluitje in het riet gezien.

Toch is dit onjuist. Hier dient Baud gerehabilliteerd te worden. Hij 
heeft in de hiernavolgende jaren toch echt serieus het emancipatiepro- 
bleem bestudeerd en in een lijvig rapport zijn uitkomsten neergelegd. 89 
Uitgangspunt was hierin het feit, dat kort na de emancipatie in de 
Engelse koloniën een ernstige teruggang optrad. Dat maande tot voor
zichtigheid aan. Bauds gedachten gingen tenslotte in de richting van 
een op Suriname toegepast kultuurstelsel. Zijn rapport heeft geen 
practisch gevolg gehad, maar het geeft ons een bijzonder duidelijk 
beeld van alles wat er aan de slavenemancipatie vastzat, klier volsta ik - 
voor de gehaaste lezer - met die gedeelten, die enigszins de lijn van zijn 
betoog duidelijk maken. In de Bijlagen is het rapport volledig opge
nomen.

‘De gevolgen der Engelsche vrijlating zijn thans algemeen bekend 
geworden en bevestigen de regel dat de mensch geen aanhoudenden en ver- 
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moeyenden arbeid verrigt, wanneer hij daartoe niet door geweld of door behoefte 
gedwongen wordt. De geheel vrij gemaakte neger werkt niet meer dan 
voor zijn levensonderhoud noodig is, en dit is weinig. Eene zeer ma
tige aanstrenging gedurende twee of drie dagen is voldoende om hem 
gedurende eene geheele week het noodige te verschaffen en als een ge
volg hiervan is in het algemeen in de Britsche koloniën, weleer door 
slaven bebouwd, de productie als een onmiddellijk gevolg der eman
cipatie verminderd, behoudens de verschillende uitkomsten door bij
zondere plaatselijke omstandigheden, hier en daar te weeg gebragt.

‘Hier ontstaat als van zelf de vraag: waarom dan de slavernij niet 
zoo lang mogelijk behouden, wanneer de emancipatie onfeilbaar leidt 
tot vermindering van productie? Het antwoord is gereed. Behalve dat 
de emancipatie niet behoeft te zijn eene onvoorwaardelijke, maar kan ver
gezeld gaan van antidotale verordeningen, zoo moet niet worden ver
geten, (en dit is een punt waarop ik verzoek de aandacht van Uwe 
Majesteit zeer bijzonder te mogen vestigen,) dat in Suriname althans 
het behoud der slavernij nog veel sneller de productie verminderen, 
ja geheel vernietigen zal, dan de vrijmaking der slaven. - Wanneer de 
slavernij blijft bestaan, dan zal na eenige jaren Suriname veranderen in 
een geraamte, zonder leven, waarvan het bezit voor den moederstaat 
geringe waarde hebben zal.’

‘De emancipatie is derhalve voor Suriname (de overige koloniën in 
West-Indië blijven voor het oogenblik buiten beschouwing) een maat
regel van materiële noodzakelijkheid, zonder welken Suriname on
misbaar te gronde gaat, door het wegsterven zijner landbouwers. Met 
de emancipatie zal Suriname wel minder opleveren dan thans, maar 
zal voor algeheele vernietiging kunnen behoed blijven. Kortom, voor 
Suriname schijnt de emancipatie het eenig middel van behoud.’

Emancipatie ten koste van de eigenaren of de Staat wees Baud af. 
De slaven zouden zelf door hun arbeid hun vrijwording moeten ver
dienen. Het beste zou dit kunnen onder leiding van het Gouverne
ment. Maar zou dit dan niet spoedig met grote tekorten worstelen? 
We geven het woord hierover weer aan Baud. ‘Van allerwegen toch 
rezen er (en ook thans nog) klagten op over den ongunstigen uitslag 
der meeste landbouwende ondernemingen in Suriname. Bleef men 
hetzelfde stelsel van landbouw volgen, hetwelk daar bestaat, dan was 
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er weinig reden om voordeeliger, en daarentegen veel grond om na- 
deeliger uitkomsten te voorzien. De individuele planter of administra
teur wordt gedreven door den magtigen spoorslag van het eigen
belang, - bijna willekeurig regelt hij de werkuren zijner negers en 
hunne uitdeelingen van kleeding, voedsel en versnaperingen. Hunne 
Godsdienstige of zedelijke beschaving bekommert hem niet en kost 
hem althans luttel of niets. Wanneer een zoo scherp toezicht en eene 
zoo parsimonieuse administratie nadeel of gering voordeel oplevert, 
wat was er dan te verwachten van een Gouvernementaal beheer, uit 
den aard der zaak minder scherp en hetwelk zich zou moeten kenmer
ken door het verminderen der werkuren, het vermeerderen van ver
strekkingen, en door weldadige voorzieningen van allerlei aard, zoo 
als Godsdienstig onderwijs, scholen, en wat al meer?’

Maar nu scheen de mogelijkheid aanwezig om door ingrijpende 
heroriëntatie op technisch en organisatorisch gebied behoorlijke win
sten te maken. ‘Men heeft middelen leeren kennen, waardoor de ge
vreesde bezwaren schijnen te kunnen worden opgeheven.’

‘Toen ik in Maart 1843 aan Uwe Majesteit het voorstel deed, om 
voor Gouvernementsrekening in de kolonie Suriname eene proeve te 
nemen met de verbeterde werktuigen van Derosne en Cail, had ik geen 
ander doel dan om aan de eigenaars van plantagiën aldaar de mogelijk
heid te bewijzen, om met eene betrekkelijk geringe aanwending van 
kosten en zonder nieuwen aankoop van negers hun suikerproduct in 
hoeveelheid te vermeerderen en in hoedanigheid te verbeteren. Dat 
bewijs eenmaal geleverd zijnde, hoopte ik, dat het gegeven voorbeeld 
navolging zou vinden en dat de meerdere welvaart, daardoor ver
spreid, onder anderen gunstig zou terugwerken op den toestand der 
negers, na den regel: dat de winnende hand mild is.

Eenigen tijd daarna deed de verwoesting van Guadeloupe door eene 
aardbeving het denkbeeld ontstaan om de suikerfabrieken aldaar niet 
te herbouwen op den vorigen voet, maar volgens een stelsel van Cen
tralisatie, daarin bestaande, dat niet elke plantagie, groot of klein, haar 
eigen riet zou malen, en tot suiker koken, maar dat de cultuur van het 
riet en de bereiding der suiker zorgvuldig zouden worden gescheiden 
en zouden uitmaken twee afzonderlijke takken van nijverheid. De 
eigenaars der plantagiën zouden zich uitsluitend bezig houden met 
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den landbouw en zouden het suikerriet als grondstof afleveren aan 
fabrieken, die in middelpuntige stellingen zouden worden opgebouwd. 
Van deze inrigting verwachtte men de volgende voordeelen:

a. aanzienlijke uitbreiding der cultuur, vermits aan den landbouw 
zouden kunnen worden toegevoegd de handen, nu verspreid in de 
vele onevenrediglijk vermenigvuldigde fabrieken.

b. vermeerdering van het netto product en verbetering van des- 
zelfs hoedanigheid door eene meer doelmatige bereiding;

c. vermindering der kosten van beheer en fabrikatie, door het terug
brengen van het getal fabrieken tot het mogelijke minimum;

d. sparing van de gezondheid der negers door het vermijden van 
den overmatigen arbeid die nu dikwijls onvermijdelijk is door de on
doelmatige vereeniging van landbouw en fabrikatie.

Dit ontwerp kwam mij voor op goede beginselen te steunen.
De uit Suriname met verlof alhier aanwezige ambtenaar Lans, 90 

wiens lust en geschiktheid voor zulken arbeid mij meermalen geble
ken was, nam op zich, om het noodige voor te bereiden, om aan Uwe 
Majesteit iets soortgelijks voor Suriname voor te stellen, wanneer de 
aldaar en op Java genomene proeven zouden hebben bewezen, dat de 
werktuigen van Derosne en Cail de eigenschappen bezitten, die men 
daaraan toeschrijft.

In den loop van dezen arbeid was het, dat de Heer Lans de overtui
ging verkreeg, dat eene afscheiding tusschen landbouw en suikerbe- 
reiding en eene centralisatie der fabrieken het middel zou kunnen zijn, 
om de beletselen op te heffen, die zich dusver hadden verzet tegen eene 
emancipatie der slaven door eigen arbeid.

Eene schets, mij in de maand february j.1. door den Heer Lans over
handigd, en waarvan de inhoud toen aan Uwe Majesteit werd mede
gedeeld, gaf aanleiding tot eene voorloopige gedachtenwisseling en 
tot het bepaald verzoek van mijnen kant dat die schets in een uitge
werkt ontwerp zou worden veranderd.

Dat ontwerp heb ik thans de eer, Uwe Majesteit aan te bieden met 
den daarbij behoorenden brief van den schrijver van 20 Mei j.1.

De Heer Lans wil de emancipatie door eigen arbeid op de volgende 
wijze hebben tot stand gebragt:
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a. De plantagiën en de slaven zullen overgaan aan het Gouverne
ment door middel van eene onteigening ten algemeenen nutte en be
houdens schadeloosstelling;

b. De schadeloosstelling (voorloopig begroot op f 24.600.000) zal 
worden gekweten in obligaties rentende 5 %, gewaarborgd door den 
Staat.

c. De globale som der schadeloosstelling zal worden bepaald door 
eene kapitalisatie van het gezamenlijk zuiver inkomen. De wijze van 
verdeeling dier globale som zal plaats hebben volgens eene billijke 
klassifikatie der slaven en in evenredigheid tot hun getal;

d. De renten en aflossing der uit te geven obligatiën zullen worden 
gevonden uit den opbrengst der onteigende plantagiën die tot aan de 
geheele delging der schuld zullen worden beheerd vanwege het Gou
vernement en bearbeid door de plantage-negers.

e. Wanneer de schuld zal zijn afgelost, zullen de gezamenlijke ne
gers hunne vrijheid verkrijgen;

f. De in te voeren Gouvernementsadministratie over de plantagiën 
zal zich ten doel stellen:

1e de materiële verbetering van het lot der slaven en hunne oplei
ding voor het genot der vrijheid;

2e het behoud der arbeidersbevolking;
3e de vermeerdering en veredeling der productie en de verminde

ring der onkosten derzelven.
g. Daartoe zal de suikerteelt als de meest winstgevende algemeen 

worden ingevoerd. De eigenlijke cultuur zal worden gescheiden van 
de fabriekmatige bereiding. Deze zal worden verrigt in zeven en der
tig centrale suikerfabrieken, tot welker daarstelling zal vereischt wor
den een kapitaal van f 5.000.000, grootendeels te vinden uit de baten 
der onderneming.

h. Op de landen, bijzonder voor de katoenteelt geschikt, zal deze 
met eenige verbeteringen worden behouden.’

‘Dit een en ander zal voldoende zijn om Uwe Majesteit in groote 
trekken bekend te maken met het ontwerp van den Heer Lans. Was er 
thans rede van deszelfs dadelijke aanneming, dan zou ik het mij ten 
pligt maken om het in alle bijzonderheden te ontleden en te onderzoe
ken en om het overigens te gieten in den voor de uitvoering meest ge-



schikten vorm. Maar het komt mij onnoodig voor, nu reeds zoo diep 
in de zaak te dringen.

Vooraf dient toch uitgemaakt te worden, eerstelijk, of het stelsel 
van Suikerbereiding van Derosne en Cail werkelijk zoo voordeelig is 
als men gelooft en ten tweede of er tegen het plan, met of zonder wijzi
gingen, geene gewigtige plaatselijke bezwaren bestaan. Dit kan alleen 
in Suriname worden onderzocht en besproken. Voor ’s hands meen ik 
mij dan ook te moeten bepalen tot de vrage: of de algemeene grondslagen 
van het ontwerp zoo aanneemlijk schijnen, dat tot een nader onderzoek in 
loco behoort te worden overgegaan?

Ik maak geene zwarigheid om deze voorloopige vraag volmondig 
toestemmend te beantwoorden. Het tegenwoordig plan schijnt de 
bevredigende oplossing te bevatten van de meermalen geopperde, 
maar nimmer in eenen uitvoerlijken vorm voorgestelde emancipatie 
door eigen arbeid. Geenszins wil ik hierdoor verstaan hebben, dat het 
plan in de uitvoering geene wijzigingen zal moeten ondergaan. Ik ge
loof integendeel dat die wijzigingen menigvuldig zullen zijn - en de 
Heer Lans ziet dit zelf in. Zoo twijffel ik, om slechts een voorbeeld te 
noemen, of in het algemeen het nieuw plantagiebeheer zal kunnen blij
ven opgedragen aan de personen, die het thans als zaakwaarnemers der 
partikuliere eigenaars in handen hebben.’

‘Het is eigenaardig 91 dat dit onderzoek worde opgedragen aan het 
Hoofd van het Koloniaal bestuur, maar het is wenschelijk dat de ont
werper van het plan hem daarbij op zijde sta. Volgt men dezen weg 
niet, dan is geen spoedig einde van het onderzoek te verwachten, ver
mits de G.G., van de toelichting des ontwerpers verstoken, menige 
zwarigheid zal ontmoeten, die hem onoplosbaar zal toeschijnen, maar 
die het in wezenlijkheid niet is.’

‘De Heer Lans behoort zich dan ook mijns inziens naar Suriname te 
begeven. Hij moet aldaar al datgene, wat nu nog onzeker is, in per
soon onderzoeken. Vindt hij er aanleiding toe, dan moet hij zijn ont
werp wijzigen. De G.G. moet over het geheele plan dienen van con- 
sideratien en advies, maar hij moet geene zwarigheid opperen, zonder 
den Heer Lans de gelegenheid te hebben gegeven om dezelve met hem 
te bespreken. Blijft de G.G. volharden in zijne ongunstige beschou
wingen, over eenig punt en meent de Heer Lans dat punt niet te kun
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nen wijzigen, dan zal van beider gevoelens schriftelijk moeten blijken, 
sprekende het overigens van zelf, dat het getal dier verschilpunten zoo 
veel doenlijk door toenadering zal moeten worden beperkt.’

Het heeft weinig zin, nader op deze toch niet uitgevoerde plannen in 
te gaan. Waar het om gaat, is dat Baud toch bijzonder geporteerd was 
voor de wijze, waarop in dit project de emancipatie verwerkelijkt kon 
worden. Vooral de laatste geciteerde aanhalingen zijn merkwaardig. 
De positie van de heer Lans kreeg door deze bepalingen toch wel een 
zeer sterke ministeriële ruggesteun! Het was Baud ernst met de vrij
making, al moeten we erkennen dat het economische motief heel erg 
koud en nuchter aandoet. Maar ja, het is toch voor een bestuursamb
tenaar begrijpelijk, dat hij enige garantie wilde hebben voor de opne
ming van een veertigduizend vrijgemaakte werkkrachten in het 
arbeidsproces.

Dat de plannen van Lans geen gevolg hadden, behoeft niet te ver
wonderen. Juist in deze jaren verkeerde Nederland op de rand van een 
bankroet, zodat kostbare plannen moesten worden uitgesteld. Wel 
zocht Lans de eventuele schadevergoeding te verhalen op de bevoor
deelden : de slaven, maar de onteigening der plantages bracht toch on
overkomelijke consequenties mee voor de Staat. In de tweede plaats 
kwamen ook juist in deze tijd de eerste ongunstige berichten over 
overspanning van het Javaanse stelsel binnen, dat nu snel aan popula
riteit verloor. Men denke aan wat de mail berichtte over de hongers
nood in Demak en Grobogan. Tenslotte kwam daar nog bij dat het 
emancipatieprobleem zo uiterst gecompliceerd was. Het is begrijpe
lijk, dat, waar insiders als Baud en Rijk aarzelden, particulieren ook 
voorzichtiger werden in hun eisen. Het is bijv, typerend, hoe sterk in 
de Utrechtse Bijdragen de toon der eerste artikelen verschilt van de 
latere. Wanneer in 1845 een Nederlandse vertaling verschijnt van het 
geschrift: Results of emancipation etc., te Londen uitgegeven door de 
British and Foreign Anti-Slavery-Society, tekent de redactie er bij 
aan: ‘Wij maken geene zwarigheid de herinnering en overweging van 
dit stuk aan te bevelen, als leidende om de vrijlating der negers uit het 
ware oogpunt te beschouwen. Op de daarin bijgebragte daadzaken 
kan ook, over het geheel, staat worden gemaakt. Intusschen moet men 
zich wachten, aan de uitdrukkingen des Engelschen schrijvers eene 
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ruimere beteekenis te geven, dan met juistheid geschieden kan. Zijn 
oogmerk was bestrijding van verkeerde voorstellingen bij ons niet 
algemeen bekend en welke de lezer bij ons dus ook niet in de schaal 
kan leggen. Wordt er bijv, gezegd, dat de dag der vrijverklaring ‘geen 
enkel voorval van oproer of rustverstoring’ heeft opgeleverd, men 
houde het niet daarvoor dat de negers, in hunne vreugde, slechts zoo
danig hebben gehandeld, als wij, naar onze begrippen van betamelijk
heid, wel zouden wenschen. Wordt er gesproken van hunne snelle 
vorderingen in maatschappelijke deugden en godsdienstige verede
ling; men verlieze niet uit het oog, dat hetgeen bij ons, in weerwil van 
al hetgeen daartoe zamenwerkt, zoo moeijelijk en zeldzaam wordt ver
kregen, te minder, in den waren zin, verwacht kan worden van hen, 
die slechts voor weinig tijd uit slaafschen toestand zijn opgerezen. 
Wordt er beweerd, dat de planters, ook uit een geldelijk oogpunt, den 
vorigen staat van zaken niet zouden terugwenschen, men wachte zich 
te ontkennen, dat er, aan die zijde, tegenspoed is doorgestaan en 
moeijelijke inspanning is gevorderd.’92

Men ziet het, de Hollandse ‘bedaardheid’ was teruggekeerd. Hier
aan schrijf ik voornamelijk toe, dat er minder fel over de slavenbevrij- 
ding werd geschreven en gesproken, dan kort na 1840. Men had door 
meer inzicht ook meer voorzichtigheid leren betrachten. Wanneer 
Vrijman schrijft 93 ‘Het is merkwaardig, hoe onverschillig men in den 
aanvang der vijftiger jaren van de vorige eeuw in Nederland stond 
tegenover de slavernij’, doet hij niet genoeg recht wedervaren aan de 
voorgeschiedenis, die tot bezonnenheid had aangemaand.

Omstreeks 1853 hebben toch de oude slavenvrienden uit de Adres
acties gemeend, zich weer te moeten laten horen. In april 1853 stelde 
Gefken op de jaarlijkse vergadering van de Christelijke vrienden voor 
de oude maatschappij nieuw leven in te blazen. De statuten van de 
vroegere maatschappij werden vrijwel ongewijzigd overgenomen. En 
hoewel het bestuur van Gefken’s Maatschappij uitsluitend leden van 
anti-revolutionaire huize telde94, sloten nu wel andersdenkenden zich 
aan. Maar we zagen al, dat deze statuten opvallend ruim geformuleerd 
waren. En ook het adres, dat nu werd opgesteld, en de Koning zou 
worden aangeboden, droeg dit karakter. Zo is het niet verwonderlijk, 
dat Gefken triomfantelijk schreef:95 ‘Het adres aan den Koning heeft 
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ingang en medewerking gevonden boven verwachting. Uit Gronin
gen, Friesland, Drenthe, Gelderland, Utrecht, van alle kanten zijn 
Adressen ingezonden. Van Rotterdam ontving ik er een ter indiening 
met 103 onderteekeningen van gewigt, namen van aanzienlijke koop
lieden, leden der Regering, van de Regtbank, predikanten, enz.’ Aller
lei bekenden treft men nu aan: Hayunga, Mees, enz. En zo hebben de 
tegenpartijen uit 1842 tenslotte elkander op waardige wijze gevonden!

Het werd in de Tweede Kamer tot uitdrukking gebracht door 
Groen: ‘Ik heb met den afgevaardigde uit Almelo (Baron van Hoë- 
vell) een tijdelijk bondgenootschap gesloten. Het geldt eene motie van 
orde. Dit bondgenootschap beteekent, dat hier niet is eene partijzaak; 
dat enkel het belang van de slaven, zonder eenige persoonlijke 
quaestie bedoeld wordt.’ 96
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IA/HET ADRES VAN L. R. GEVAERTS c.s.
AAN DE KONING

Sire!
De ondergeteekenden wenden zich met eerbied tot Uwe Majesteit, 

verzoekende de autorisatie tot het oprigten van eene Nederlandsche 
Maatschappij ter bevordering van de afschaffing der Slavernij.

Zij achten het van belang, aan Uwe Majesteit, onder aanbieding 
hunner Statuten, de beweegredenen open te leggen, welke hen tot 
deze aanvraag hebben geleid.

Het was de overtuiging, dat de slavernij, ook gelijk zij in de Neder
landsche koloniën bestaat, onvereenigbaar is met de voorschriften en 
de strekking van het Evangelie, hetwelk Uwe Majesteit met het Ne
derlandsche Volk belijdt. Want, al mogt ook, hetzij ten gevolge van 
menschlievende verordeningen, hetzij door mindere onbarmhartig
heid des planters de toestand der slaven in onze Overzeesche bezittin
gen niet tot die uitersten van buitensporigheid gebragt zijn, waarvan 
de koloniale geschiedenis van andere volken zoo menigvuldige en 
schrikverwekkende voorbeelden bevat; het zal echter door geen on
partijdige in twijfel worden getrokken dat, in vele opzigten, de behan
deling welke zij uit den aard der zaak ondergaan, bestaanbaar is noch 
met eene geloofsleer, welke, uit aanmerking van Gods liefde jegens 
zondaren, de menschen tot liefde jegens elkander dringt, noch met 
eene zedekunde, welke gebiedt den naaste lief te hebben als ons zelven, 
en aan anderen te doen, hetgeen men wenschen zou dat aan ons ge
daan wierd.

Het is den ondergeteekenden voorgekomen, dat ook uit een ander 
oogpunt de zaak door eiken Christen moet worden behartigd. De ver
kondiging van Gods woord aan de slavenmagt moge hier en daar, om
dat bij God alle dingen mogelijk zijn, vruchten hebben gedragen, 
doorgaans blijft haar invloed, tengevolge van den toestand zelven der 
slaven gering. Door de vrijlating daarentegen wordt een wijde deur 
geopend voor de prediking van het Evangelie, vermits zij in het be
lang van veiligheid en rust, ook naar het oordeel van de voormalige 
eigenaars, wenschelijk en onmisbaar geacht wordt.

De strekking en tevens de kracht van het Christelijk geloof ter af
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schaffing van de Slavernij is door de geschiedenis luisterrijk gestaafd, 
zoowel in de middeleeuwen, toen het de ketenen verbroken, het lijf
eigenschap verzacht en te niet gemaakt heeft, als ook in onzen tijd, nu 
in Engeland pogingen, voornamelijk door Christenen in Christelijken 
geest, over langdurigen en heftigen tegenstand hebben getriumpheerd. 
De ondergeteekenden verheugen zich te meer het Christelijk beginsel 
op den voorgrond te kunnen stellen, omdat hierin de beste waarborg 
ligt ten aanzien van den aard der middelen die de Maatschappij be
zigen zal; zooals, omdat zij hierdoor het verlangen openbaren om de 
slaven niet enkel tot burgerlijke vrijheid, maar ook tot de vrijheid van 
zonde en verderf, tot eene vrijmaking ten eeuwigen leven te brengen; 
eindelijk omdat zij door het Evangelie ten grondslag te kiezen, zich 
stellig en met nadruk verklaren tegen die leer van algemeene vrijheid 
en gelijkheid, waardoor elk onderscheid van rang en stand weggeno
men, geen Magt als van God geordineerd geëerbiedigd, in alle betrek
kingen losbandigheid ingevoerd wordt en die in de tijden der Fran- 
sche omwenteling, met zoogenaamden philanthropischen ijver ook 
naar de koloniën overgebragt, voor de slaven, gelijk in Europa voor 
de vrijen, de leus van opstand, moord, en veelsoortigen jammer is ge
weest.

De ondergeteekenden vleyen zich dat Uwe Majesteit op deze gron
den met hen de overtuiging koesteren zal, dat de vernietiging der 
Slavernij in een Christelijk land, niettegenstaande alle moeyelijkheden, 
behoort te worden ondernomen, en door geenerlei opofferingen te 
duur zou kunnen worden gekocht.

Het zij echter den ondergeteekenden vergund te doen opmerken, 
dat de zwarigheden en opofferingen, wier gewigt zij gereedelijk erken
nen, waarschijnlijk veel minder zullen zijn dan men gewoonlijk onder
stelt. Zij gelooven zich te dien opzichte te mogen beroepen op hetgeen 
in de Engelsche West-Indische koloniën bij en na de vrijlating heeft 
plaats gehad, alwaar onmiddellijke vrijlating nergens opstand of 
bloedstorting te weeg gebragt heeft, terwijl in menigvuldige en groo- 
tendeels officiële berigten wordt beweerd, dat de vrijgelatenen door
gaans op dezelfden plantagiën in dienst gebleven zijn, dat zij tegen 
billijk loon, meer dan te voren hebben gewerkt, en dat de eigenaars 
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van plantagiën over ’t algemeen reeds door de verhoogde waarde van 
grond en producten grootendeels voor het verlies der slaven schade
loos zijn gesteld. Want ofschoon het alleszins gewaagd moge zijn aan 
dergelijke opgaven, die ook niet weinig tegenspraak ontmoeten, in 
allen deele en onvoorwaardelijk geloof te verleenen, zal daaraan echter 
door eiken onbevangen beschouwer toch met eenige en in sommige 
opzigten zelfs eene niet geringe waarde worden gehecht.

Zij achten dat in de tegenwoordige omstandigheden een reden te 
meer ter bespoediging van den gewenschten maatregel ligt. De kwij
nende toestand van Suriname, het wegsterven der slaven, het ontvlug- 
ten naar de Engelsche koloniën, het dreigend verval onzer West-In- 
dische bezittingen, de noodzakelijkheid van krachtdadige en onver
wijlde ondersteuning wordt algemeen erkend. De vrijlating wordt 
door deskundigen als een doeltreffend middel ter vermeerdering der 
bevolking en in ’t algemeen ter opbeuring van landbouw en handel 
beschouwd, de uitspraak van het Christendom en de kreet der men- 
schelijkheid wordt aanvankelijk door een welbegrepen staats- en 
eigenbelang bevestigd en ondersteund.

De ondergeteekenden, Sire! wenschen met Nederlandsche zelfstan
digheid en bedachtzaamheid werkzaam te zijn. Zij doen hulde aan het
geen elders, met ijver, met geestdrift, en met opoffering geschiedt, 
maar zij durven niet beweren, dat minder zuivere bedoeling, nergens 
op den achtergrond zou kunnen staan; en, terwijl zij verlangen door 
de ondervinding van hen, wier verdiensten zij met dankbaarheid er
kennen, voorgelicht te worden, hebben zij zich ten regel gesteld eigen 
onderzoek, in achtneming van hetgeen bepaaldelijk voor Nederland 
wenschelijk is, vrijwaring vooral tegen die soort van buitenlandschen 
invloed, waardoor men zoo ligt bij voorbijzage van hetgeen Vader- 
landsch is, tot voorbarigheid en overhaasting zou kunnen worden 
verleid. Zij durven vertrouwen dat aan Uwe Majesteit die bij de ope- 
ning der vergadering van de Staten-Generaal de aandacht op de West
indische koloniën gevestigd heeft, ook uit dien hoofde de oprigting 
der Maatschappij niet anders dan welgevallig kan zijn. Doch zij reke
nen hier buitendien en bovenal op, omdat naar hun inzien, het zij met 
bescheidenheid en met eerbied gezegd, de Maatschappij om de begin
selen, waaruit zij werkzaam begeert te zijn en om het doel hetwelk zij 
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beoogt, eenige aanspraak op Uwer Majesteits hooge goedkeuring 
heeft.

5.4.1842.

IB/STATUTEN DER MAATSCHAPPIJ, 
VOORGESTELD DOOR GEVAERTS, c.s.

Artikel 1. De naam der Maatschappij is: Nederlandsche Maatschappij 
ter bevordering van de Afschaffing der Slavernij.

Artikel 2. Haar doel is volledige afschaffing der Slavernij in de Ne
derlandsche koloniën; ten nutte der Overzeesche Bezittingen; in het 
belang der slaven; en vooral ook om hen te brengen tot de kennis van 
het Evangelie van onzen grooten God en Zaligmaker Jezus Christus.

Artikel 7. Haar grondbeginselen zijn:
a. de slavernij, gelijk zij ook in de Nederlandsche koloniën bestaat, 

is onvereenigbaar met de voorschriften, den geest en de strekking van 
Gods Heilig woord;

b. eene vruchtbare Evangelieprediking wordt door de instandhou
ding der slavernij belemmerd;

c. eene waarlijk heilzame vrijlating moet plaats hebben naar Chris
telijke beginselen en met Christelijke opleiding gepaard gaan;

d. bij de afschaffing der slavernij behoort het punt der schadever
goeding in het oog te worden gehouden.

Artikel 4. Onder de middelen door de Maatschappij te bezigen zijn:
a. het inwinnen van inlichtingen omtrent den toestand der slaven in 

de Nederlandsche koloniën, de gevolgen der vrijlating in de Engel
sche Bezittingen en al wat verder tot het onderwerp behoort;

b. de openbaarmaking dezer inlichtingen door vertaling of opstel;
c. de aanbeveling dezer zaak aan het Openbaar Gezag op grond

wettige wijze.
Artikel 5. Elk lid betaalt eene jaarlijksche contributie van minstens 

f5.-
Artikel 6. Het Hoofdbestuur bestaat uit een President, twee Vice- 

presidenten, twee Leden, een algemeenen Secretaris en een Penning
meester, allen bij meerderheid van stemmen te benoemen voor den tijd 

73



van drie jaren. Het is gevestigd te ’s-Gravenhage, waar alle Leden, met 
uitzondering van de Vice-presidenten, woonachtig zijn.

Artikel 7. Ten minste eenmaal ’s jaars in de maand Mei zal beurte
lings te ’s-Gravenhage, Amsterdam of Rotterdam eene algemeene 
Vergadering van het Hoofdbestuur en de Afgevaardigden der comités 
zijn. De vergadering wordt geopend en gesloten met een stil gebed; er 
zal verslag en rekening worden gedaan. Alle leden zullen stemgerech
tigd zijn.

IIA / HET ADRES VAN A. BOGAERS, c.s.
AAN DE KONING

Sire!
De ondergeteekenden nemen de vrijheid eerbiedig aan Uwe Maje

steit open te leggen het voornemen, om zich te vereenigen tot het op- 
rigten eener Maatschappij ter bevordering van de afschaffing der 
Slavernij, bijzonder in de Nederlandsche Koloniën.

Het voorbeeld door edelmoedige menschenvrienden in Engeland 
gegeven, heeft ons tot deze vereeniging opgewekt, tevens werd door 
Uwe Majesteit zelve bij de opening der Staten-Generaal de aandacht 
gevestigd op onze West-Indische Koloniën.

De overtuiging dat de pligten der zedelijkheid en van den gods
dienst, met die jegens het vaderland in volkomene overeenstemming, 
de vrijlating der slaven vorderen, heeft ons doen besluiten om onze, 
al waren het ook slechts zwakke, pogingen aan te wenden ten einde 
eene zoo wenschelijke zaak te bevorderen.

Hoedanig de pogingen zijn, die wij verlangen aan te wenden, blijkt 
genoegzaam uit de oproeping aan onze landgenooten, waarvan wij een 
afschrift hier bij voegen. Het zoude overbodig zijn de gronden voor 
onze vereeniging hier opnieuw aan te wijzen.

Alleen zij het ons geoorloofd de aandacht van Uwe Majesteit eer
biedig daarop te vestigen, dat ons streven zich noodwendig aansluit 
aan de pogingen van Uwer Majesteits regering, om de belangen van 
het vaderland en de kolonie te bevorderen, en dat gewis door de op te 
rigten Maatschappij geene andere middelen zullen worden aangewend 
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of voorgestaan, dan die waardoor de strikste regtvaardigheid met de 
menschlievendheid over eengebragt kunnen worden.

Wij zouden vreezen Uwe Majesteit te beleedigen, indien wij verlof 
vroegen om ons tot een zoo edel doel te mogen vereenigen; doch er 
ligt ons zeer aan gelegen eenig blijk van de hooge goedkeuring van 
Uwe Majesteit op onze onderneming te erlangen, waardoor wij ons 
zullen kunnen verzekerd houden dat wij, als een wettiglijk erkend 
ligchaam, den bijstand en bescherming van de regering, waar wij die 
mogten behoeven, niet vergeefs zullen inroepen.

Wij durven dus Uwe Majesteit eerbiedig en dringend verzoeken 
ons, hare zeer getrouwe onderdanen, dat blijk van goedkeuring wel te 
willen verleenen.

IIB/HET MANIFEST VAN A. BOGAERS c.s. 
AAN HET NEDERLANDSE VOLK

Landgenooten!
Voor ruim 25 jaren werd de verfoeijelijke slavenhandel ook in Ne

derland verboden; thans wordt die handel in alle landen door de wet
ten als misdaad bestempeld. Doch het tijdstip is daar, dat de vernieti
ging der slavernij zelve onwederstaanbaar gevorderd wordt.

Het is niet meer mogelijk het ongeoorloofde en schadelijke der 
slavernij in twijfel te trekken.

Mogt zij in vroegere tijden, bij minder helder inzigt, somtijds als 
verschoonlijk beschouwd zijn; wie is tegenwoordig niet overtuigd dat 
het strijdig is tegen de zedelijke en godsdienstige beginselen, welke 
door alle belijdenissen in ons Vaderland gehuldigd worden, den eenen 
mensch aan de willekeur van den anderen over te leveren, hem als een 
lastdier te behandelen, als een eigendom te verkoopen; wien is het 
onbekend dat de pogingen tot bevordering van zedelijkheid en tot 
verbreiding van godsdienstig onderwijs onder de slaven bijna zonder 
gevolg blijven, ja zelfs dat de verdorvenheid, die de slavernij bij de 
slaven te weeg brengt, veelal ook hunne meesters besmet.

Bij deze beweegredenen, die geene ondersteuning moesten behoe
ven, is eindelijk nog een nieuwe gekomen. Men heeft de zekerheid er
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langd, dat de slavernij voor de koloniën niet onmisbaar, ja zelfs niet 
voordeelig is.

Hetgeen in Europa reeds voor eeuwen bewezen was, wordt ook in 
de koloniën bevestigd, dat gedwongen arbeid nooit zoo vruchtbaar is 
als vrije, en dat dus met de vernietiging van de slavernij een nieuw 
tijdperk voor den bloei der koloniën aanvangt.

Het waren menschlievende en echt godvruchtige mannen in Enge
land, welke het eerst tegen den slavenhandel optraden, en met eene 
bewonderenswaardige volharding, vaak miskend en gelasterd, de zaak 
der menschheid tegen hoog gezag, eigenbelang en vooroordeel hand
haafden. Zij zijn het ook, die na eene zege behaald te hebben, nadat de 
slavenhandel algemeen verboden was, een nieuwe strijd voor dezelfde 
zaak ondernamen; de vernietiging der slavernij werd het doel van 
hun streven. En ook deze edele poging is met eene uitkomst bekroond 
geworden, hoedanig men naauwelijks had durven verwachten.

Zeven honderd duizend negers zijn in de achttien Engelsche West- 
Indische koloniën van de slavernij ontslagen; sints drie jaren genieten 
zij de vruchten van hunnen vrijen arbeid; niet langer als dieren door 
zweepslagen gefolterd, verrigten zij hun dagelijksch werk tegen een 
billijk loon.

Deze onschatbare verandering voor de negers is tevens in alle op- 
zigten gunstig voor hunne vroegere meesters geworden; meerdere 
welwillendheid, meer zedelijkheid bestaat thans in de wederzijdsche 
betrekkingen tusschen die meesters en de werklieden. Terwijl vroeger 
de eigenaars der plantages uit weerzin van zich te midden van slaven 
te bevinden, veelal de zorg voor hun eigendom aan ondergeschikte 
bestuurders overlieten, wordt het nu meer en meer algemeen, dat de 
eigenaars zelve in de koloniën verblijf houden. De negers, erkentelijk 
voor hunnen tegenwoordigen toestand, betoonen zich bijna zonder 
uitzondering der vrijheid waardig; alle de ongerijmde voorspellingen 
van bloedige weerwraak, van tomelooze losbandigheid, van telkens 
hernieuwde onlusten, zijn door het ordelijk, zachtmoedig en rustig 
gedrag des negers op het treffendst beschaamd. Nu omhelzen zij alge
meen de godsdienstleer welke hun door vroome zendelingen wordt 
gepredikt, terwijl zij slaven zijnde, met zeer weinig uitzonderingen, in 
het grofste heidendom gedompeld bleven. In geen der achttien Engel-
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sche koloniën, waar de slavernij afgeschaft is, hebben onlusten plaats 
gehad, in geene wordt achteruitgang bespeurd. Zij nemen integendeel 
blijkbaar toe in bloei en beschaving, en eene dezer koloniën, Antigua, 
waar de vrijheid vroeger dan in de andere, reeds in 1833, werd toege
staan, is het meest vooruitgegaan.

Deze zoo uitstekend gunstige uitkomst van de vrijlating der slaven 
wordt door de officieele berigten der gezaghebbers, welke op last van 
het Parlement gedrukt zijn, onwedersprekelijk bewezen en zij blijkt 
ook uit daadzaken, zoo als deze: dat de krijgsmagt ter beveiliging dier 
koloniën tot op de helft heeft kunnen verminderd worden, en dat 
Antigua, waar zich meer dan 30.000 gewezene negerslaven bevinden, 
geheel zonder krijgsmagt bestuurd wordt.

Zoude het niet onverantwoordelijk zijn, waar wij zulk een proef 
voor oogen hebben, werkloos te blijven? Hetgeen ons het geweten en 
de voorschriften van den godsdienst ten heiligen pligt maken, wordt 
evenzeer bevolen door de staatkunde, de voorzigtigheid, de vrees 
van schoone gewigtige koloniën, bijzonder Suriname, te verliezen. 
Zij liggen nabij landen waar de negers vrij zijn: Demerary, Berbice, 
Venezuela, Trinidad, Haïti, en andere. Deze omstandigheid blijft den 
slaven niet onbekend: herhaalde malen zijn reeds negers van Suriname 
en Curacao ontvlugt en hebben daardoor hunne vrijheid verworven.

Hun dit te beletten is bijna niet mogelijk, en waar men het doen kan, 
treden nieuwe bedenkelijke gevaren te voorschijn. Men kan nog hier
bij voegen dat de slavenbevolking jaarlijks afneemt doordat een veel 
grooter aantal sterft dan er geboren wordt.

Deze koloniën gaan dus onmisbaar te gronde indien de slavernij 
niet wordt afgeschaft. Nog kan men vrijwillig doen, wat later, on
danks alle tegenstreving, zal plaats hebben, met dit onderscheid, dat 
het nu met beleid geschieden kan, zonder eenig onregt, zonder maat
schappelijke stoornis, met het vooruitzicht van groot voordeel voor 
de kolonie en het moederland, terwijl de rampen en het te lijden na
deel bij de volharding in de slavernij onberekenbaar zijn.

Dank zij de ijverige pogingen der leeraren van verschillende gods
dienstige gezindheden, ondersteund door de welwillendheid onzer 
landgenooten, en beschermd door de regering, is de slavenbevolking 
in onze koloniën niet van alle godsdienstig onderwijs, van alle midde
len ter beschaving verstoken gebleven.
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Doch hoe weinig vruchten hebben die edele pogingen mogen op
leveren, hoe dikwijls zag men de boden des vredes door mistrouwende 
planters geweerd of belemmerd. Geen twijfel, of met den schoonen 
dag der vrijlating zal ook een nieuw licht opgaan voor deze onze 
natuurgenooten, kinderen van denzelfden god, die zoo lang werden 
verongelijkt. Hetgeen in de Engelsche koloniën heeft plaats gevonden, 
laat ook hieromtrent geen redelijken twijfel over.

Welaan dan, Nederlanders! zuiveren wij ons van den smet die nog, 
reeds veel te lang op ons kleeft: blijven wij niet achter bij het schoone 
voorbeeld ons door goedmoedige naburen gegeven; dat dan even als 
bij hen in Nederland eene algemeene kreet opga voor de afschaffing 
der slavernij. Zij zij de banier waaronder zich allen scharen die het met 
de menschheid, met den godsdienst, met het vaderland wel menen. 
Wij verlangen dat even als in Engeland voor eene zoo heilige zaak alle 
verschil van rang of stand, van godsdienstige belijdenis of politieke 
beginselen zij ter zijde gesteld. Trachten wij met vereenigde krachten 
te bereiken, wat wij allen voor wenschelijk, ja voor pligtmatig houden: 
dat in Nederlandsche koloniën geene slavernij meer besta.

Mag ons dit gelukken, zoo zal ook eene nieuwe gewigtige stap ge
daan zijn tot die geheele vernietiging der slavernij over den ganschen 
aardbodem, waardoor voor altijd de slavenhandel zal ophouden, die 
gruwel van onmenschelijkheid, die nog altijd voortduurt zoo lang er 
landen zijn waar men slaven als smokkelwaren kan invoeren. En zou
de omtrent zulk een doel verschil van beginselen kunnen bestaan, 
hebben niet alle christengezindheden, op grond van het evangelie, het 
vrijlaten van slaven onder de godsdienstige pligten gerangschikt?

Wij treffen dit bij alle afdeelingen der protestanten aan, en nog on
langs werd tegen deze slavenhandel en slavernij eene opzettelijke ver
klaring bekend gemaakt door het hoofd van de roomsch katholieke 
kerk, welke hierin het voetspoor zijner voorgangers volgde (Aposto
lische brieven van Z.H. Gregorius XVI, gedagteekend 23 December 
1839, waarin aangevoerd worden de bevelen van Pius IV in 1462, 
Urbanus VIII in 1639 en Benedictus XIV in 1741 gegeven).

En zouden onze Israëlitische landgenooten kunnen vergeten, hoe 
eens hunne vaderen erger dan slaven werden vertreden en verjaagd; - 
hoe zij het eerst in Nederland burgerlijke en politieke vrijheid vonden? 
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Zouden zij het zich niet ten pligt rekenen tot verbreking van het juk 
der slavernij bij te dragen?

Aan Uwe algemeene belangstelling dus niet twijfelende, hebben wij 
besloten eene Maatschappij op te rigten tot bevordering der vernieti
ging van de slavernij, bijzonder in de Nederlandsche koloniën, en wij 
roepen alle onze landgenooten op om hieraan deel te nemen.

Wij ontveinzen ons de moeijelijkheid van onze onderneming niet; 
doch bij het vooruitzigt van eene heilrijke uitkomst vertrouwen wij 
dat zij niet onoverkomelijk zullen zijn.

Onze regering wenscht ongetwijfeld, dat de vreedzame wettelijke 
vernietiging van de slavernij, zoo ter liefde der menschheid als ten 
voordeele der overzeesche bezittingen, zoo spoedig doenlijk plaats 
vinde en onze Maatschappij zal daartoe krachtig kunnen bijdragen. 
Wij stellen als middelen op den voorgrond: het opsporen en verzame
len van naauwkeurige berigten omtrent de slavernij in onze koloniën; 
het verspreiden van de kennis omtrent dien toestand; het opwekken 
der belangstelling in de afschaffing der slavernij en in den bloei onzer 
koloniën als met die afschaffing verbonden; het uitlokken en bekend 
maken van de beste plannen en voorslagen om de slavernij af te schaf
fen; en eindelijk het bevorderen der verwezenlijking van zoodanige 
ontwerpen, welke wij de overtuiging erlangen dat het doel kunnen 
doen bereiken zonder dat aan iemand onregt geschiede.

Reeds hebben wij ons voornemen bij adres aan Z.M. den Koning te 
kennen gegeven, niet als of wij twijfelen konden aan de goedkeuring 
waarop wij meenen aanspraak te hebben; doch als eene hulde aan den 
Vorst, die gewis zal toejuichen, dat wij het goede, dat hij voor het 
Vaderland en de koloniën bedoelt, ook van onze zijde trachten te be
vorderen. Zoodra wij de verzekering hiervan erlangd hebben, zullen 
wij U oproepen om in eene der groote steden te vergaderen, ten einde 
eenige punten omtrent de werkzaamheden der Maatschappij gemeen
schappelijk vast te stellen, bestuurders te verkiezen en de bijdragen 
der leden tot bestrijding der onkosten te bepalen. Intusschen noodigen 
wij elk die genegen is zich met ons te vereenigen uit, om door onder- 
teekening van de hierbij gevoegde lijst zijn besluit aan een onzer te 
kennen te geven.
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III/ADRES VAN E. H. ENSLIE-ASHWELL, c.s. 
AAN DE KONING

Sire!
Aangemoedigd door de welwillendheid waarmede Uwe Majesteit 

immer bereid is de beden harer onderdanen aan te hooren, hebben wij 
ondergeteekenden, vrouwelijke ingezetenen der Nederlanden, de eer 
ons nederig aan Uwe Majesteit te wenden opzigtelijk een onderwerp, 
hetwelk sedert eenigen tijd onze gedachten bezig gehouden en ons ge
moed met droefheid vervuld heeft.

Het is op den toestand der Slaven in de West-Indische bezittingen 
dat wij nederig Uwer Majesteits aandacht zouden wenschen te vesti
gen. Terwijl wij zelve de Vrijheid, dat grootste der aardsche voorrech
ten, genieten, kunnen wij niet langer met onverschillige ooren aan- 
hooren de roepstem dergenen die van dezelve verstoken zijn. Er gaat 
uit Suriname eene kreet op die ons luide toeroept al onze beste pogin
gen te werk te stellen om Uwe Majesteit te bewegen aan de Afschaffing 
der Slavernij te willen bevorderlijk zijn. Wij doen zulks bij dezen, 
steunende op die gronden, welke de Christelijke leer voorschrijft, de 
regtvaardigheid goedkeurt, en welke in elk gevoelig hart eenen geree- 
den weerklank moeten vinden. Wat is de mensch, beroofd van zijne 
vrijheid? Een bloot werktuig. De ziel welke in ieder redelijk schepsel 
leeft, is onophoudelijk werkzaam, en van derzelvcr behoorlijke rigting 
en besturing hangt niet slechts het tijdelijk, maar ook het eeuwig geluk 
van haren bezitter af. Doch, helaas! de arme, in duisternis gedompelde 
slaaf, heeft geenen gids om zijnen geest tot een beter leven op te lei
den. - Het systema zelve der slavernij (ook in haar zachtste gedaante) 
is der verpreiding des Christendoms vijandig, en ofschoon er sommige 
pogingen ter onderwijzing der negers gedaan zijn, heeft de uitslag 
echter de volslagen onmogelijkheid bewezen eener doeltreffende ver
spreiding van het onderwijs in de koloniën, zoo lang de tegenwoor
dige staat van zaken in de Nederlandsche West-Indische bezittingen 
blijft voortduren.

Als vrouwen zouden wij bij Uwe Majesteit inzonderheid ten gunste 
der slavinnen willen pleiten, want op haar drukt de slavernij dubbeld 
zwaar. Wij zullen ons evenwel niet vermeten over haar lijden bij Uwe 
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Majesteit in bijzonderheden te treden, doch dat hetzelve veelsoortig 
en ondragelijk is, ja, niet zelden het verlies van het leven ten gevolge 
heeft, zal ieder openhartig onderzoeker gereedelijk erkennen.

Moge onze bede niet vruchteloos zijn - moge het Uwe Majesteit 
behagen dit onderwerp in overweging te nemen. Dan, vertrouwen wij, 
zal het tijdstip niet ver verwijderd zijn, dat iedere moeder in Suriname 
hare kinderen in hare armen zal kunnen drukken en in moederlijke 
verrukking uitroepen: Deze kinderen zijn mijn! Dan zullen haar ver
eenigde stemmen tot den Troon der Genade opstijgen, en zegeningen 
op Uwer Majesteits hoofd afsmeken. - Dan zullen duizende wezens 
welke thans in eenen staat van duisternis verkeeren, de handen ten 
Hemel heffen, en bidden voor hunnen bevrijder, hunnen beschermer, 
hunnen weldoener, hunnen Koning!

Rotterdam, Februarij, 1842.

IV/HET ADRES UIT 1848, 
UITGAANDE VAN DE VEREENIGING: 

CHRISTELIJKE STEMMEN

Adres aan den Koning.

De ondergeteekenden, van wie sommigen vóór eenige jaren de eer 
hadden Uwe Majesteit te naderen met het verzoek om magtiging tot 
oprigting eener Maatschappij ter bevordering van de Afschaffing der 
Slavernij, en die niet ophielden die gewigtige zaak te behartigen, heb
ben, ook met het oog daarop, het ontwerp van Grondwet onder
zocht.

Hunne verwachting nogthans werd teleurgesteld; want onder de 
bepalingen welke aan Nederland vrijheden verzekeren, den burger en 
den Christen dierbaar, of regten afschaffen niet meer in overeenstem
ming geacht met het tegenwoordig staatsregt, zochten zij te vergeefs 
naar die bepaling welke Nederland ontheffen zoude van eene sedert 
jaren drukkende schuld, waardoor in meer dan een opzigt en bepaal
delijk in Neerlands West-Indië Gods zegen geweerd wordt.

81



Sire! de slavernij, zoo als zij, op enkele eervolle uitzonderingen na, 
haren zetel in Nederlandsch West-Indië heeft gevestigd, strijdt tegen 
alle wetten; strijdt tegen het Evangelie, welks vrijen loop en aanne
ming zij belemmert, het Evangelie, dat allen scheidsmuur heeft weg
genomen, liefde predikt als het hoogste gebod en zonder onderscheid 
aan allen eenzelfden Heer en Heiland, onzen grooten God en Zalig
maker Jezus Christus, eenzelfden vrede in Zijn bloed, eenzelfde hope 
der zaligheid verkondigt. En om dezen strijd heeft zich, gelijk onlangs 
een bevoegd regter het uitdrukte, met die slavernij Gods vloek in de 
West gevestigd.

In overweging wordt gegeven om in de te wijzigen Grondwet de vol
gende bepalingen te doen inlasschen:

‘Geene slavenhandel of slavernij wordt in Nederland en in deszelfs 
volksplantingen geduld.

Een voorstel van wet de schadeloosstelling, als gevolg van deze 
bepaling, regelende, wordt voorgeslagen in de Eerste Zitting der 
Staten-Generaal, volgende op de afkondiging der veranderingen in de 
Grondwet.

Uiterlijk binnen twee jaren na die afkondiging heeft de slavernij 
alomme van regtswege opgehouden.’

V/RAPPORT VAN BAUD AAN DE KONING, 
UITGEBRACHT IN 1844, OVER DE EMANCIPATIE

Sedert dat de afschaffing der slavernij in de Engelsche koloniën haar 
beslag heeft gekregen, is die gewigtige maatregel gestadig door het De
partement van Koloniën in zijnen loop gade geslagen, vooral uit het 
oogpunt van zijne toepasselijkheid op de Nederlandsche West-Indi- 
sche bezittingen.

Deze rigting werd trouwens van zelf aan de dezerzijdsche overwe
gingen gegeven, eensdeels door de bij velen ontstane beduchting, dat 
de afschaffing der slavernij in Britsch Guyana de voortduring derzel- 
ven in Nederlandsch Guyana schier onmogelijk zou maken, in de 
tweede plaats door het vormen van allerlei vereenigingen, het inzen
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den van adressen en het uitgeven van vlug- en maandschriften, een en 
ander met het doel om de openbare meening ten gunste der emancipa
tie te stemmen en deze, als het ware, door zedelijke middelen door te 
drijven, en in de derde plaats door het inleveren of bekend maken van 
ontwerpen en voorstellen van een meer practisch karakter, waarbij de 
uitvoerlijkheid der emancipatie werd aangewezen of ter toetse ge- 
bragt.

Een overzigt van den loop der denkbeelden in Nederland sedert de 
afkondiging der Engelsche emancipatie-akte levert de volgende uit
komsten op:

De eerste schrik voor den invloed in Suriname van het gebeurde in 
Britsch Guyana is geweken; in zoo ver namelijk, dat men thans niet 
meer vreest, dat de Surinaamsche negers als door eenen electrischen 
schok geraakt, luide de vrijheid zullen eischen. - Evenzeer is men 
teruggekomen van den angst voor talrijke ontvlugtingen - en velen 
houden het thans behoudens een waakzaam toezicht voor uitvoerlijk, 
om in weerwil der Engelsche vrijmaking en zelfs van eene emancipatie 
in Fransch Guyana, de slavernij nog eenige jaren in Suriname te kun
nen handhaven. Meer en meer ziet men evenwel in, dat de toestand 
van Suriname in eenen hoogen graad anormaal wordt en dat alle kans
rekeningen en voorspellingen omtrent het bewaren der inwendige 
rust elk oogenblik door een bloot toeval kunnen worden gelogen
straft.

De onmiddellijke belanghebbenden verlangen dan ook dat de 
regering zich stellig omtrent hare bedoelingen verklare, want bij de 
bestaande onzekerheid ontvalt aan de koloniale nijverheid haar voor
name grondslag, genoegzame zekerheid omtrent de toekomst. Nie
mand durft in dien stand van zaken anders dan hoognoodige uitgaven 
besteden aan zijne koloniale eigendommen, welke waarde al meer en 
meer daalt. De voortduring van het bestaande lijfeigenschap wordt 
dan ook in veler schatting hoe langer hoe meer eene onmogelijkheid, 
en het wegblijven van eenig initiatief der regering wordt alleen door 
haar geldelijk onvermogen verklaard.-

Reeds twee en een half jaren geleden schijnt bij de eigenaren van en 
belanghebbenden in Surinaamsche plantagiën het besef te zijn gebo
ren, dat eene emancipatie vroeg of laat zou moeten volgen, want in 
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hun adres van de maand december 1841 verklaarden zij zich niet tegen 
een dusdanige maatregel, maar zij verzochten blotelijk dat de Hooge 
Regering het onderzoek en casu quo de leiding en uitvoering niet zou 
overlaten aan bijzondere vereenigingen of personen, maar alleen zelf 
zou nagaan, regelen en bepalen en daarnevens ook de aan de eigenaa- 
ren toekomende schadeloosstelling.

Het is, terwijl dit in de koloniën plaats heeft, niet vreemd dat de 
meening dergenen die geen onmiddellijk belang bij dezelve hebben, 
zich meer en meer ten gunste der emancipatie neigt, waarvan wel geen 
beter bewijs kan worden bijgebragt dan dat de Staten-Generaal daarop 
bepaaldelijk hebben gezinspeeld in het Adres van Antwoord op de 
troonrede waarmee Uwe Majesteit de zitting van 1841 op 42 opende97 
en dat dezer dagen bij de beraadslagingen over het koloniaal batig slot 
de regering met nadruk aan de emancipatie is herinnerd geworden.98 
Het is voorts wereldkundig (en ook dit werkt op de openbare mening 
in Nederland) dat Frankrijk zich na rijp beraad ten gunste des maat
regels heeft verklaard en nog slechts beraadslaagt over de wijze waar
op hij zal worden daargesteld; - dat in de Deensche koloniën verorde
ningen ingevoerd zijn van eenen voorbereidenden aard en dat Enge
land den eersten stap heeft gedaan om door eene wijziging in zijn 
tarief een nieuw wapen tegen de slavernij te smeden.

De slotsom van dit alles is dat eene bepaalde beslissing omtrent dit 
gewigtig vraagstuk al meer en meer door een ieder verlangd wordt en 
dat, zoowel in de belanghebbende als bij de overige klassen der Maat
schappij het gevoelen gestadig veld wint dat die beslissing moet neder 
komen op eene afschaffing der slavernij.

Maar al was deze beschouwing van den staat der kwestie en van de 
rigting der openbare meening niet geheel de ware; - al scheen het ook 
uitvoerlijk om aan den toenemenden aandrang tot emancipatie weer
stand te bieden, ik zou het niet van mij kunnen verkrijgen om Uwer 
Majesteit eene proeve aan te raden, zoo weinig bevredigend voor het 
hart - en zoo weinig overeenkomende niet slechts met de voorschrif
ten des Christendoms, maar zelfs met de verlichting, welke zich onaf
hankelijk van het Christendom waant.

Als Staatsambtenaar moet ik evenwel eene maatregel waarin stoffe
lijke belangen van grooten omvang betrokken zijn hoofdzakelijk 
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beschouwen uit het materiële oogpunt - en het is van dien kant der
halve dat ik de emancipatie kortelijk ter toetse zal brengen.

De gevolgen der Engelsche vrijlating zijn thans algemeen bekend 
geworden en bevestigen de regel dat de mensch geen aanhoudenden en ver
moedenden arbeid verrigt, wanneer hij daartoe niet door geweld of door behoefte 
gedwongen wordt. De geheel vrij gemaakte neger werkt niet meer dan 
voor zijn levensonderhoud noodig is, en dit is weinig. Eene zeer ma
tige aanstrenging gedurende twee of drie dagen is voldoende om hem 
gedurende eene geheele week het noodige te verschaffen en als een ge
volg hiervan is in het algemeen in de Britsche koloniën, weleer door 
slaven bebouwd, de productie als een onmiddellijk gevolg der emanci
patie verminderd, behoudens de verschillende uitkomsten door bij
zondere plaatselijke omstandigheden te weeg gebragt.

Eene Commissie uit het Britsche parlement bragt op den 23 July 
1842 na een onderzoek van vier maanden een rapport uit over den 
staat der Engelsche West-Indische koloniën, waarin gezegd wordt dat 
de bezwaren waaronder die koloniën gebukt gaan zeer drukkend zijn 
en dadelijke voorziening vorderen; dat de Commissie geene maat
regelen weet aan te raden waardoor zulke ernstige bezwaren spoedig 
kunnen worden opgeheven, maar dat zij wenken heeft gegeven die zij 
hoopt dat, van lieverlede, hoezeer slechts langzaam, het gewenscht 
gevolg zullen hebben. - Die wenken nu zijn vervat in de volgende 
verklaringen waarmede het rapport eindigt.

‘De Commissie’ (dus zegt dat rapport) is van gevoelen:
1e dat de groote maatregel der slavenemancipatie in de West-Indi- 

sche koloniën voorzoover de geaardheid en den toestand der neger- 
bevolking betreft, de gunstigste en bevredigendste uitkomsten heeft 
opgeleverd;

2e dat de verbetering in de geaardheid van den neger in iedere kolo
nie welker toestand de Commissie den tijd gehad heeft te onderzoeken, 
is bewezen door overvloedige getuigenissen, welke hebben doen blij
ken van een meerdere en steeds toenemende begeerte naar Godsdien
stig en algemeen onderwijs, van eene vermeerderende geneigdheid om 
zich door het huwelijk te verbinden en om de pligten van het huisse- 
lijk leven te vervullen, van eene verbeterende zedelijkheid, van eenen 
spoedigen vooruitgang in beschaving en van een aangroeyend besef 
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omtrent de waarde van bezittingen en van een onafhankelijk bestaan.
3e dat evenwel naast deze verbetering in den toestand der negers 

ongelukkiglijk gelijktijdig is bespeurd eene zeer groote vermindering 
in de stapelproducten der West-Indiën en wel in zoo sterke mate dat 
daardoor aan meest alle eigenaars van plantagiën in de koloniën ern
stig, en aan sommigen onherstelbaar nadeel is berokkend geworden;

4e dat, terwijl deze ongelegenheid in veel minderen graad is gevoeld 
geworden in sommige der kleine en meer bevolkte eilanden, dezelve 
daarentegen in de grootere koloniën van Jamaica, Britsch Guyana en 
Trinidad, zoo ernstig is dat vele plantagiën die tot dusver voordeelig 
en productief waren, in de laatste twee of drie jaren met aanzienlijk 
verlies zijn aan den gang gehouden, terwijl anderen hebben moeten 
worden verlaten;

5e dat de voornaamste oorzaken dezer verminderde productie en 
daaruit voortgevloeide moeyelijkheden zijn: de groote bezwaren door 
de planters ondervonden in het verkrijgen van voortdurenden onafge
broken arbeid, en voorts het hooge loon, dat zij hebben moeten beste
den voor den stukswijzen en weinig beteekenden arbeid, dien zij heb
ben kunnen gedaan krijgen;

6e dat de vermindering in beschikbaren arbeid gedeeltelijk is ver
oorzaakt door de daadzaak, dat sommige der gewezen slaven meer 
voordeelige bezigheden dan veldarbeid hebben bij de hand genomen, 
hoezeer de meer algemeene reden is, dat de arbeiders in staat zijn om 
met gemak te leven en zelfs om eenig vermogen te vergaderen, zonder 
op de plantagiën meer dan drie of vier dagen in de week, van vijf tot 
zeven uren daags te arbeiden, zoodat er voor hen geen voldoende 
prikkel bestaat om eenen, aan het verlangen der planters evenredigen 
arbeid te verrigten;

7e dat deze staat van zaken wel gedeeltelijk is ontstaan uit het hooge 
loon, dat de planters uit gebrek aan handen en bij onderlinge mede
dinging verpligt zijn geweest te betalen; maar toch voornamelijk 
moet worden toegeschreven aan de gemakkelijke voorwaarden, waar
op het gebruik van land voor de negers verkrijgbaar is geweest;

8e dat velen der gewezen slaven tot den aankoop van land zijn in 
staat gesteld geworden, en dat de werklieden doorgaans de vergunning 
hebben gehad om kostgronden hetzij voor niets, hetzij tegen eene zeer 
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geringe huur in gebruik te houden; terwijl voorts in die zeer vrucht
bare streken het land dat zij als eigenaren of huurders bezitten, niet 
alleen een overvloedig voedsel, maar zelfs in vele gevallen, boven en 
behalve de hooge loonen, eene aanzienlijke overwinst in geld op
levert ;-

9e dat derhalve de goedkoopte van het land de groote oorzaak is ge
weest der moeyelijkheden, die men ondervonden heeft, - en dat deze 
goedkoopte het natuurlijke gevolg is van den overvloed der beschik
bare vruchtbare gronden in vergelijking tot de behoeften der bevol- 
king.

10e dat bij de beschouwing der zoo dringende vraag, welke prak- 
tikale middelen de toenemende vermindering in waarde der West
indische bezittingen zouden kunnen tegengaan, het is toegeschenen, 
dat veel kan worden verwacht van oordeelkundige schikkingen van 
de zijde der planters in hun gemeen belang en van eene behoedzame 
verandering in het stelsel, dat zij tot dusver hebben aangekleefd;

11e dat een blijkbaar zeer wenschelijk middel van voorziening in het 
gebrek van handen zou zijn het bevorderen van den aanvoer eener 
nieuwe arbeidende bevolking, voldoende om de mededinging tot ver
krijging van arbeid te doen aanwakkeren;

12e dat tot betere bereiking van dat doel, zoo wel als om aan de 
emigranten de regten en genietingen (comforts) van vrije lieden te ver
zekeren, het wenschelijk zou zijn de verhuizingen (immigrations) te 
doen plaats hebben onder het gezag, het toezicht en de controle van 
verantwoordelijke ambtenaren;

13e dat het alverder eene ernstige overweging verdient, of niet met 
het oog op de billijke regten en belangen der West-Indische planters 
en op het welzijn der negers zelf, vooral uit de aanmerking van de 
groote toevoeging aan de arbeidende bevolking welke het te wenschen 
is dat spoedig door verhuizing moge worden daargesteld, de wetten 
welke de betrekkingen tusschen de eigenaren en de werklieden regelen 
eene tijdige en naauwkeurige herziening bij de respective wetgevende 
vergaderingen der koloniën zouden moeten ondergaan.’

Ik meen uit deze verklaringen veiliglijk te mogen besluiten dat de 
emancipatie, zooals zij in de Engelsche koloniën tot stand is gekomen, 
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heeft teweeg gebragt eene aanzienlijke vermindering van producten, ont
staan door vermindering van arbeid.

Bij een bevelschrift van den Koning der Franschen van 26 Mei 1840 
werd, onder het voorzitterschap van den Hertog de Broglie eene Com
missie benoemd om het Gouvernement voor te lichten ten aanzien van 
het gewigtige vraagstuk waarvan hier rede is. Haar definitief rapport 
van de maand Maart 1843 besloot met twee alternatieve voorstellen, 
vertegenwoordigende het gevoelen van even zoo vele gedeelten der 
Commissie. - Het eene dier voorstellen strekt tot algemeene en gelijk
tijdige, het andere tot gedeeltelijke en trapsgewijze vrijmaking. In 
beide gevallen staat het beginsel eener schadeloosstelling uit de schat
kist op den voorgrond.

In dat rapport (een meesterstuk van duidelijkheid, stelselmatigheid 
en naauwkeurigheid) worden de zoo straks aangestipte gevolgen der 
Engelsche emancipatie niet ontkend, maar zij worden (welligt met te 
veel ingenomenheid voor de zaak) toegeschreven aan de misslagen der 
Engelsche Regering. De Commissie gelooft, dat in de Fransche kolo
niën de emancipatie geene groote vermindering van productie zal 
teweegbrengen, wanneer men haar laat voorafgaan door de verorde
ningen die men in de Britsche koloniën heeft veronachtzaamd; ver
ordeningen waarvan het doel moet zijn om den negers het verkrijgen 
van grondeigendom moeyelijk te maken en om hen te nopen, om, 
zonder verandering van verblijfplaats, het beroep van veldarbeid te 
blijven uitoefenen. De Commissie bouwt het vertrouwen op het voor
beeld van Antigua en Barbados, alwaar de plaatselijke omstandigheden 
het verzuim der Engelsche Wetgeving schier onschadelijk maakten. 
Om nu aan de Fransche koloniën soortgelijke uitkomsten als in de 
Britsche zijn ondervonden te besparen draagt de Fransche Commissie 
het volgende behoedmiddel voor: (pag. 325) ‘Pour parer d’un seul 
coup au doublé danger que nous venons de signaler, nous proposons 
de trancher la difficulté dans le vif; - nous proposons d’aller droit a la 
racine du mal. Les mesures simples sont les seules qui soyent compri- 
ses des noirs. Nous proposons d’imposer pendant cinq ans a tout 
affranchi 1’obligation de s’engager pour une ou plusieurs habitans de 
la Colonie, oü il est tenu de résider. - Cette obligation sera commune 
aux deux sexes. L’enfant agé de moins de quatorze ans sera compris 
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dans 1’engagement de sa mère. Tout affranchi qui ne trouverait point a 
s’engager, sera regu et employé dans les ateliers du domaine. L’orphé- 
lin agé de moins de quatorze ans sera confié a un établissement pu
blic.’

In een ander gedeelte van het rapport treft men een voorstel aan, 
hetwelk met het voorenstaande in een naauw verband staat. Hetzelve 
luidt als volgt: (pag. 322) ‘Tout affranchi sera tenu de résider pendant 
cinq anneés consécutives a dater de 1’époque de son affranchissement 
dans la Colonie oü il aura été affranchi.’

Zoo ik aan den eenen kant deze of soortgelijke bepalingen alleszins 
geschikt acht, om gedurende eenigen tijd de zucht tot ledigheid bij de 
vrijgemaakten aan banden te leggen en hunne verhuizing naar elders 
voor te komen, kan ik die evenwel niet beschouwen als voldoende om 
op den duur vermindering van productie te verhoeden. Deze zal, 
mijns inziens, een onvermijdelijk gevolg van elke emancipatie zijn van 
het oogenblik dat aan den neger de vrije beschikking over tijd en vlijt 
onvoorwaardelijk zal worden geschonken.

Hier ontstaat als van zelf de vraag: waarom dan de slavernij niet zoo 
lang mogelijk behouden, wanneer de emancipatie onfeilbaar leidt tot 
vermindering van productie? Het antwoord is gereed. Behalve dat de 
emancipatie niet behoeft te zijn eene onvoorwaardelijke, maar kan 
vergezeld gaan van antidotale verordeningen - zoo moet niet worden 
vergeten (en dit is een punt waarop ik verzoek de aandacht van Uwe 
Majesteit zeer bijzonder te mogen vestigen) dat in Suriname althans 
het behoud der slavernij nog veel sneller de productie verminderen, 
ja geheel vernietigen zal, dan de vrijmaking der slaven. - Wanneer de 
slavernij blijft bestaan, dan zal na eenige jaren Suriname veranderen in 
een geraamte zonder leven, waarvan het bezit voor den moederstaat 
geringe waarde zal hebben.

Uit de bij het Departement van Koloniën berustende stukken blijkt, 
dat in de onderstaande jaren het getal slaven in Suriname is geweest 
als volgt:
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Productie in ponden

Getal slaven 
op 
plantaadjen

niet op 
plantaadjen Totaal

Getal suikerplantaadjen
zonder stoom
werktuigen

met stoom
werktuigen

Jaren
1833 42.272 10.800 53-O72 69 36
1836 39.736 10.731 50.467 66 39
1839 34-157 15-270 49-427 niet opgegeven
1841 34-773 12.106 46.879 60 46

productie van 
suiker

productie van 
koffie

productie van 
katoen

1833 26.714.661 3-I37-37I 1.349.141
1836 36.801.25 2 3.289.990 1-273-569
1839 32.591.885 2.362.579 1-573-250
1841 31.386.646 1.938.840 1.467.070

Een oogopslag is voldoende om te ontwaren dat het uitsluitend de 
plantagieslaven zijn, die door vermindering zijn getroffen, want de 
overigen zijn zelfs toegenomen. Die vermindering is in acht jaren 
geweest 7499, zijnde 18 % of jaarlijks dooreengenomen 2 1/4%. Uit de 
naast de slaventallen vermelde cijfers der voortbrengselen blijkt: dat 
de productie niet in dezelfde mate is afgenomen als de landbouwers, 
maar dat integendeel de suiker, die den meesten arbeid vordert, vrij 
aanzienlijk is vermeerderd. - Gedeeltelijk is dit voor zeker toe te 
schrijven aan het overbrengen van slaven van de koffij- en katoen- 
gronden op suikerplantagien en aan het oprigten van vele stoomwerk
tuigen, - maar die toenemende suikerproductie wettigt tevens eeni- 
germate het vermoeden, dat het lot der slaven steeds ongunstiger ge
worden is, naarmate zij in getal zijn verminderd; dat men meer en 
meer arbeid van hen gevergd heeft en zal blijven vergen, zonder hen 
in evenredigheid meer voedsel, en vooral meer dierlijk voedsel te ver
strekken. De in het verleden bewezen uitsterving schijnt derhalve ook 
in de toekomst, welligt zelfs in eene toenemende rede te zullen blijven 
bestaan.

Eene herziening van het slavenreglement is bij den eersten opslag 
een geschikt geneesmiddel tegen deze kwaal. Dat reglement kan (dus 
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zal men welligt zeggen) de werkuren in billijkheid regelen; kan zich 
aan het lot der kinderen en aan hunne verzorging gelegen laten liggen, 
- kan de verstrekking van eene grootere hoeveelheid voedende zelf
standigheden verpligtend maken, - en kan, met één woord, allerlei 
voorzieningen, bevelen tot opheffing der oorzaken, die thans uitster
ving te weeg brengen.

Ik durf Uwe Majesteit van die herziening geen afdoend herstel be
loven. De pogingen die van allerwege worden aangewend om dezen 
door Uwe Majesteit bevolenen maatregel te dwarsboomen, maken de 
hoop op medewerking van den kant der planters ijdel en bestaat deze 
niet, dan zal een van beide gebeuren, of het nieuwe reglement zal zon
der krachtige middelen van handhaving weinig nut stichten - of de 
aanwending van dusdanige middelen zal ontaarden in eene gevaarlijke 
worsteling tusschen het openbaar gezag als beschermer en de bestuur
ders der plantagiën als onderdrukkers der slaven. In Suriname ont
breekt bijna geheel wat de slavernij dragelijk kan maken, de tegen
woordigheid des meesters. De zaakwaarnemers die des meesters plaats 
vervullen, doen den slaaf slechts het hatelijke, nimmer het verzach
tende gedeelte der slavernij gevoelen; - want hoe vreemd het ook 
schijne, ook het lijfeigenschap heeft zijne goede zijde, ontleend aan de 
tweeledige eigenschap der menschelijke natuur om zich te hechten aan 
hetgeen men bezit, - en om gehechtheid, die betoond wordt, niet on
vergolden te laten. - De eerste dezer eigenschappen neigt den meester 
tot welwillendheid jegens zijnen slaaf, - de tweede neigt den slaaf tot 
liefde jegens zijnen meester. Maar deze onderlinge betrekking bestaat 
in Suriname niet anders dan bij zeldzame uitzondering, want de meeste 
eigenaren zijn afwezend. Het slavenreglement, op welke menschlie- 
vende leest ook geschoeid, kan niet voorzien in dat gebrek. De meeste 
slaven zullen steeds tegenover zich hebben koude, soms onmeedogen
de zaakwaarnemers, die nimmer uit eigen aandrift, maar slechts door 
dwang zullen kunnen genoopt worden om hun meerdere verpozingen 
en ruimere uitdeelingen te gunnen. - In vele gevallen zouden daaren
boven de concessien aan het welzijn van den slaaf, besnoeijingen zijn 
van voordeelen, die de zaakwaarnemers zich hebben toegeëigend.

Op al deze gronden rust mijne meening, dat door eene herziening 
van het slavenreglement het uitsterven der negers niet zal worden ge
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stuit. Dit schijnt alleen te kunnen verwacht worden van eene meer 
doortastende hervorming, waarbij hetgeen nu bestaat, plaats make 
voor eenen toestand, ontdaan van de voornaamste kenteekenen der 
slavernij, eene hervorming die mitsdien in de hoofdtrekken eene eman
cipatie zou moeten zijn.

De emancipatie is derhalve voor Suriname (de overige Nederland
sche koloniën in West-Indië blijven voor het oogenblik buiten be
schouwing), een maatregel van materiële noodzakelijkheid, zonder 
welken Suriname onmisbaar te gronde gaat, door het wegsterven zij
ner landbouwers. Met de emancipatie zal Suriname wel minder op
leveren dan thans, maar zal voor algeheele vernietiging kunnen be
hoed blijven. Kortom, voor Suriname schijnt de emancipatie het eenig 
middel van behoud.

Na aldus de wenschelijkheid des maatregels uit een louter stoffelijk 
oogpunt te hebben betoogd, zal ik een kort overzicht geven der onder
scheidene ontwerpen, welke daartoe tot dusver waren voorgesteld en 
van de redenen waarom daaraan geen gevolg is gegeven.

A ONTWERP VAN DEN HEER LANS 99 (1835)

De maatregelen der Britsche regering gaven den Heer Lans aanleiding 
tot het indienen in 1833 van eene Memorie over de gevolgen die voor 
de Nederlandsche West-Indische koloniën uit de emancipatie der sla
ven in de Engelsche bezittingen voortvloeijen moeten en de daartoe 
te nemen maatregelen. De Heer Lans ging in deze memorie uit van het 
tweeledig begrip, dat de Engelsche emancipatie noodwendig een 
soortgelijken maatregel in de Nederlandsche koloniën zou moeten na 
zich slepen, en dat de suiker-, koffij- en katoenteelt daarbij zou te 
gronde gaan. Volgens het toenmalig gevoelen van den Heer Lans 
waren er echter andere takken van nijverheid, die de vrije negers met 
goed gevolg zouden kunnen bij de hand vatten, en hij achtte het dan 
ook uitvoerlijk om die negers zelf de kosten hunner emancipatie te 
doen dragen.

De maatregel moest worden genomen onder de leiding der rege
ring, door middel van een op te nemen kapitaal, waarvan rente en af
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lossing zouden moeten worden gekweten uit eene aan de vrije negers 
op te leggen schatting. De nalatigen zou men op eene daartoe opzette
lijk aan te houden suikerplantage als dwangmiddel te werk stellen.

Dit ontwerp achtte men indertijd bij het Departement van Kolo
niën onuitvoerlijk door den vermoedelijken tegenstand, zoo wel van 
den kant der eigenaren om hunne slaven af te staan, als van den kant 
van deze, om, na te zijn vrijverklaard, met genoegzame aanstrenging 
te blijven arbeiden om de kosten dier emancipatie te kwijten. De 
Britsche maatregelen waren overigens destijds nog zoodanig in de 
kindschheid dat men het veiligst achtte de toekomst te verbeiden zon
der voorshands iets te doen.

B ONTWERP VAN DEN HEER C. VAN ROSSUM TE HAARLEM 100 

(1839)

Het was almede een ontwerp van vrijmaking uit den arbeid der slaven. 
De Heer van Rossum wilde de schadeloosstelling voor iederen slaaf op 
eene plantage gesteld hebben op f 1000.- De eigenaars der plantagiën 
zouden tijdelijk onteigend worden, en de sommen, als schadeloosstel
ling te geven, zouden worden gekweten in obligatien tegen eene door 
den staat gegarandeerde rente van 5 %, aflosbaar uit de opbrengst der 
onder Gouvernementsbeheer te brengen plantagiën, terwijl na de ge- 
heele aflossing dier schuld de plantagiën vrij en onbezwaard aan de 
vorige eigenaren zouden moeten worden teruggeven. Hij meende dat 
die aflossing in zeven jaren zou kunnen volbragt worden en wilde 
dien tijd hebben benuttigd om de slaven voor het genot der vrijheid 
geschikt te maken, door een verbeterd Godsdienstig onderwijs.

Dit ontwerp werd door den toenmaligen Minister van Koloniën on- 
uitvoerlijk geoordeeld. Zijns inziens was het bedenkelijk den staat te 
bezwaren met zulk eene aanzienlijke schuld, die, na alle waarschijnlijk
heid niet zou kunnen worden gekweten uit de opbrengst der gezamen
lijke onder een algemeen Gouvernementsbeheer gebragte plantagiën 
(rapport van 14 Augustus 1839 no 14).

De Gouverneur-Generaal Rijk, die vervolgens werd geraadpleegd, 
achtte het ontwerp van den Heer van Rossum, zoo als het daar lag, wel 
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onuitvoerlijk, - maar oordeelde het gronddenkbeeld, het brengen van 
alle plantagien onder een van het Gouvernement afhankelijk beheer en 
het bekostigen der emancipatie uit het alzoo daar te stellen fonds, 
geenszins verwerpelijk. Op dat gronddenkbeeld meende hij, dat een 
plan te bouwen was, wel moeijelijk en veelomvattend, maar geenszins 
onuitvoerlijk, en hij verklaarde zich daartoe bereid, overtuigd, dat 
de emancipatie van lieverlede moest worden voorbereid. - Hij geloof
de wijders, dat in stede van zeven jaren minstens veertien jaren zouden 
gevorderd worden voor de kwijting der schuld, die hij wilde hebben 
aangegaan niet onmiddellijk door den Staat, maar door eene particu
liere Maatschappij, om voor te komen, dat bij mogelijken overgang 
der kolonie in andere handen de staat met de schuld belast zou blijven 
(Missive 19 Juny 1840 La D Kabinet-geëxhibeerd 19 Augustus 1840 
no 284 Geheim).

De Gouverneur-Generaal Rijk opperde voorts het denkbeeld, om 
alleen de slaven over te nemen voor rekening van het Gouverne
ment en de gronden te laten aan de tegenwoordige eigenaars, die als
dan de slaven zouden huren van het Gouvernement tegen nader te 
bepalen loonen, uit welker bedrag zouden moeten worden gekweten 
de renten en de aflossingen van het voor de overname der slaven op 
te nemen kapitaal, welke kwijting de Heer Rijk giste, dat een tijdvak 
van minstens veertien jaren vorderen zou.

C ONTWERP VAN DEN HEER LEERS 101 (1840)

In zijne betrekking van administrateur der financiën te Paramaribo 
was de Heer Leers bekend geworden met de aanhangige overwegin
gen over eene emancipatie. Hij nam daaruit aanleiding tot het indienen 
van een ontwerp. Volgens de Heer Leers zou het Gouvernement in al 
wat de overname van slaven en plantagien en de bearbeiding van deze 
laatsten betreft, moeten handelen zoo als in het ontwerp b is voorge
dragen. Na de geheele aflossing der daar te stellen schuld, waartoe de 
Heer Leers drie en twintig jaren noodig achtte, wilde hij een anderen 
weg hebben ingeslagen. Zijns inziens moesten de slaven niet in den 
eigenlijken zin geëmancipeerd worden, maar zij zouden moeten blij
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ven Gouvernementsarbeiders, verpligt om tegen een billijk loon eene 
matige arbeid te verrigten.

D ONTWERP VAN DEN HEER MR. A. DE NEUFVILLE (1841)

Een boekje, ten titel voerende: ‘De vrijlating der slaven in haar gevol
gen beschouwd en op de Nederlandsche volksplantingen toegepast,’ 
maakte het publiek met dat ontwerp bekend. Het hoofddenkbeeld was 
de oprigting eener Maatschappij, welke de geheele volksplanting en 
alle slaven zou aankoopen, dezen dadelijk zou in vrijheid stellen en 
vervolgens de bebouwing zou voortzetten voor eigene rekening.

De schrijver verdiepte zich niet in berekeningen, om aan te toonen 
welke som de op te rigten maatschappij zou moeten bijeenbrengen; - 
en welke redelijke vooruitzigten de geldschieters zouden hebben op 
rentebetaling en aflossing. Dit schijnt hij overbodig te hebben geoor
deeld omdat hij zich van de emancipatie zulke ruime voordeelen be
loofde, dat het kwijten van schier elke geldelijke verpligting daardoor 
als verzekerd kon worden beschouwd. Hij nam als axioma aan het be
weren van Gurney dat de vrijmaking der slaven hunne waarde van 
zelf overbrengt op den grond, zoodat deze zonder de slaven dezelfde 
en zelfs eene grootere verkrijgt dan hij met de slaven had. - Van deze 
beschouwing uitgaande en voorts met Gurney geloovende, dat de 
£ 20.000.000 door het Britsch Gouvernement aan de eigenaars der 
slaven als schadeloosstelling betaald ‘had been a mere present put into 
their pockets’ schijnt hij angstvallige berekeningen overbodig te heb
ben geacht, maar daardoor juist verliest zijn ontwerp uit een practisch 
oogpunt zeer veel van deszelfs waarde. - De in dit rapport ingelaschte 
verklaring eener commissie uit het Engelsche Lagerhuis bewijst, dat 
de stoffelijke gevolgen der emancipatie geenszins zoo gunstig zijn 
geweest als Gurney en anderen die hebben geschetst.

Overigens heeft de Heer de Neufville begrepen dat de toestand on
zer financiën geene emancipatie ten koste van den Staat gedoogde. 
Het is daarom dat hij de tusschenkomst eener Maatschappij voorstel
de. -(rapport van 3 November 1841 no 472 geheim).
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E ONTWERP VAN DEN HEER J. VAN OUWERKERK DE VRIES 102 

(1841)

Men vindt dit ontwerp in een boekje getiteld: Het Godsdienstig on
derwijs der Negerslaven en de bloei der kolonie Suriname in groot 
gevaar, door J. van O. de V. - Amsterdam, 1841. Na eenige beschou
wingen van gemengden aard en na de uitvoerlijkheid van het plan van 
den Heer de Neufville te hebben op den voorgrond gesteld, gaat de 
schrijver over om een ander denkbeeld te opperen.

Eene negotiatie van vijftien millioenen zou door eene van Gouver- 
nementswege te erkennen Commissie van voorname West-Indische 
handelshuizen worden gesloten tot 5 % rente en minstens 2 a 3 % af
lossing. Met dat kapitaal zou de commissie alle slaven (volgens eene 
vooraf beraamde taxatie en klassificatie) vrij koopen en den koopprijs 
ter hand stellen aan de eigenaren, die daardoor op gelijke voorwaarden 
van rente en aflossing, hypotheken op hunne plantagiën zouden ver- 
leenen, welke plantagiën bestemd zouden zijn om door de vrijge
maakte slaven te worden bebouwd.

Het axioma van den Heer Gurney als het zijne aannemende, meende 
de Heer van Ouwerkerk de Vries, dat deze wijze van emancipatie 
geene bezwaren zou opleveren. Na de aflossing van het kapitaal zou de 
eigenaar (dus zegt hij) ‘zijn ontvangen dedommagement hebben vrij
gemaakt, hetwelk op den aangenomen grondslag uit de gespaarde on
kosten en meerdere vruchtbaarheid van zijne gronden rijkelijk moet 
worden gevonden.’

F ONTWERP VAN EENEN ONGENOEMDEN (1842)

Een boekje, ten titel voerende: Vrijlating der negerslaven onder ver
eeniging van aller belangen, bevat de ontwikkeling van dit ontwerp, - 
hetwelk neder komt op eene vrijwillige emancipatie ten koste van 
meester en slaaf.

Nadat de prijs van eiken slaaf zou zijn bepaald door bevoegde com
missarissen, zou men den slaven kunnen aanbieden om zich vrij te 
werken. De meester zou beginnen met te erkennen dat hij slechts
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recht heeft op vijf dagen arbeids in de week, - en dat de twee overige 
dagen (zaturdag en zondag) aan den slaaf behooren. Die twee dagen 
aan vrijwillige arbeid toewijdende en het product van dien arbeid aan 
den meester ter hand stellende zou de slaaf telkens wanneer die over
winsten een vijfde van den bepaalden losprijs zouden bedragen eenen 
nieuwen vrijen dag bekomen. Wanneer hij op die wijze de vijf aan den 
meester toebehoorende dagen zou hebben afgekocht, zou de slaaf vrij 
zijn.

Dit ontwerp is niet in bepaalde overweging genomen, omdat de 
vrijwillige toetreding der meesters, waarop alles aankwam, wel nim
mer zou zijn verkregen geworden. Trouwens, dit ontwerp had, zon
der eenigen anderen stap van Gouvernementswege dan een bescher
mend toezigt, kunnen zijn tot stand gebragt geworden, maar het is 
niet gebleken dat een eenige eigenaar van de welwillende wenken des 
schrijvers heeft gebruik gemaakt.

G ONTWERP VAN DEN HEER BETTING 103

Niet gemakkelijk is het om de in eenen brief van 20 July 1842 door 
den schrijver in het breede ontwikkelde denkbeelden tot enkele pun
ten te brengen. Hij meende dat de neger zich door eigen arbeid zou 
kunnen vrijmaken, mits het beginsel werd aangenomen, dat hij regt 
heeft op een derde van het product door zijnen arbeid voortgebragt. 
De meester zou van dit een derde aanvankelijk slechts de helft aan den 
slaaf afgeven en hem voor de wederhelft in rekening crediteren, tot 
dat de in elk geval te bepalen losprijs zou zijn gekweten. Daarna zou 
de nu in eenen vrijen arbeider herschapen slaaf het volle een derde ge
nieten en de meester zou zijne vergoeding vinden in de aan den vrijen 
arbeider bij voortduring op te leggen verpligting om voor het een 
derde deel te blijven arbeiden op de plantagie waartoe hij weleer als 
slaaf behoorde. De eigenaren die niet vrijwillig in den schikking zou
den willen treden zouden hunne landbouwende slaven moeten afstaan 
aan het Gouvernement, hetwelk de koopprijs betalen zou in koloniale 
obligatien, af te lossen uit de opbrengst van eenige Gouvernements- 
plantagien, waarop die negers zouden moeten arbeiden onder gelijke
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voorwaarden als hierboven zijn opgegeven, behoudens dat zij onvoor
waardelijk zouden worden in vrijheid gesteld, wanneer zij door de in
houding der helft van het een derde der bepaalde losprijs zouden heb
ben voldaan.

De slaven, niet tot de plantagiën behoorende, wilde de Heet Betting 
vrijgevormd uit een fonds, bijeen te brengen door eene in te voeren 
jaarlijksche belasting van vijftig gulden op het houden van eiken zoo- 
danigen slaaf.

H ONTWERP VAN DEN HEER G. C. BOSCH-REITZ (1842)

In eenen aan mij gerigten brief van 10 September 1842 heeft de schrij
ver een plan van een emancipatie ontwikkeld, in de hoofdtrekken 
overeenkomende met dat van den Heer van Rossum. - Ook hij wil al 
de slaven brengen onder één meester (het Gouvernement) en wil de 
schadeloosstelling aan de eigenaren kwijten in obligatien rentende 
5%, gewaarborgd door den staat. De onteigening zou vrijwillig zijn, 
maar de eigenaars die zich daaraan zouden onttrekken, zouden ver
staan worden zich uitdrukkelijk te hebben onderworpen aan vele 
latere maatregelen, door het algemeen belang omtrent de slaven gebo
den en zouden eens en vooral afstand hebben gedaan van aanspraak op 
schadeloosstelling ter zake van de afschaffing der slavernij.

Wanneer men deze ontwerpen ontdoet van alle, voor de tegenwoor
dige beschouwing, onbelangrijke nevenzaken, dan blijkt uit dezelve: 

1e Dat allen eene emancipatie voorstellen buiten bezwaar van de 
schatkist.

2e Dat twee de maatregel willen brengen ten laste der Eigenaars 
door het toekennen aan den slaaf van regten, die hij thans niet bezit en 
die de eigenaars hem moeten afstaan.

3e Dat daarentegen de overige ontwerpen steunen op het beginsel, 
dat de kosten der emancipatie moeten worden gedragen door de sla
ven, dat wil zeggen, door de klasse, die men daardoor bevoorregt.

4e Dat de arbeid tot vrijmaking der negers bestemd, volgens drie 
der ontvangen ontwerpen zou verrigt worden onder de uitsluitende
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leiding der regering, welk denkbeeld zich verbindt aan eene onteige
ning niet slechts van de slaven, maar ook van de gronden. - Volgens 
de overige voorstellen zou de leiding der eigenaren behouden blijven 
en dan ook niet voor den grond, maar slechts voor de slaven schade
loosstelling te pas komen.

Omtrent deze hoofdbeginselen bestond bij het Departement van Kolo
niën het volgende oordeel:

ad 1 Men was het met de voorstellers eens, dat de financiële om
standigheden des Rijks eene emancipatie ten laste der schatkist onmo
gelijk maken en men verheugde zich daarom over de verschillende 
pogingen van zoo velen, om aan dat beletsel tegemoet te komen.

ad 2 Eene emancipatie zonder schadeloosstelling, dat is, ten laste 
der Eigenaars, achtte men wederregtelijk. De daartoe strekkende voor
stellen konden derhalve niet in aanmerking komen.

ad 3 Eene emancipatie ten laste der slaven achtte men daarentegen 
billijk, vermits daardoor aan den eenen kant het regt der Eigenaars 
zou worden geëerbiedigd, terwijl aan den anderen kant aan de slaven 
bepaalde uitzigten op eene lotsverbetering konden worden geopend, 
die hen langs geen anderen weg zouden kunnen ten deel vallen.

ad 4 Wanneer men de uitvoerlijkheid eener emancipatie door eigen 
arbeid der negers voor bewezen kon hebben geacht (hetwelk het De
partement van Koloniën, zooals nader blijken zal, destijds geenszins 
kon aannemen) dan zou hetzelve eene beslissende voorkeur hebben 
toegekend aan het verrigten van de arbeid onder de uitsluitende lei
ding van het Gouvernement. - Zonder die leiding scheen, onder welke 
omstandigheden ook, geene goede uitkomst te wachten. Eene eman
cipatie door eigen arbeid scheen ondenkbaar wanneer de negers dege
nen die zijne arbeid besturen, niet vertrouwt, en hoe kan hij vertrou
wen schenken aan de personen, tegenover wie hij zich steeds bevonden 
heeft in stelselmatige vijandschap?

Ten aanzien van het tijdstip der emancipatie was er alle reden, om 
zich te voegen bij hen, die dezelve ineens wilden tot stand brengen, 
niet echter zonder voorafgaande voorbereiding en zonder geheele 
kwijting der aangegane schuld, welke den losprijs der gezamenlijke 
slaven zou vertegenwoordigen.
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Het voorstel eindelijk om de emancipatie in dier voege te wijzigen, 
dat de gewezen slaven op den duur zouden blijven Gouvernements- 
arbeiders, was wel aan groote bezwaren onderhevig, maar scheen 
evenwel de kiem te bevatten van meenig nuttig denkbeeld, waarvan 
naderhand partij zou te trekken zijn. Bij het bepalen der regten en plig- 
ten der vrije negers, wanneer eenmaal eene emancipatie zou worden 
tot stand gebragt.

Hoezeer derhalve het Departement van Koloniën het denkbeeld van 
eene emancipatie door eigen arbeid alle aandacht waardig keurde, 
bestond er evenwel een voornaam bezwaar, hetwelk mij wederhield 
om hetzelve destijds reeds aan Uwer Majesteits beslissing te onder
werpen.

Het is tastbaar, dat de bedoelde wijze van emancipatie niet moet 
worden aangevangen, zoo het niet vooraf tot genoegzame zekerheid 
gebragt is, dat dezelve binnen een matig tijdsverloop zal kunnen wor
den ten einde gebragt. Bij de negers moet de hoop op eene vrijmaking 
door eigen arbeid niet worden opgewekt vóórdat het uitgemaakt zij, 
dat die arbeid, onder eene doelmatige leiding, de gegevene hoop wer
kelijk zal kunnen verwezenlijken. Zonder die zekerheid zou het meer 
dan dwaas - het zou roekeloos zijn, de zaak aan te vangen.

Toen het geopperde denkbeeld aan dit criterium werd getoetst, 
kwam het voor, dat hetzelve de aanleiding tot een bepaald voorstel 
aan Uwe Majesteit niet kon worden.

Van allerwege toch rezen er (en ook thans nog) klagten op over den 
ongunstigen uitslag der meeste landbouwende ondernemingen in 
Suriname. Bleef men hetzelfde stelsel van landbouw volgen, hetwelk 
daar bestaat, dan was er weinig reden om voordeeliger, en daaren
tegen veel grond om nadeeliger uitkomst te voorzien. De individuele 
planter of administrateur wordt gedreven door den magtigen spoor
slag van het eigenbelang, - bijna willekeurig regelt hij de werkuren 
zijner negers en hunne uitdeelingen van kleeding, voedsel en versnape
ringen. Hunne Godsdienstige of zedelijke beschaving bekommert hem 
niet en kost hem althans luttel of niets. Wanneer een zoo scherp toe
zicht en eene zoo parsimonieuse administratie nadeel of gering voor
deel oplevert, wat was dan te verwachten van een gouvernementaal 
beheer, uit den aard der zaak minder scherp en hetwelk zich zou moe-
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ten kenmerken door het verminderen der werkuren, het vermeerde
ren van verstrekkingen, en door weldadige voorzieningen van allerlei 
aard, zoo als Godsdienstig onderwijs, scholen, - en wat al meer? Het 
kwam voor, dat verminderde productie en verhoogde kosten onaf
scheidelijk zouden zijn van die nieuwe orde van zaken. Men kon, ja, 
verbeteringen in kultures en fabrikatie invoeren, maar het liet zich 
aanzien, dat het meerder voordeel, daardoor verkrijgbaar, de eigen
aardige nadeelen van dat Gouvernementaal plantagebeheer niet zou 
kunnen vergoeden.

Ziedaar waarom het Departement van Koloniën geloofde, dat eene 
emancipatie door eigen arbeid niet met genoegzaam vertrouwen aan 
Uwe Majesteit kon worden voorgesteld.

In den sedert verloopen tijd is dat oordeel aanmerkelijk gewijzigd 
geworden, want men heeft middelen leeren kennen, waardoor de ge
vreesde bezwaren schijnen te kunnen worden opgeheven.

Toen ik in Maart 1843 aan Uwe Majesteit het voorstel deed, om 
voor Gouvernementskosten in de kolonie Suriname eene proeve te 
nemen met de verbeterde werktuigen van Derosne en Cail, had ik 
geen ander doel dan om aan de eigenaars van plantagiën aldaar de 
mogelijkheden te bewijzen, om met eene betrekkelijk geringe aan
wending van kosten en zonder nieuwen aankoop van negers hun sui
kerproductie in hoeveelheid te vermeerderen en in hoedanigheid te 
verbeteren. Dat bewijs eenmaal geleverd zijnde, hoopte ik, dat het 
gegeven voorbeeld navolging zou vinden en dat de meerdere wel
vaart, daardoor verspreid, onder anderen gunstig zou terugwerken op 
den toestand der negers na den regel: dat de winnende hand mild is.

Eenigen tijd daarna deed de verwoesting van Guadeloupe door eene 
aardbeving het denkbeeld ontstaan om de suikerfabrieken aldaar niet 
te herbouwen op den vorigen voet, maar volgens een stelsel van Cen
tralisatie, daarin bestaande, dat niet elke plantage, groot of klein, haar 
eigen riet zou malen en tot suiker koken, maar dat de cultuur van het 
riet en de bereiding der suiker zorgvuldig zouden worden gescheiden 
en zouden uitmaken twee afzonderlijke takken van nijverheid. De 
eigenaars der plantagiën zouden zich uitsluitend bezig houden met 
den landbouw en zouden het suikerriet afleveren aan fabrieken, die in 
middelpuntige stellingen zouden worden opgebouwd. Van deze in- 
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rigting verwachtte men de volgende voordeelen:
a. aanzienlijke uitbreiding der cultuur, vermits aan den landbouw 

zouden kunnen worden toegevoegd de handen, nu verspreid in de vele 
onevenrediglijk vermenigvuldigde fabrieken;

b. vermeerdering van het netto product en verbetering van deszelfs 
hoedanigheid door een meer doelmatige bereiding;

c. vermindering der kosten van beheer en fabricatie door het terug
brengen van het getal fabrieken tot het mogelijk minimum en

d. sparing van de gezondheid der negers door het vermijden van 
den overmatigen arbeid, die nu dikwijls onvermijdelijk is, door de 
ondoelmatige vereeniging van landbouw en fabricatie.

Dit ontwerp kwam mij voor op goede beginselen te steunen.
De uit Suriname met verlof alhier aanwezige ambtenaar Lans, wiens 

lust en geschiktheid voor zulken arbeid mij meermalen gebleken was, 
nam op zich, om aan Uwe Majesteit iets soortgelijks voor Suriname 
voor te stellen, wanneer de aldaar en op Java genomen proeven zou
den hebben bewezen, dat de werktuigen van Derosne en Cail de eigen
schappen bezitten, die men daaraan toeschrijft.

In den loop van dezen arbeid was het, dat de Heer Lans de overtui
ging verkreeg, dat eene afscheiding tusschen landbouw en suikerbe- 
reiding en eene centralisatie der fabrieken het middel zou kunnen zijn, 
om de beletselen op te heffen, die zich tot dusver hadden verzet tegen 
eene emancipatie der slaven door eigen arbeid.

Eene schets, mij in de maand februarij j.1. door den Heer Lans over
handigd, en waarvan de inhoud toen aan Uwe Majesteit werd mede
gedeeld, gaf aanleiding tot eene voorloopige gedachtenwisseling en 
tot het bepaalde verzoek van mijnen kant, dat die schets in een uitge
werkt ontwerp zou worden veranderd.

Dat ontwerp heb ik thans de eer Uwe Majesteit aan te bieden met 
den daarbij behoorenden brief van den schrijver van 20 Mei j.1.

De Heer Lans wil de emancipatie door eigen arbeid op de volgende 
wijze tot stand hebben gebragt:

a. De plantagiën en slaven zullen overgaan aan het Gouvernement 
door middel van eene onteigening ten algemeenen nutte en behoudens 
schadeloosstelling;

b. De schadeloosstelling (voorloopig begroot op f 24.600.000) zal 
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worden gekweten in obligaties rentende 5 %, gewaarborgd door den 
Staat.

c. De globale som der schadeloosstelling zal worden bepaald door 
eene kapitalisatie van het gezamenlijk zuiver inkomen. De wijze van 
verdeeling dier globale som zal plaats hebben volgens eene billijke 
klassifikatie der slaven en in evenredigheid tot hun aantal;

d. De renten en aflossing der uit te geven obligatien zullen worden 
gevonden uit den opbrengst der onteigende plantagien die tot aan de 
geheele delging der schuld zullen worden beheerd vanwege het Gou
vernement en bearbeid door de plantagenegers.

e. Wanneer de schuld zal zijn afgelost zullen de gezamenlijke negers 
hunne vrijheid verkrijgen;

ƒ. De in te voeren Gouvernementsadministratie zal zich ten doel 
stellen:

1e de materiële verbetering van het lot der slaven en hunne oplei
ding voor het genot der vrijheid;

2e het behoud der arbeidersbevolking;
3e de vermeerdering en veredeling der productie en de verminde

ring der onkosten derzelve.-
g. Daartoe zal de suikerteelt als de meest winstgevende algemeen 

worden ingevoerd. De eigenlijke cultuur zal worden gescheiden van 
de fabriekmatige bereiding. Deze zal worden verrigt in zeven en dertig 
centrale suikerfabrieken, tot welker daarstelling zal vereischt worden 
een kapitaal van f 3.000.000, grootendeels te vinden uit de baten der 
onderneming.

h. Op de landen, bijzonder voor de katoenteelt geschikt, zal deze 
met eenige verbeteringen worden behouden.

Wanneer het centralisatie-stelsel volledig zal werken, berekent de 
Heer Lans de financiële staat van Suriname als volgt:

gemiddelde jaarlijksche inkomsten f 13.300.000
uitgaven f 3.100.000
gemiddeld jaarlijksch overschot f 10.400.000

De aangegane schuld, die uit dit overschot zou moeten worden ge
kweten, zou mitsdien kunnen worden afgelost drie jaren, nadat het 
centralisatiestelsel in zijn geheel zou zijn daargesteld; daar nu hiertoe 
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vier jaren noodig zijn, zou de geheele kwijting in zeven jaren kunnen 
zijn afgeloopen. Maar de Heer Lans acht het beter, die aflossing eeni- 
germate te vertragen, opdat eene voorbereiding van minstens twaalf 
jaren aan de daadwerkelijke emancipatie voorafga.

Dit een en ander zal voldoende zijn om Uwe Majesteit in groote 
trekken bekend te maken met het ontwerp van den Heer Lans. Was er 
thans rede van deszelfs dadelijke aanneming, dan zou ik het mij ten 
pligt maken om het in alle bijzonderheden te ontleden en te onderzoe
ken en om het overigens te gieten in den voor de uitvoering meest ge- 
schikten vorm. Maar het komt mij onnoodig voor, nu reeds zoo diep 
in de zaak te dringen. Vooraf dient toch uitgemaakt te worden, 
eerstelijk, of het stelsel van Suikerbereiding van Derosne en Cail zoo 
voordelig is als men gelooft en ten tweede of er tegen het plan, met of 
zonder wijzigingen, geene gewigtige plaatselijke bezwaren bestaan. 
Dit kan alleen in Suriname worden onderzocht en besproken. Voor 
’s hands meen ik mij dan ook te moeten bepalen tot de vrage: Of de al- 
gemeene grondslagen van het ontwerp zoo aanneemlijk schijnen, dat 
tot een nader onderzoek in loco behoort te worden overgegaan?

Ik maak geene zwarigheid om deze voorloopige vraag volmondig 
toestemmend te beantwoorden. Het tegenwoordig plan schijnt de be
vredigende oplossing te bevatten van de meermalen geopperde, maar 
nimmer in eenen uitvoerlijken vorm voorgestelde emancipatie door 
eigen arbeid. - Geenszins wil ik hierdoor verstaan hebben, dat het 
plan in de uitvoering geene wijzigingen zal moeten ondergaan. Ik 
geloof integendeel dat die wijzigingen menigvuldig zullen zijn - en de 
Heer Lans ziet dit zelf in. Zoo twijffel ik, om slechts een voorbeeld te 
noemen, of in het algemeen het nieuw plantagebeheer zal kunnen blij
ven opgedragen aan de personen, die het thans als zaakwaarnemers der 
partikuliere eigenaars in handen hebben. De slaaf zal de meesten hun
ner wantrouwen en zal welligt de ware bedoelingen van het Gouver
nement miskennen, wanneer hetzelve gebruik maakt van dezelfde per
sonen, die tot dusver door hunne positie moesten zijn de onmeedoo- 
gende werktuigen en handhavers van het bestaande stelsel. - Gaarne 
geef ik toe, dat er onder die Directeuren en blankoffieren eenigen zul
len zijn, geschikt om casu quo het Gouvernement in zijne menschlie- 
vende inzigten bij te staan, maar ik vrees, dat de uitsluiting de regel, 
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toelating de uitzondering zal moeten worden. Wat ook hier van zij, 
wanneer ik mij tot een algemeen oordeel over het plan van den Heer 
Lans bepaal, dan deel ik zijn gevoelen omtrent de gronddenkbeelden 
waarop het rust, immers wanneer het stelsel van koloniale suikerberei- 
ding van Derosne en Cail aan de opgevatte verwachtingen voldoet.

Ik heb derhalve de eer Uwe Majesteit in overweging te geven om 
het plan van den Heer Lans tot emancipatie der Surinaamsche Slaven 
in verband met eene centralisatie der suikerbereiding, zoodra mogelijk 
te doen toetsen aan de plaatselijke gesteldheid dier kolonie, ten einde 
met het minst mogelijke tijdverlies te kunnen komen tot eene eind
beslissing over deze gewigtige zaak.

Het is eigenaardig, dat dit onderzoek worde opgedragen aan het 
Hoofd van het koloniaal bestuur, maar het is wenschelijk dat de ont
werper van het plan hem daarbij op zijde sta. Volgt men dezen weg 
niet, dan is geen spoedig einde van het onderzoek te verwachten, ver
mits de Gouverneur-Generaal, van de toelichtingen des ontwerpers 
verstoken, menige zwarigheid zal ontmoeten, die hem onoplosbaar 
zal toeschijnen, maar die het in wezenlijkheid niet is. Zulke zwarig
heden kunnen intusschen eene voor het ontwerp ongunstige rigting 
aan de beoordeeling van den Heer Elias 104 geven, die wel door brief
wisseling te veranderen zal zijn, maar slechts onvolmaaktelijk en lang
zaam. - Is daarentegen de ontwerper bij het onderzoek tegenwoordig, 
is hij mitsdien steeds daar, om ophelderingen te geven en zwarig
heden op te heffen, dan bestaat er uitzigt, dat Uwe Majesteit op het 
van Suriname te ontvangen rapport beschikkingen zal kunnen nemen, 
het zij vóór, hetzij tegen het ontwerp.

De Heer Lans behoort zich dan ook mijns inziens naar Suriname te 
begeven. Hij moet aldaar al datgene, wat nu nog onzeker is, in per
soon onderzoeken. Vindt hij er aanleiding toe, dan moet hij zijn ont
werp wijzigen. De Gouverneur-Generaal moet over het geheele plan 
dienen van consideratien en advies, maar hij moet geene zwarigheid 
opperen, zonder den Heer Lans de gelegenheid te hebben gegeven om 
dezelve met hem te bespreken. Blijft de Gouverneur-Generaal vol
harden in zijne ongunstige beschouwingen over eenig punt en meent 
de Heer Lans dat punt niet te kunnen wijzigen, dan zal van beider ge
voelens schriftelijk moeten blijken, sprekende het overigens van zelf, 
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dat het getal dier verschilpunten zoo veel doenlijk door toenadering 
zal moeten worden beperkt.

Mogt Uwe Majesteit zich met deze voorloopige beschouwingen 
kunnen vereenigen, dan zal ik mij beijveren, om Hoogstdezelve een 
voorstel te doen omtrent den voet en de wijze waarop den Heer Lans 
de bedoelde zending naar Suriname zou kunnen worden opgedragen.

In den loop van dit rapport is meermalen gewaagd van het bedenke
lijke eener onvoorwaardelijke vrijmaking en van het raadzame om de 
emancipatie te doen voorafgaan door wettelijke verordeningen strek
kende om lediggang, verhuizing en nederzetting in de bosschen, 
kortom, verkeerd gebruik van de vrijheid voor te komen. Ook dit zal 
een onderwerp kunnen zijn van het onderzoek der Heeren Elias en 
Lans.

Overigens zal het wel in de bedoelingen van Uwe Majesteit liggen, 
dat de strengste aanbeveling worde gegeven om bij het geheele onder
zoek, in het rapport bedoeld, onnoodigen ophef en schadelijke open
baarheid te vermijden.
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PERSONALIA DER ADRESSANTEN UIT 1842
De namen in klein-kapitaal zijn ondertekenaren van het Adres-Gevaerts

J. Ackersdijck; geb. 1790; 1825 hoogleraar rechten te Luik; 1831 buitenge
woon, 1840 gewoon hoogleraar economie te Utrecht; overleden 1861.

р.w. alstorphius grevelink; geb. 1808; 1826 student in de rechten 
te Leiden; gepromoveerd in 1832; 1838 rechter aan de Arr. rechtbank te 
Assen; 1851 lid van de gemeenteraad te Assen; 1854 inspecteur-generaal 
der rijkspolitie en rijksgevangenissen; overleden 1896.

m.a. amshof; geb. 1801; zwager van Groen van Prinsterer; van 1832- 
1865 predikant te Groningen; daarna wonende te Zutphen; de Gronin
ger Richting toegedaan; overleden 1874.

J. Baart de la Faille; geb. 1795; student in de medicijnen te Groningen; ge
promoveerd in 1817; geneesheer te Groningen; vanaf 1832 hoogleraar 
aldaar; overleden 1867.

M.A. van der Bank; geb. 1791; student theologie te Leiden; predikant, o.a. 
te Vlissingen, Luik, Utrecht (vanaf 1827); overleden 1862.

A.J. van beeck calkoen; geb. 1805; 1844 wethouder van Utrecht; 1855 
lid van Gedep. Staten van Utrecht; overleden 1874.

Hugo Beijerman; geb. 1791; 1811 in de rechten gepromoveerd; van 1830-
1839 hoogleraar Ned. taal, letterkunde en gesch. te Deventer; vanaf 1839 
als zodanig te Amsterdam; overleden 1870.

J.t. bodel nijenhuis; geb. 1797; student te Leiden; lid van een uitge
versfirma; bibliograaf, verzamelaar en oudheidkundige; overleden 1872.

C.w.J. van boetzelaer; geb. 1806; 1832 in de rechten gepromoveerd; 
lid van de Prov. Staten van Utrecht; lid van de Gemeenteraad van 
Utrecht; overleden 1872.

A. Bogaers; geb. 1795; lid van de Rechtbank te Rotterdam; overleden 1870.
J. Boon; geb. 1800; student theologie te Leiden; vanaf 1837 predikant te 

Groningen; overleden 1859.
H. Bouman; geb. 1789; vanaf 1822 professor in de theologie te Utrecht; 1859 

emeritus; overleden 1864.
P. van der Breggen Paanw; geb. 1761; doopsgezind predikant, o.a. te Amster

dam (1793-1804) en Den Haag (1805-1829); 1829 emeritus; overleden 
1849.

C. L. van den Broek; geb. 1784; 1799 student theologie te Leiden; predikant 
o.a. te Den Haag (vanaf 1814); 1830 secr. van het Prov. Kerkbestuur in 
Zuid-Holland; 1843 president van de Synode der N.H. Kerk; overleden 
1849.

w. f. van bijlandt; geb. 1771; 1815 gen. majoor; 1830 op non-activiteit;
1840 gepensioneerd; 1843 luitenant-generaal; overleden 1855.
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E. Canneman; geb. 1777; de grote financier uit de Franse Tijd; sedert 1819 
buiten staatsdienst; overleden 1861.

J.J. Canter-Cremers; geb. 1806; advocaat en notaris te Groningen; lid 
Eerste Kamer; overleden 1881.

a. capadose; geb. 1795; van 1818-1826 arts te Amsterdam; sedert ambte
loos, eerst te Scherpenzeel, later te Den Haag; overleden 1874.

g.J.w. carp; geb. 1798; 1817 student in letteren en theologie te Leiden; 
woonde vanaf 1831 te Arnhem; 1851 te Zaltbommel; 1856 te Den Bosch; 
ambteloos; overleden 1867.

h. cock; geb. 1794; 1821 hoogleraar staatsrecht te Deventer; 1825 te Lei
den als zodanig; 1846 lid der Prov. Staten van Zuid-Holland; 1848 lid 
van de Dubbele Kamer; overleden 1866.

isaac da costa; geboren 1789; 1818 te Leiden gepromoveerd in de rech
ten, 1821 in de letteren; advocaat te Amsterdam; overleden 1860.

E.W.  van Dam van Isselt; geboren 1796; 1823 lid van de Prov. Staten van 
Gelderland; 1829-1849 lid der Tweede Kamer; 1840 voorzitter der 
Tweede Kamer 1852-1859 lid der Eerste Kamer; overleden 1860.

G. delprat; geboren 1801; 1820 student in rechten en letteren te Leiden; 
1824 gepromoveerd in de rechten; advocaat van de schatkist bij Finan
ciën; was diaken in de Waalse Kerk; overleden 1900.

I.J. Dermoüt; geboren 1777; hofprediker van Willem I; had als secretaris 
der Synode een groot aandeel in het K.B. van 7. 1. 1816, regelend het 
bestuur der Hervormde Kerk; huisvriend van Groen’s ouders; overleden 
1867.

L. Dibbits; geboren 1796; student theologie te Utrecht; vanaf 1830 predi
kant te Utrecht; overleden 1855.

w.m.J. van dielen; geboren 1805; lid van de Raad van Utrecht; 1843 
wethouder; overleden 1867.

F.J. Domela Nieuwenhuis; geboren 1808; student theologie te Leiden; 1833 
gepromoveerd in de godgeleerdheid; Luthers predikant, o.a. te Utrecht 
(vanaf 1837); vanaf 1845 hoogleraar aan het Luthers seminarie te Amster
dam; overleden 1869.

J. Dunlop jr.; geboren 1808; directeur van de Assurantiemaatschappij India 
te Rotterdam; overleden 1869.

A.C. van Eldik Thieme; geboren 1803; Ned. Hervormd predikant te Gro
ningen; overleden 1854.

p.j. elout vansoeterwoude; geboren 1805; 1828 in de rechten ge
promoveerd te Leiden; sedert 1838 rechter aan de Arrondissementsrecht
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te Leiden; overleden 1867.

G.J. Mulder; geb. 1802; van 1826-1840 geneesheer te Rotterdam; van 1840- 
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wonend te Utrecht; overleden 1871.
f. taets van amerongen; geb. 1802; wonend te Utrecht; overleden 

1872.
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NOTEN

1 De openbare mening in Nederland over de afschaffing der slavernij.
2 Zie voor verdere bijzonderheden: R. Coupland, The British Anti-Slavery-movement, 
1933, blz. 140 e.v.
3 Zie voor dit en het volgende: W.L. Mathieson, British Slavery and its abolition, 1838— 
1849, 1932, blz. 15.
4 Archief Groen van Prinsterer (in het vervolg afgekort als G. v. P., R.A.), No. 124, 
brief van Alexander aan Groen, 4. 3.1840.
5 Mr. Groen van Prinsterer, Brieven van Mr. Isaac da Costa, 1, 1872, blz. 61.
6 Ibidem, noot 2.
7 Cf.W.L.D. van den Brink, Bijdrage tot de kennis van den economischen toestand van 
Nederland in de jaren 1813-1816, blz. 83, 84.
8 Zie R. Coupland, a.w., blz. 154. Inderdaad besloot men te Wenen tot de universele af
schaffing van de slavenhandel. Jaarlijks zouden internationale besprekingen hierover wor
den gevoerd ter voorbereiding. De eerste (te Aken, 1818) had geen succes; de tweede en 
laatste (te Verona, 1822) evenmin.
9 Er is één uitzondering: Otto Tank (1848). Zijn scherp protest heeft de zending geen goed 
gedaan. Men zie hiervoor: J. Wolbers, Geschiedenis van Suriname, blz. 719 e.v. en: Van 
Hoëvell, Slaven en Vrijen II, blz. 119-136.
10 C. E. te Lintum, Willem de Clercq, 1938, blz. 210.
11 Archief G. v. P., R.A.,H. J. Koenen aan Groen, 17.12.1841 en 28.11.1841.
12 Archief van Koloniën, Exh. 15. 5.1841, no. 16.
13 Nederlandsche stemmen en Beschouwingen over godsdienst, staat- geschied- en letter
kunde, deel II (jaargang 1839-1840).
14 Archief G. v. P., R.A., J. J. L. van der Brugghen aan Groen, 20.12.1841.
15 Aangehaald ts., Jg. 1838, blz. 59.
16 Réveil-Archief, Gefken aan Koenen, 23.11.1841.
17 Aangehaald ts., jg. 1840, blz. 251 en 263. Zijn artikel bekeerde o.a. Da Costa. ‘Over de 
slavernij-question zult gij in ons Aprilnummer een artikel van Koenen vinden, waarmede 
ik mij verbeeld dat ook gij u zeer goed zult kunnen vereenigen.’ (Mr. G. Groen van Prin
sterer, Brieven van Mr. Isaac da Costa, 1, 1872, blz. 61.)
18 Archief G. v. P., R.A., Alexander aan Groen, 2. 3.1840.
19 Archief G. v. P., R.A., Alexander aan Groen, 23. 3.1841.
20 Zie Susanna Corder, Life of Elisabeth Fry, 1853.
21 Onze regering wierf op de Goudkust negerslaven aan, die als soldaten naar Java wer
den overgebracht. Wanneer zij op basis van vrijwilligheid niet voldoende soldaten kon 
aanwerven, beloofde zij voor elke geleverde rekruut een ons goud en een jaargeld van 
f 36.-, dat te Elmina aan de eigenaar van de rekruut betaald werd en welke som moest worden 
afgetrokken van het traktement van de soldaat gedurende zijn diensttijd.
22 Inderdaad verviel deze wijze van afschaffing 17 november 1841 (Zie Bijdragen tot de 
kennis der Nederlandsche en vreemde koloniën, bijzonder betrekkelijk de vrijlating der 
slaven, jg. 1845, blz. 308).
23 ‘De berigten uit onze Overzeesche Bezittingen zijn gunstig. Alleen de voorspoed der 
West-Indische koloniën wordt door oorzaken van bijzonderen aard belemmerd. De mo
gelijkheid eener voorziening trekt mijn aandacht ernstig tot zich.’
24 Réveil-Archief, J. Gefken aan H. Koenen, 22. 10.1841.
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25 Ibidem, 23.11.1841.
26 Helaas is het mij niet gelukt op deze ontwerpen de hand te leggen. Zij waren noch in het 
Archief G. v. P., noch in het Réveil-archief te vinden.
27 Archief G. v. P., R.A., Herklots aan Groen, 25.11.1841.
28 Aldus Herklots in een andere brief aan Groen, d.d. 8. 12.1841.
29 Archief G. v. P., R.A., De Neufville aan Groen, 22.11.1841.
30 Bedoeld is de invloed van de Evangelieprediking.
31 Levensschets van G. W. Vreede, uitgegeven door diens zoon A. C. Vreede, 1883, blz.
259 e.v.
32 Gefken schreef over een bijeenkomst in Diligentia.
33 Vreede was juist in 1841 hoogleraar geworden in staats- en volkenrecht te Utrecht.
34 Te weten: Groen van Prinsterer, D. van Hogendorp, M.B.H.W. Gevers, A. Capa- 
dose, P.S. Elout, J.S. Singendonck en C.M. van der Kemp, die in 1842 gezamenlijk een 
schrijven richtten aan de Algemene Synode van de Hervormde Gemeenten in Nederland, 
om uitdrukking te geven aan hun ongerustheid over de gang van zaken.
35 Onwillekeurig denkt men hier aan de brief van J.I. van Hees, geschreven aan De 
Bosch Kemper na het verschijnen van Groen’s Beschouwingen over Staats- en Volken
recht. ‘Hebt gij het laatste werk van Groen reeds gelezen? Psalmzingen, oefeningen hou
den, andersdenkende verfoeien, dit zijn de beginselen dier uitverkorenen. Ik weet waarlijk 
niet waar het met het vaderland heen zal wanneer dergelijke dweepers de bovenhand zul
len krijgen. Tegenwoordig, daar elk om hen lacht, zijn ze wel niet te vreezen, maar men 
weet niet, wat er gebeuren kan.’ (Zie C.E. van Koetsveld, Het ontstaan, de beginselen en 
de geschiedenis van onze politieke partijen, z.j. - 1904 -, blz. 234).
36 Pietcr Vreede was de felle patriot, die het scherpe allegorische gedicht had gemaakt: 
‘De Oranjeboom’ waarin de regels voorkomen:
de vorsten zijn door ’t Volk verkooren
om ’t algemeen belang te schooren
en de eigen hand, die hun de kroon gaf, 
neemt haar weer, dan en zoo dikwijls zij ’t begeer. 
Van de Nationale Vergadering uit 1796 was hij een der invloedrijkste leden (unitaris).
37 Archief G. v. P., R.A., Miller aan Groen, 30.11.1841.
38 Archief G. v. P., R.A., Miller aan Groen, 24.12.1841.
39 Zie blz. 12, 13.
40 Archief G. v. P., R.A., Elout van Soeterwoude aan Groen, 7.12.1841.
41 Archief G. v. P., R.A., Van der Oudermeulen aan Groen, 15.1.1842.
42 Bedoeld is Ds. Dr. van Deinse (1773-1851), sedert 1833 emerituspredikant, wonend bij 
zijn oudste zoon in IJsselmonde.
43 Dit was de 22ste januari 1842, de datum die op de vergadering van 27 november 1841 
voor de volgende samenkomst was vastgesteld.
44 Cf. Koetsveld, a.w., blz. 264.
45 Cf. het artikel van Colenbrander (Herinnering aan het Bedrijf der Tweede Kamer) in 
Onze Eeuw, jg. 1905, 1, blz. 46.
46 Zie het Eerste rapport der staatscommissie, benoemd bij K.B. van 29.11.1855 no. 66, 
tot het voorstellen van maatregelen t.a.v. de slaven in de Nederlandsche koloniën, 1853, 
blz. III.
47 Zie Archief van Koloniën, 20. 7.1844, no. 330 geh. (no. 4304).
48a Handelingen der St. Gen. 1843-44, blz. 458.
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48b Archief Ministerie van Justitie, 17.1.1842, no. 24 B geheim.
49 Van der Oudermeulen.
50 Waarschijnlijk Gevers.
51 Van Rappard, directeur van het Kabinet des Konings.
52 Archief van Justitie, no. 4654.
53 Zie Archief Van Koloniën, Verbaal 15.2.1842 La B no. 74 geheim en 17.2.1842 La B 
no. 81 geheim.
54 Ibidem 17. 4.1842 No. 24 B geheim.
55 Te vinden in het Archief van Koloniën, 1.8.1842, No. 341 geheim. In de bijlagen zijn 
de stukken volledig opgenomen.
58 Cursivering van mij, R.
57 Gefken aan Koenen, Réveilarchief, 9. 2.1842.
58 Tydeman. Noch hij, noch Rutgers tekenden!
59 Archief G. v. P., R.A., no. 124, Groen aan Bodel Nijenhuis.
60 Archief G. v. P., R.A., Van der Oudermeulen aan Groen, 12. 2.1842.
81 Réveil-Archief, Gefken aan Koenen, 15.2.1842.
82 A. Pierson, Oudere Tijdgenooten, 1888, blz. 36.
83 Zo vindt men vermeld: Kemper. De namen er boven en onder doen Leiden vermoeden. 
Maar wie is dit? E. Kemper (1799-1871), C. Kemper (1801-1871), C.B. Kemper (1804- 
1844), of Mr. J. de Bosch Kemper?
84 Réveil-Archief, Gefken aan Koenen, 9. 2.1842.
85 Het blad der Christelijke Vrienden droeg de naam: ‘De Vereeniging: Christelijke Stem
men.’ Het adres is te vinden in jg. 1848, blz. 745. In de Bijlagen is het Adres geheel opge
nomen.
88 Réveil-Archief, Gefken aan Koenen, 1. 7.1853.
87 Archief van Koloniën, 29. 4. 1842 La D 16 geh. Het volledige adres is in de Bijlagen 
opgenomen.
88 De stukken zijn te vinden in het Archief van Koloniën, 1. 8.1842, No. 341, geh.
69 Ik meen onder de adressanten twee R.K. te kunnen aanwijzen: Van Sonsbeeck te 
Zwolle en Canter-Cremers te Groningen.
70 Cursivering van mij, R.
71 Bedoeld is het tweede deel van de herdrukte en vermeerderde Aanteekeningen op de 
Grondwet.
72 Cursivering van mij, R. Men vindt deze brief in: O.G. Heldring, Leven en arbeid, 
1881, blz. 180.
73 Bedoeld is het kultuurstelsel.
74 Deze bestond uit Mr. J. Ackersdijck, Mr. P.A. Broers, Mr. W.J. van Hoytema, Dr. 
A. S. Rueb, Mr. J. Hora Siccama en Mr. G. W. Vreede, allen te Utrecht.
75 Bijdragen, Jaargang 1844, blz. 115, e.v.
76 Bijdragen, Jaargang 1846, blz. 495, e.v.
77 Ze berust in de Handschriftenafdeling van de Koninklijke Bibliotheek; Archief Cornets 
de Groot X-10, Aanteekeningen omtrent zijnen loopbaan in 8 omslagen.
78 Cornets citeert hier kennelijk een soort gedrukt prospectus.
79 Archief G. v. P., R.A., Rijk aan Groen, 27. 6.1842.
80 Aldus Van Dam van Isselt in de zitting van 1845; hij was een der aanwezigen. Zie ook 
Utrechtse Bijdragen, Jg. 1845, blz. 308, 309.
81 Men vindt deze in het Archief van Koloniën, 20. 7.1844, no. 330 geh.
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82 Brief van Rijk aan Baud, 25. 7.1842, Archief van Koloniën (map 4304).
83 Kabinet des Konings, Exh. 30. 7.1842 La R 27 geh.
84 Namelijk, dat particulieren deze zaken aan de regering moesten overlaten.
85 Bedoeld zijn de adressen der plantage-eigenaren.
86 Archief van Koloniën, Exh. 29.4.1842, La D16 geh.
87 Te weten: Baud.
88 Te weten: de rekwesten der plantage-eigenaren.
89 Archief van Koloniën, 20. 7.1844, no. 330 geheim.
90 Lans, W.H., was van 1834-1838 kurator en weesmeester aan het Surinaamse Departe
ment der onbeheerde Boedels en Wezen; van 1839-1845 was hij met verlof in Nederland; 
daarna kwam hij als Inspecteur van Nijverheid en Cultures (een post, speciaal voor hem 
geschapen, naar Suriname. Hij publiceerde in 1847 veel van zijn gegevens in ‘Schets van 
een ontwerp tot behoud van Suriname, Emancipatie door Centralisatie.’ In het Voorbe- 
rigt heet het: ‘De aanleiding tot openbaring van ons ontwerp kwam eensklaps op en wij 
vonden het wenschelijk dat zij niet werd vertraagd.’ Het is niet onmogelijk, dat een Adres
actie van de Utrechtse vereniging, in dat jaar op touw gezet, en waarbij de leden der 
Tweede Kamer werden opgewekt ‘zulke stappen te doen, dat daardoor de slavernij op de 
beste wijze en in den kortsten tijd alom waar Nederlandsch gezag geëerbiedigd wordt, 
moge verdwijnen’, voor Lans een aansporing is geweest om met zijn brochure voor den 
dag te komen.
91 Baud bedoelt met dit woord: gewoonte. Aan het hoofd der regering stond toen B.J. 
Elias (1799-1871); na een loopbaan in Ned.-Indië was deze in 1838 secretaris-generaal van 
Koloniën geworden; van 1842-1845 was hij Gouverneur van West-Indië.
92 Bijdragen, enz., Jg. 1846, blz. 453 e.v.
93 L. C. Vrijman, Slavenhalers en slavenhandel, 2de druk, 1943, blz. 147.
94 Voorzitter was Groen; leden waren o.a. Koenen, Van Oordt en Singendonck.
95 Réveil-Archief, Gefken aan Koenen, 1. 7.1853.
9 6 29 november 1855.
97 In dit Adres van Antwoord (Handelingen St. Gen. 1841-42, Bijlagen, blz. 4) heet het: 
‘Wij bevelen de opheffing van de bezwaren, die den voorspoed der West-Indische kolo
niën in den weg staan, ten ernstigste aan de zorgen van Uwer Majesteits Regering; Wij 
zijn bereid door wettelijke bepalingen, des noodig, daartoe mede te werken.’
98 Zo sprak Goltstein 22 juni 1844 (Handelingen St. Gen. 1843-44, blz. 462): ‘Het is in 
het belang der Regering zelve, dat ik deze medewerking (te weten der Staten-Generaal) 
zou verlangen in te roepen, want deze zoude strekken om hare verantwoordelijkheid te 
verligten... welke haar wel eens te zwaar kon vallen. Zoo is het bekend, dat onze kolonie 
Suriname aan het kwijnen is geraakt en ten val neigt, en is het aan de Regering verbleven 
om de geschikte maatregelen te beramen, ten einde haren ondergang te verhoeden. Zij zal 
moeten beslissen of eene wijziging of afschaffing der slavernij noodig is en indien zij faalt 
in de oplossing van dit vraagstuk zal zij de aansprakelijkheid voor de noodlottige gevol
gen van haar beslissing moeten dragen. Zou het nu niet voor haar wenschelijk zijn, zich 
deswege met de afgevaardigden der Natie te verstaan, ten einde een besluit ten nemen van 
grondig wikken en wegen van al het voor en tegen?
99 Zie noot 90.
100 Waarschijnlijk C. van Rossum (1807-1854), eerst wonend te Haarlem, later econoom 
te Bemmel. Zijn oom, M. van Rossum (1804-1826) overleed als planter in de West.
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101 C. Leers; tot 1834 was hij in Suriname boekhouder-controleur; daarna in elk geval tot 
1848 administrateur van Financiën.
102 J. van Ouwerkerk de Vries, geb. 1770; overleden 1842; koopman te Amsterdam; se
dert 1820 wonend te Zeist, waar hij zich aan economische en historische studiën wijdde; 
vooral de geschiedenis van de Ned. handel trok hem aan.
103 J.H. Betting; geb. 1797; vertrokken naar Suriname in 1843; studeerde theologie en 
letteren te Amsterdam en Utrecht; was predikant te Beesd van 1824-1843; werd toen be
noemd tot directeur en herder der in te richten Europese kolonisatie in Suriname.
104 Zie noot 91.
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KAN MEN ZICH IN ONZE VER

LICHTE TWINTIGSTE EEUW 

nog voorstellen, wat er omging in 

de deftige, bedaarde Hollandse 
heren van 1841, toen zij zich ge
confronteerd zagen met een pro
bleem dat enerzijds wat de ethi
sche aspecten betrof voor menig
een reeds nauwelijks meer een 
probleem mocht heten, maar dat 
anderzijds vooralsnog onoverzien
bare consequenties met zich mee
bracht op economisch en politiek 
gebied ?
De achttiende eeuw had onmisken
baar nieuwe visies zien ontstaan 
op de intermenselijke relaties-niet 
alleen in Europa zelf, maar ook 
ten aanzien van vreemde volken, 
andere rassen. Had men de ‘bon 
sauvage’ niet ontdekt? Was niet 
alom twijfel komen knagen aan 
het geloof in de ethische superiori
teit van de Europeaan ? De Franse 
revolutie had nadrukkelijk de vrij
heid en gelijkheid van alle mensen 
in haar programma vermeld, ja 
zelfs de broederschap.
De Hollandse heren, met hun ge
compliceerde onderlinge verhou
dingen, hadden het er moeilijk 
mee. Nadat de slaven in de Engel
se koloniën de vrijheid hadden 
verworven, vatte in ons land de 
mening post, dat eenzelfde ge
beuren in de Nederlandse kolo
niën onvermijdelijk geacht moest 
worden. Maar hoe? Weer eens 

bleken partijstandpunten een hin
derpaal, weer eens was het in dit 
kleine land schier onmogelijk el
kaar te vinden op een punt waar
over men het eigenlijk zozeer eens 
was. De Liberalen streefden een 
emancipatie na op humanitaire 
gronden; de Anti-Revolutionai- 
ren wilden zich laten leiden door 
christelijk-historische beginselen. 
Beide stromingen waren bedacht 
op het werven van leden - zo han
gen de eerste pogingen tot vor
ming van staatkundige partijen op 
nationaal niveau ten nauwste sa
men met de vrijmaking der slaven. 
De studie van Dr. Reinsma belicht 
een interessante episode uit onze 
historische ontwikkelingsgang.
Een kleine, maar belangrijke peri
ode - de jaren 1841 en 1842 - 
wordt behandeld met de zorg en 
uitvoerigheid waarop zij zonder 
twijfel recht heeft. Zeker niet al
leen voor de geschiedenis der sla
venemancipatie - neen, méér nog 
voor de geschiedenis van de Ne
derlandse samenleving, voor de 
beoordeling van Nederland’s gees
telijk klimaat in die jaren, is Dr. 
R einsma’s boek een waardevolle 
bijdrage. Het is een stukje ‘histoire 
de la conscience’ dat zijn belang 
waarlijk niet slechts ontleent aan 
het feit, dat thans precies honderd 
jaar geleden de negerslaven in 
onze West hun vrijheid kregen.


