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Valika Smeulders en Okke ten Hove

Van Elisabeth Samson tot
jonkheer Cornelis Ascianus
van Sypesteyn
De vele opmerkelijke verbanden tussen Den Haag en
slavernij
In 1851 werd bij de Staten-Generaal in Den Haag het eerste wetsontwerp ingediend dat
beoogde de slavernij ‘op Nederlandse grond’ op te heffen.1 Het zou daarna nog drie wetsontwerpen en twaalf jaar duren voor de slavernij ook werkelijk werd afgeschaft. De besluitvorming werd gerekt doordat de eigenaars van de slaven het verlies van hun bezit door de
staat gecompenseerd wilden zien.2 Zo’n 40 van deze slaveneigenaren woonden in Den
Haag.3 De politieke besluitvorming en de winst uit het systeem zijn twee voorbeelden van
verbanden tussen Den Haag en de slavernij. Toch werd daar in de hofstad tijdens het 150-jarige jubileum van de afschaffing van de slavernij in 2013 nauwelijks bij stilgestaan. Of zou dat
binnenkort veranderen?

Macht is bepalend in de constructie van geschiedenis.
Om die reden is de koloniale geschiedenis heel lang beschreven vanuit het oogpunt van de kolonisator, en is het
oogpunt van de slaafgemaakten lang in stilte gehuld geweest. Centraal in het geschiedverhaal stonden Nederlanders die de wereld verkenden, ondernemingen startten,
en initiatieven namen in de ontwikkeling van een mondiaal economisch systeem. Over de plantage-economie
schreven economisch historici niet anders dan over andere ondernemingen. Daarbij werd veronachtzaamd dat
het koloniale systeem gebaseerd was op een unieke vorm
van onderdrukking: de koloniale slavernij. Slavernij op
zich was geen nieuw fenomeen. Om de trans-Atlantische
slavernij te legitimeren, werd echter beargumenteerd dat
zwarte mensen inferieur zouden zijn aan witte mensen.
Vanaf het begin van het koloniale systeem tot ver daarna

zijn Afrikanen en hun nazaten gepositioneerd als ‘de ander’.4
Mens en economie
Vanaf de jaren negentig is internationaal een stevige impuls gegeven om het koloniale verleden niet langer vanuit een enkel hegemoniaal gezichtspunt te tonen, maar
vanuit meerdere gezichtspunten. Ook in Nederland is
een lans gebroken om het verleden meerstemmig te maken. Een succesvol pleidooi van veelal Surinaamse nazaten van slaafgemaakten leidde tot politieke steun en de
financiering van het nationale slavernijmonument in het
Amsterdamse Oosterpark en het eerste slavernij-instituut
van Europa, het NiNsee, in 2002.5 Slavernij is opgenomen
als venster in de canon van Nederland en werd het onderwerp van diverse educatieve televisieseries. In 2003, ter ge-
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Afb. 1 Dit zijn de 25 eerste adressen die in dit lopende Haagse onderzoek zijn achterhaald: op 16 adressen
woonden 28 aandeelhouders, op 9 woonden notarissen die akten hieromtrent behandelden. Van 10
aandeelhouders is nog geen adres bekend. Plan de la Haye, 1863, Haags Gemeentearchief.

legenheid van de herdenking van 140 jaar afschaffing van
de slavernij, werkte een dozijn musea samen om het slavernijverleden in tentoonstellingen in beeld te brengen.
Sindsdien komt het thema vaker terug in tentoonstellingen over de koloniale periode en koloniale producten.
En in 2013, tien jaar later, ontvouwde zich een nog breder
spectrum aan tentoonstellingen, tours, voorstellingen,
conferenties, publicaties en herdenkingsbijeenkomsten.
De rode lijn in die ontwikkelingen is dat steeds meer aandacht uitgaat naar de ervaring van slavernij. Met andere
woorden, in de verbeelding van de koloniale geschiedenis
krijgt de mens achter de slaaf steeds meer een gezicht.

Maar daar blijft het niet bij. Naast meer aandacht voor
de slaafgemaakten zelf, en voor de manier waarop ‘zwart’
door ‘wit’ is verbeeld, is er nu ook meer aandacht voor
‘het bezitten van’ slaven. Zo wordt in Engeland door het
University College London groot onderzoek gedaan naar
slavenbezitters en de compensatie die zij kregen voor de
afschaffing van de slavernij. Er wordt gekeken naar wie
deze slavenbezitters waren, zowel in Engeland als in het
Britse Caribische gebied, en naar de doorwerking van het
geld dat zij verdienden aan de slavernij. Doel van het onderzoek is beter zicht te krijgen op ‘the extent and the
limits of slavery’s role in shaping British history and
3
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leaving lasting legacies that reach into the present’.6 Zo
blijken er eigenaren te zijn geweest die bij de afschaffing
van de slavernij bedragen kregen uitgekeerd die nu gelijk
staan aan tientallen miljoenen ponden. Er zijn diverse families die tot op de dag van vandaag zeer invloedrijk zijn,
die veel aan de slavernij verdiend hebben. Interessant is
ook de ontdekking dat er behoorlijk wat mensen waren
die slechts een klein aandeel in een plantage, en daarmee
misschien een of twee slaven, bezaten.7 Hieronder waren
vrouwen die leefden van de rente die zo’n bescheiden
aandeel opleverde. Naar schatting veertig procent van de
Britse slaveneigenaren die compensatie ontvingen, waren
vrouwen. Ook zijn onder de eigenaren mensen te vinden
die zelf van slaven afstamden. Zo wordt duidelijk hoe diep
slavernij als economische activiteit tot in de vele diverse
geledingen van de samenleving doorgedrongen was. Ons
onderzoek laat zien dat dit ook in Den Haag het geval was.
Holland
Ook in Nederland wordt de laatste tijd meer aandacht
besteed aan de verdiensten uit slavernij en het bezit van
slaven. Daarover zijn gegevens te vinden in steden waar
de Kamers van de WIC en de VOC gevestigd waren, in steden waar het bestuur van en de handel met de koloniën
plaatsvond, en waar de aangevoerde tropische producten
verwerkt, verhandeld en geconsumeerd werden.8 Daarnaast kwamen de verdiensten overal terecht waar toeleveranciers voor de slavenhandel (denk aan scheepsbouwers
en wapenfabrikanten), handelaars en andere investeerders werkten en woonden. Daardoor is in Noord- en
Zuid-Hollandse steden als Amsterdam, Haarlem, Hoorn,
Rotterdam en Den Haag slavernijerfgoed te vinden. Amsterdam loopt voorop voor wat betreft het zichtbaar maken van dit erfgoed. Dat heeft deels te maken met de aanwezigheid van het NiNsee en het slavernijmonument, en
het herdenkingsjaar in 2013. Onder meer het Scheepvaartmuseum, Museum Geelvinck Hinlopen Huis en het Amsterdam Museum wijdden er het afgelopen jaar tentoonstellingen aan en door diverse organisaties waaronder de
Vrije Universiteit zijn kaarten gemaakt en wandelingen
en een boottocht uitgestippeld.9 Ook in Haarlem, Hoorn
en Rotterdam is het lokale slavernijverleden het afgelopen jaar in publieke presentaties naar voren gebracht.
In Den Haag hebben wij het initiatief genomen tot een
eerste onderzoek; hier blijkt ook genoeg te presenteren.
Den Haag is ten slotte de stad waar de politieke besluit-

vorming plaatsvond, en alleen al daarom is er een schat
aan informatie terug te vinden over bijvoorbeeld de debatten over de slavernij en de afschaffing.10 Maar ook andere kwesties over de rechten van slaafgemaakten en hun
nazaten zijn hier bevochten. Zo verschaft bijvoorbeeld de
zaak rondom de Surinaamse Elisabeth Samson (1715-1771)
interessante aanknopingspunten om de geschiedenis van
Den Haag en mensenrechten te belichten.
Elisabeth Samson was de vrijgeboren dochter van een
later vrijgekochte slavin, die zich opwerkte tot de rijkste
vrouw van Suriname. Zij was verwant aan slaven, maar
bezat zelf ook slaven. Hoewel zij vrij en rijk was, kreeg
zij in Suriname geen toestemming om met een ‘blanke’
man te trouwen. De zaak werd voor de Staten-Generaal in
Den Haag gebracht, die na drie jaar tot de uitspraak kwam
dat er geen wet bestond die een huwelijk tussen blank en
zwart verbood. Samson trouwde daarop met de uit Den
Haag afkomstige Hermanus Daniel Zobre, een kapitein in
het Sociëteitsleger in Suriname.11 Dit waren troepen van
de Sociëteit van Suriname die vanuit Nederland werden
gestuurd en betaald, onder meer om de orde in de stad en
op de plantages te handhaven, gevluchte en opstandige
slaven op te sporen en verzet van slaven te breken. Het
verhaal van Samson en Zobre laat zien hoe complex de
verhoudingen tussen bevolkingsgroepen en tussen slaafgemaakten en slavenhouders konden zijn, en hoe hier in
de hofstad mee is omgegaan.
Ook de verdiensten uit slavernij zijn in het geval van
Den Haag een interessant onderzoeksobject. De getroffen regeling bij de afschaffing van de slavernij vergoedde
uiteindelijk 300 gulden per slaaf in Suriname, wat omgerekend naar hedendaagse koopkracht neerkomt op ongeveer 3.000 euro.12 In het Nationaal Archief is terug te
vinden dat in 1863 38 inwoners van Den Haag aanspraak
maakten op een compensatie.13 Dit omdat zij aandelen
bezaten in plantages in Suriname, en met de inboedel behoorden hen ook slaven toe. Beginnend speurwerk in de
Bevolkingsregistratie, kiezerslijsten en boeken over adel
en patriciaat levert een eerste beeld op van niet alleen wie
de Haagse aandeelhouders waren, waar in Den Haag zij
woonden en welke compensatie zij verwachtten, maar
soms ook over hun levensloop en hoe zij zich zelf verhielden tot de slavernij en de afschaffing. Op basis van dit
materiaal maken wij in dit artikel een eerste reconstructie
van de betrokkenheid van de hofstad bij de koloniale slavernij in de 19de eeuw (afb. 1).
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Afb. 2

Johanna Martha Maria van der Heim
bezat evenals haar drie zusters, haar
zwager Benedictus van den Velden
en zijn drie kinderen aandelen in de
Surinaamse plantage Tout Lui Faut.
Maurits Verveer, 1863, Rijksbureau voor
Kunsthistorische Documentatie, Den
Haag.
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Afb. 3

Bestuur en belangen
Anders dan in Amsterdam, waar vooral kooplieden betrokken waren bij de slavernij, behoorden de Haagse eigenaren zonder uitzondering tot de adel of het patriciaat.
Opmerkelijk genoeg is de meerderheid van deze eigenaren vrouw, 22 van de 38. Van de 22 vrouwen waren er
tien getrouwd met legerofficieren, hoge ambtenaren, een
kamerheer en een burgemeester. De andere twaalf waren
nog minderjarig of ‘zonder beroep’, rentenierster. De zestien mannen waren juristen bij de Hoge Raad, hoge militairen en ambtenaren, ministers en renteniers. Zodoende
waren deze Haagse eigenaren vaak op meerdere manieren
betrokken bij het slavernijsysteem en de afschaffing. Zij
waren betrokken bij de politiek, het beleid, de regelgeving
en de uitvoering, en deelden als aandeelhouders tegelijkertijd in de winst uit de slavernij en de compensatie bij

Mr. Jan Karel van Goltstein, Utrechtse Volksalmanak, 1850, Utrechts
Archief.

de afschaffing van de slavernij. Daarbij valt op dat vaak
meerdere leden van een familie in dezelfde plantage aandelen bezaten, wat er op wijst dat deze aandelen een erfenis van voorgaande generaties waren.
Een goed voorbeeld van deze familiebanden en de verschillende manieren van betrokkenheid is jonkheer Benedictus van den Velden (1800-1879), in 1863 vicepresident
van de Hoge Raad der Nederlanden. Hij bezat een klein
aandeel in de Surinaamse plantage Tout Lui Faut, waar 93
slaven werkzaam waren. Ook zijn drie kinderen, en vier
zusters (afb. 2) van zijn overleden vrouw, jonkvrouw Herbertina Lucille van der Heim (1800-1846), waren aandeelhouders in de plantage. Zij woonden allen in Den Haag,
aan de Prinsessegracht en De Nieuwe Uitleg.
Benedictus van den Velden was actief lid van de Hervormde Kerk. Tot 1860 was hij bovendien directeur en

6
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van 1868 tot 1878 vicepresident van de in 1828 opgerichte
‘Maatschappij tot bevordering van het Godsdienstig Onderwijs onder de slaven en kleurlingen in de Kolonie
Suriname’.14 Deze maatschappij zamelde geld in voor de
zendelingen van de Evangelische Broedergemeente (ook
bekend als de Hernhutters en de Moravische Broedergemeente). Daarnaast bemiddelde de maatschappij bij
de openstelling van plantages voor de zending. Het Nederlandse hoofdbestuur was gevestigd in Den Haag, het
Surinaamse hoofdbestuur in Paramaribo. De organisatie
werkte nauw samen met het Zeister Zendingsgenootschap. Deze organisatie verzorgde het zendingswerk in
Suriname, terwijl de Haagse maatschappij als geldschieter fungeerde. De doelgroep van de zending bestond uit
slaven, slaafgemaakten die vóór 1863 de vrijheid verkregen en vrijgeboren ‘negers’ en kleurlingen.15 Het kerstenen van slaven werd vanaf 1820 door de Nederlandse staat
aanbevolen. Met het aankomende einde van de slavernij
in zicht, hoopten autoriteiten dat het christelijke geloof
vrije zwarten zou kunnen helpen te berusten in een ondergeschikte positie in de samenleving.16
In 1862 bezat bovengenoemde maatschappij zelf vier
slaven. Om na de afschaffing van de slavernij voor een
vergoeding voor de vrijgekomen slaven in aanmerking
te komen, meldde de maatschappij hen als bezit aan.
Daarbij werd vermeld dat de vier mannen als roeiers
voor de Evangelische Broedergemeente op zendings
etablissement Charlottenburg werkten, zij vervoerden de
zendelingen langs de plantages. De drie oudsten, Geluk,
Oberon en Quamina, waren 60 jaar en werkten inmiddels niet meer, maar Jacobus was 45 en werkte nog wel.
Bij de verificatie op 25 maart 1863 verscheen Quamina
niet voor de verificatiecommissie, waardoor voor hem
geen vergoeding werd uitbetaald. Voor de drie anderen
ontving de maatschappij ƒ 900, wat nu zou neerkomen op
zo’n € 9000. Bij hun vrijlating kregen voormalige slaven
ook voor het eerst een achternaam. De namen die deze
drie personen kregen, zijn afgeleid van de naam van de
maatschappij, hun voormalige ‘eigenaar’: Geluk Thomas
ten Dom (afgeleid van Christendom), Oberon Andreas
Maat (Maatschappij) en Jacobus Johannes Pije (eveneens
Maatschappij[e]).
Natuurrecht en ordehandhaving
Een voorbeeld van een persoon die van mening was dat
slavernij in tegenspraak met het natuurrecht was, maar
er tegelijkertijd aan verdiende, is mr. Jan Karel baron van

De eene mensch
kan niet zijn de
eigendom van
den ander

Goltstein (1794-1872). Van Golstein (afb. 3) woonde in 1863
aan de Zwarteweg en had een succesvolle juridische en
politieke carrière. Hij was onder meer substituut-fiscaal
van het Hoog Militair Gerechtshof, en minister van Buitenlandse Zaken. Rond 1863 was hij lid van de Tweede
Kamer en op het Binnenhof sprak hij zich uit tegen het
idee dat slaveneigenaren een schadeloosstelling zouden
ontvangen. Het ging hier naar zijn mening immers niet
om een onteigening, omdat de slavernij in principe niet
had mogen bestaan.
Het is mijns inziens eene waarheid welke voor geen
tegenspraak vatbaar is: de eene mensch kan niet zijn
de eigendom van den ander. Doch hier wordt eene tegemoetkoming verstrekt, omdat de thans bestaande
wederregtlijke toestand door en van wege den Staat
zelven in het leven is geroepen, omdat de staat het
ontstaan van dien toestand heeft aangemoedigd en
aanbevolen. Uit dien hoofde is het billijk en gepast dat
dier zake eene tegemoetkoming wordt verstrekt door
den staat, die dien toestand heeft doen geboren worden en gesteld onder bescherming van zijn wetten.17
7
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Jhr. C.A. van Sypesteyn, Maurits Verveer, 1868, Rijksbureau
voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag.

Van Goltstein bezat 1/27de deel van de Surinaamse plantage ’t IJland en maakte daarom aanspraak op een tegemoetkoming van ƒ 1.400, omgerekend € 14.000.
Ook jonkheer Cornelis Ascanius van Sypesteyn (18231892) was door politieke, ambtelijke, en bestuursfuncties
verbonden aan de Nederlands Caribische koloniën. Hij
was onder meer adjudant van de gouverneur van WestIndië en werkte een aantal jaren in ‘de West’. Vanaf 1862
was hij werkzaam op het Ministerie van Koloniën waar
hij was belast met West-Indische zaken. In 1865 werd hij
lid van de Haagse gemeenteraad en in 1867 ook Tweede

Kamerlid. Hij hield zich haast uitsluitend bezig
met koloniale aangelegenheden. In augustus
1873 werd hij gouverneur van Suriname.
Van Sypesteyn (afb. 4) schreef meerdere
boeken over Suriname, en een werk specifiek over de emancipatie: Afschaﬃng der
slavernij in de Nederlandse West-Indische
Koloniën (1866). Het is een ambtelijke
beschrijving van de aanloop naar de
afschaffing en het verloop van de eerste jaren van de emancipatie. Aan de
orde komen de wetten en regelingen,
de politieke debatten daaromtrent, de
kosten die gemoeid waren met de afschaffing, de beraamde opbrengsten
(uit de belastingen die vrijgemaakte
slaven zouden gaan betalen) en het
effect van de verordeningen, zoals
het aantal straffen opgelegd voor het
overtreden van de regels van het Staatstoezicht. Het Staatstoezicht werd in Suriname ingesteld als tienjarige overgangsperiode tussen slavernij en vrijheid. De
34.000 mensen die in 1863 vrij werden, dienden zich met een contract aan een plantage te
binden, naar school en naar de kerk te gaan. In zijn
beschrijving van 1863-1864 ordent Van Sypesteyn de
volgende vergrijpen en opgelegde disciplinaire straffen
(tabel 1). Deze gegevens zijn verzameld door de koloniale
autoriteiten om inzicht te krijgen in de ordehandhaving
in de maatschappij.18 Maar hedendaagse onderzoekers
zouden er ook uit kunnen afleiden hoe de voormalige
slaven omgingen met de omstandigheden waaronder zij
moesten leven.
Naast de ambtelijke en politieke functies die Van Sypesteyn bekleedde, had hij ook als ondernemer met de
slavernij te maken. In 1863 was hij deeleigenaar van maar
liefst drie plantages: plantage Dageraad en Dankbaarheid, plantage Sinabo en Gelré en plantage Dordrecht.
Op plantage Dageraad en Dankbaarheid werkten 248 slaven, waarvan er 237 werden vergoed, wat een bedrag van
ƒ 71.100 opleverde. Op plantage Sinabo en Gelré waren 87
personen werkzaam die allen werden vergoed en de eigenaars ƒ 26.100 opleverden. Plantage Dordrecht telde 216
slaven, waarvan er 208 werden vergoed, wat de eigenaren
ƒ 62.400 opleverde. Van plantage Dageraad en Dankbaarheid en plantage Sinabo en Gelré was Van Sypesteyn voor
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Tabel 1: Vergrijpen en opgelegde disciplinaire straffen 1863-1864. Geordend door Van Sypesteyn in Afschaffing der slavernij in de Nederlandse
West-Indische Koloniën (1866).

Diefstal
Opzettelijk werkverzuim
Dronkenschap
Onbetamelijk gedrag

583
1970
77
581

Verwijdering van de plantage zonder pas

163

Vagabondage

105

Feitelijk geweld

171

Eigendunkelijke verwijdering uit de woning van de huurder
Totaal

28
3678

1/4 aandeel eigenaar en van plantage Dordrecht voor een
1/3 zodat hij in totaal ƒ 45.100 ontving. In hedendaagse
koopkracht komt dat neer op een kleine half miljoen
euro.

zou hebben geërfd van zijnen op den 20 Mei 1826 te ’s Gravenhage overleden vader’. Later werd, op basis van aanvullende bewijsstukken, Huyssen van Kattendijke alsnog als
mede-eigenaar erkend.
Onder de mensen die compensatie ontvingen, treffen
we ook een burgemeestersvrouw, Margaretha Jacoba Wilhelmina gravin van Limburg Stirum (1825-1887), echtgenote van François Gerard Abraham Gevers Deynoot. De
gravin was een van de vele eigenaren van Plantage Tout
Lui Faut, waaronder haar broer en zus, die ook in Den
Haag woonden, en de eerder genoemde families Van den
Velden en Van der Heim. Haar aandeel bedroeg 1/216

Afb. 5 W.J.C. ridder Huyssen van Kattendijke, ca.1850-1875, Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag.

Grote en kleine bedragen
De eerder genoemde families Van den Velden en
Van der Heim verkregen hun aandelen in de
Surinaamse plantage-economie waarschijnlijk
via een erfenis. Bij Willem Johannes Cornelis
ridder Huyssen van Kattendijke (1816-1866,
afb. 5) verliep het erkennen van die erfenis
niet geheel probleemloos. De heer Huyssen van Kattendijke, die in 1863 minister van Marine was, erfde de aandelen
van zijn vader, jonkheer Johan Willem
baron Huyssen van Kattendijke. Die
laatste was voor 1/6 aandeel eigenaar
van plantage Meerzorg. Op die plantage werkten 324 personen, voor 321
daarvan werd een vergoeding aangevraagd. Dat bracht de totale tegemoetkoming op ƒ 96.300 en het aandeel van Huyssen van Kattendijke op
ƒ 16.050. Maar de commissie in Paramaribo belast met de vaststelling van
de eigendomsbewijzen achtte de bewijsstukken in eerste instantie onvoldoende.
Volgens de commissie ontbrak een ‘... acte
van scheiding dd 18 February 1855 van den
boedel van Jhr Johan Willem Baron Huyssen
van Kattendijke’ en bewijs ‘dat Jhr Johan Willem
Baron Huyssen van Kattendijke eenzesde aandeel
9
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deel van ƒ 27.600, wat neerkomt op ƒ 127. Haar echtgenoot
was van 1858 tot 1882 burgemeester van Den Haag. Het
Gevers Deynootplein en de Gevers Deynootweg zijn naar
hem vernoemd. In 1863 woonde het echtpaar in een statig
woonhuis aan de Alexanderstraat 9, dat toen pas gebouwd
was, en inmiddels een rijksmonument is (afb. 6, blz. 35).
Een voorbeeld van een slaveneigenaar die niet van adel
was, is mevrouw Alida Maria Catharina Klein (1810-1870).
Zij was de vrouw van Jacob Willem Hendrik Smissaert, die
als ambtenaar in Oost-Indië had gewerkt. In 1863 woonden zij aan de Herengracht 21. Op die plaats staat sinds
1910 een indrukwekkend herenhuis, waar tegenwoordig
de Kiesraad zetelt. Mevrouw Klein bezat 5/80 aandeel in
plantage St. Barbara, waarvoor zij ƒ 7.031 moet hebben ontvangen.
Een familienaam die in Suriname berucht is geworden
is Du Plessis. De verwante families Du Plessis en Pichot
bezaten verscheidene plantages in Suriname. Susanne
du Plessis was de eigenaar van een grote koffieplantage,
Grand Plaisir, een naam die zij liet veranderen in ‘Nijdten-Spijt’. Over Susanne du Plessis wordt verteld dat zij
een slavin de borst afsneed omdat zij haar man van ontrouw verdacht. Of het waar is, is onbekend, maar wat
vaststaat is dat de mythe de inspiratiebron is geweest
voor de hedendaagse Miss Alida-verkiezingen, vernoemd
naar de slavin uit het verhaal. Miss Alida is geen schoonheidskoningin, maar een voorbeeld van zelfredzaamheid,
kracht en doorzettingsvermogen. De naam van de plantage veranderde later in Nijd en Spijt. Het bedrijf werd na
Susanne du Plessis’ dood voortgezet door haar achterneef,
Salomon Reinier Marius Pichot-du Plessis, en na zijn
overlijden vielen de aandelen ten deel aan zes erfgenamen met dezelfde achternaam.19 Een daarvan, Emilia Fre-

derika Pichot du Plessis, woonde in 1863 aan het Haagse
Noordeinde. Zij was de echtgenote van Carolus Martinus
Wintgens, die raadsheer was bij de Hoge Raad der Nederlanden. De compensatie die haar ten deel viel bedroeg
ƒ 5.050.
Conclusie
Een eerste gerichte verkenning van het slavernijverleden
in Den Haag toont aan dat de stad op allerlei manieren
verbonden was met het koloniale systeem en de afschaffing van slavernij. In Den Haag werd gedebatteerd over
de koloniale slavernij en over de rechten en plichten van
mensen die slaafgemaakt waren en hun afstammelingen.
Maar Haagse inwoners waren ook kleine en grote aandeelhouders in het slavernijsysteem. Dat levert interessante nieuwe onderzoeksvelden op. Een oriëntatie op de
hofstad maakt het mogelijk om specifieke geldstromen te
volgen en de relatie te bestuderen tussen deze persoonlijke financiële belangen en het bestuurlijke proces van de
afschaffing van de slavernij. Daarnaast is de rol van vrouwen als slaveneigenaren opmerkelijk en in Nederland nog
niet verder onderzocht. Uit eerder onderzoek blijkt dat
vrouwen, die in de 19de eeuw geen lid mochten worden
van politieke organisaties, eigen antislavernij-initiatieven
oprichtten.20 Zo gingen de antislavernijbeweging en de
vrouwenemancipatie soms hand in hand, als subgroepen
van een bredere, internationaal georiënteerde burgerrechtenbeweging. Verder onderzoek naar de vrouwelijke
slaveneigenaren in Den Haag, hun maatschappelijke posities en hun relatie tot deze bewegingen zou nieuw licht
kunnen werpen op de geschiedenis van burgerrechten in
Nederland.
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Wij slaven
Anti-koloniaal meesterwerk van Anton de Kom
Begin 1934 verscheen bij de Amsterdamse uitgeverij Contact Wij slaven van Suriname van de
hand van Anton de Kom. In Wij slaven presenteerde een Surinaamse auteur een geschiedenis van Suriname vanuit het perspectief van de Surinamers zelf. Het boek ontstond echter
niet overzee, maar in Amsterdam en Den Haag.

Bijna tachtig jaar later is Wij Slaven nog altijd op een bijzondere manier actueel en relevant. Dat zit hem vooral in
het geheel eigen geluid dat De Kom in dit werk liet horen. ‘Het heele idee: een geschiedenis van negerzijde, is de
moeite waard…’, schreef Eddy du Perron vlak na verschijning van het werk vanuit Parijs aan Menno ter Braak.1
Dergelijke formuleringen zouden wij tegenwoordig niet
meer gebruiken, maar de vaststelling is er niet minder
juist om. In een soms bevlogen, dan weer poëtische stijl
schetste De Kom de onmenselijkheid van de slavernij en
de lange doorwerking van kolonialisme, kapitalisme en
racisme. Dat leverde een boek op dat felle aanklachten
combineerde met evocatieve schilderingen van het land,
kritische analyses van de contemporaine toestand met
hoop op een betere toekomst, en persoonlijke ervaringen
met een geschiedkundig overzicht van koloniale onder-

drukking en uitbuiting, maar ook van verzet en behoud
van waardigheid aan de kant van de onderdrukten. Als
een Multatuli van de West confronteerde De Kom de Nederlanders met de gevolgen van hun bemoeienissen met
Suriname, en als een Caraïbische activist hield hij zijn
landgenoten een spiegel voor van verzet en hoop op een
rechtvaardiger en onafhankelijk Suriname (afb. 1).
Sinds de publicatie van het boek in 1934 is er veel gebeurd, zowel in de geschiedenis van Suriname zelf als in
het onderzoek naar slavernij en de koloniale geschiedenis. Maar als een vroeg voorbeeld van wat we tegenwoordig postcolonialism zouden noemen, blijft De Koms boek
betekenis behouden, zeker in een jaar waarin we herdenken en vieren dat 150 jaar geleden de slavernij door Nederland is afgeschaft. De oproep om de slavernij als een
gemeenschappelijk verleden te zien, actueler is dan ooit.

11
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‘Vrijheidsstrijder, verzetsheld, vakbondsman, activist,
schrijver en banneling’, noemt de inscriptie op het voetstuk van zijn standbeeld in de Amsterdamse Bijlmermeer
hem (afb. 2). Over de rol van Anton de Kom en de betekenis van zijn boek is veel geschreven.2 In dit artikel staat
slechts de Hollandse achtergrond van de ontstaansgeschiedenis van Wij slaven centraal. Dankzij zijn (aanvankelijk zelf gekozen) verblijf in Amsterdam en Den Haag
kreeg De Kom in de jaren 1920 en 1930 de kans zich
grondig te verdiepen in de geschiedenis van Suriname en
wist hij door te dringen tot netwerken van linkse, veelal
communistische intellectuelen, nationalistische Indonesiërs en internationaal georiënteerde antikoloniale
organisaties die hem inspireerden en hielpen zijn eigen
stem luider te laten klinken. Voordat de uit Martinique
afkomstige Aimé Césaire zijn poëtische manifest van de
négritude, Cahier d’un retour aus pays natal (1939) schreef, de
Trinidaniaanse journalist en wetenschapper C.L.R. James
de slavenrevolutie van Haïti tot leven wekte in The Black
Jacobins (1939), en Eric Williams, een landgenoot van James, furore maakte met zijn studie Capitalism and slavery
(1944), publiceerde de autodidact De Kom een werk dat
het vanzelfsprekende koloniale perspectief op de West ter
discussie stelde.3
Van Paramaribo naar Den Haag
Geboren in 1898 te Paramaribo als zoon van een gouddelver, kreeg Anton de Kom al op jonge leeftijd verhalen over
de slavernij te horen van zijn grootmoeder, die een groot
deel van haar leven in slavernij had doorgebracht. De ervaring van een kind dat het leed van de slavernij in de
ogen van zijn grootmoeder heeft gezien als zij haar kleinkinderen over de tijd van de slavernij vertelde, zou hij
nooit vergeten. Het was, later in Holland, een van de drijfveren om Wij slaven te schrijven. Maar ook de eigentijdse
maatschappelijke ongelijkheid in het koloniale Suriname
hadden al vroeg zijn aandacht. Als jonge kantoorklerk in
dienst van de Balata Compagnieën Suriname en Guyana
werd Anton de Kom zich bewust van de uitbuiting van
de veelal Javaanse en Indiase rubbertappers in het binnenland. Het bracht hem in contact met de politiek activistische kringen rond de Surinaamse vakbondsmannen
Louis Doedel en Theo de Sanders. De slavernij mocht dan
in 1863 zijn afgeschaft, aan uitbuiting was nog altijd geen
einde gekomen.
In 1920 vertrok De Kom naar Nederland. Hij vestigde
zich, na een kort verblijf in Amsterdam, in Den Haag, en

nam kortstondig dienst als huzaar. Daarna werkte hij als
boekhouder en later als vertegenwoordiger in koffie, thee
en tabak. In 1926 huwde hij Nel Borsboom, afkomstig uit
een katholiek Haags middenstandsmilieu. Het echtpaar
kreeg vier kinderen.
Suriname was echter nooit ver weg in de gedachten
van De Kom. Dat uitte zich in de gedichten die hij in zijn
vrije tijd voor zichzelf schreef, maar ook in de gesprekken
die hij met collega’s en vrienden voerde. Telkens weer viel
hem op hoe weinig Nederlanders eigenlijk van zijn land
wisten, en hoe weinig interesse ze er ook voor hadden.
Ervan overtuigd dat vooral het Nederlandse onderwijs
hierin steken liet vallen, bezocht hij in deze jaren enkele
scholen in Den Haag en omgeving om over Suriname te
spreken. Nog vele tientallen jaren later herinnerde een
toenmalige leerling zich de grote indruk die de verhalen van deze ‘zwarte meneer’ over slaven, marrons en de
prachtigste landschappen op hem hadden gemaakt.4 Die
schoolbezoeken moeten Anton de Kom hebben overtuigd
van de noodzaak een geschiedenis van Suriname te schrijven vanuit een Surinaams gezichtspunt.
Ook op andere manieren droegen zijn eerste Hollandse jaren bij aan een scherpere kijk op de Surinaamse
geschiedenis en de koloniale verhoudingen. Het Suriname waarin Anton de Kom opgroeide was een geïsoleerd
land, zonder levendige politieke cultuur, prikkelend onderwijs of goede informatievoorziening.5 Ook Nederland
was, zeker vergeleken met koloniale mogendheden als
Groot-Brittannië en Frankrijk, in de jaren 1920 en 1930
een in zichzelf gekeerd en zelfvoldaan land, zoals De Kom
telkens weer bemerkte. Maar veel meer dan Paramaribo
dat in deze jaren ooit kon, bood zijn nieuwe omgeving De
Kom tal van mogelijkheden zijn blikveld te verbreden. In
de Hollandse steden en in het ‘Indische’ Den Haag bij uitstek kwamen verschillende horizonten van de koloniale
wereld samen. Anders dan vroeger wel is verondersteld,
was het koloniale project geen eenrichtingsverkeer, waarin een koloniale mogendheid eenzijdig binnendrong in
de leefwereld van haar nieuwe koloniale onderdanen. Wie
oog heeft voor de circulatie van mensen, ideeën, producten en politieke krachten ziet veel complexere patronen
en wisselwerkingen tussen de koloniën en het moederland ontstaan. ‘It is easy to overlook the fact that colonized
subjects themselves could and did forge new, anticolonial
networks of resistance, which similarly spanned imperial
space’, stelde de Britse historicus Alan Lester.6 En dat was
precies wat Anton de Kom in Holland probeerde (afb. 3).
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Afb. 1 De twaalfde druk van Wij slaven van Suriname, Uitgeverij Contact, Amsterdam
2009.
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De leeszaal van de Koninklijke Bibliotheek
Deze antikoloniale bewustwording vond deels plaats via
boeken. Anton de Kom was zich al snel bewust van de
ongelijkheid in kennisoverdracht. Niet alleen wist de gemiddelde Hollander niets van Suriname, ook de Surinamer zelf werd dom gehouden over zijn eigen geschiedenis, met dank aan ‘de eerwaarde Tilburgse broeders’ en al
die andere koloniale onderwijzers die meenden de lessen
‘vaderlandse geschiedenis’ ook in de tropen te moeten
vullen met de bloedeloze rijtjes van Hollandse graven en
Bourgondische hertogen, en de heldendaden van Hollandse en Zeeuwse zeehelden. ‘Wij, die met de stok gestraft werden wanneer wij het waagden binnen de schoolmuren onze eigen “Surinaamse taal” te spreken, moesten
in geestdrift raken door de opstandigheid van Claudius
Civilis en de dappere Verlatinghe van Willem de Zwijger.’
De herinnering aan deze onderwijspraktijk spoorde De
Kom in Wij slaven aan tot een van zijn scherpste analyses:
Geen beter middel om het minderwaardigheidsgevoel bij een ras aan te kweken, dan dit geschiedonderwijs waarbij uitsluitend de zonen van een ander
volk worden genoemd en geprezen. Het heeft lang
geduurd voor ik mijzelf van de obsessie bevrijd had,
dat een neger altijd en onvoorwaardelijk de mindere
zijn moest van iedere blanke (…) Geen volk kan tot
volle wasdom komen, dat erfelijk met een minderwaardigheidsgevoel belast blijft. Daarom wil dit boek
trachten het zelfrespect der Surinamers op te wekken
en voorts de onjuistheid aantonen van de vredesbedoelingen der Hollanders ten tijde der slavernij.7
Niet de Hollandse gezagsdragers moesten in Wij slaven
centraal staan, maar de lotgevallen van gewone slaven
en de heldendaden van wat het koloniale bewind het ‘gespuis’ had genoemd: de weggelopen marrons en opstandelingen als Bonni, Baron en Joli Coeur.
Anton de Kom vond zijn informatie in het statige pand
van de Koninklijke Bibliotheek aan het Lange Voorhout
in Den Haag (afb. 4). Daar trof hij een rijke verzameling
voornamelijk oudere literatuur over de West aan. Zo las
hij in de leeszaal De Negerslaven in de kolonie Suriname
(1842) van de ‘godvruchtige’ M.D. Teenstra, verwonderde
hij zich over het ‘knetterend gerijmel’ in het bundeltje
Surinaamse Mengelpoëzy (1803), bladerde hij door de afleveringen van de West-Indische Gids en bestudeerde hij met
veel aandacht de in 1770 verschenen Beschrijving van Guia14
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Afb. 2 Standbeeld op het Anton de Komplein
gemaakt door Jikke van Loon, Laura
van Rij, http://www.antondekom.
humanities.uva.nl.

na of de wilde kust in Zuid-Amerika van Jan Jacob Hartsinck.
Het meest werd hij echter getroffen door de Geschiedenis van Suriname (1861) van Julien Wolbers.8 Wolbers, zoon
van een eenvoudige huisschilder uit Heemstede, was door
de lokale predikant Nicolaas Beets bezield geraakt door
het Réveil en in aanraking gekomen met de morele kanten
van het kolonialisme. De Nederlandse vertaling van Uncle
Tom’s Cabin uit 1853 deed de rest. Verontwaardigd over zoveel onrechtvaardigheid zette Wolbers zich actief in voor
de afschaffing van slavernij. Hij profileerde zich als een
actief en effectief publicist die even gemakkelijk feitelijke
verhandelingen als fictieve verbeeldingen schreef, waaronder dus een volwaardige geschiedenis van Suriname.9
Hij had daarvoor verschillende archieven in Holland en
Engeland bezocht, en ontelbare archiefstukken doorgebladerd en bestudeerd. Dat was een ‘vermoeijende arbeid’
geweest, ‘honderden bladzijden soms, zonder iets der vermelding waardig te vinden’. Maar die eentonigheid was
ruimschoots goed gemaakt door de bijzonderheden die
hij in dat bronnenmateriaal had aangetroffen, en die hem
in die ‘tijden en toestanden’ hielpen verplaatsten.10
Voor De Kom was Wolbers de belangrijkste gids door
de geschiedenis van zijn geliefde Suriname. Wolbers had
bewust geen ‘dorre kronijk’ willen schrijven, maar een inclusieve geschiedenis van de gehele Surinaamse samenleving. Hij had zich bovendien herhaaldelijk geschaamd
voor de wrede en onrechtvaardige behandeling van de
slaven en een genadeloos portret van de gemiddelde
blanke planter geschetst. De Kom bewonderde Wolbers
inzet en onpartijdigheid en noemde hem een ‘waarlijk
godvruchtige en liberale schrijver’. Maar dezelfde pijn als
de zoon van in slavernij geboren ouders en voorouders
kon Wolbers natuurlijk nooit voelen, hoe betrokken hij
zich ook had betoond. ‘Beter dan in de geschiedenisboeken der blanken is de mishandeling van onze vaders opgetekend in onze eigen harten’, zou De Kom later in Wij
slaven schrijven, daarbij terugdenkend aan de droefenis
in de ogen van zijn eigen grootmoeder toen zij hem ‘voor
de hut in Paramaribo, de verhalen over de oude tijd vertelde’.11
Stedman en Helman als inspiratoren
Sommige van die verhalen kwamen ongetwijfeld weer
boven tijdens de bestudering van een ander werk in de
Koninklijke Bibliotheek, het reisverslag van de SchotsNederlandse militair John Gabriel Stedman. Als kapitein
in het leger van kolonel Fourgeaud had Stedman in de
15
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Afb. 3

De biografie van Anton de Kom door Alice Boots en Rob Woortman, Uitgeverij Contact, Amsterdam
2009.

Afb. 4

De Koninklijke Bibliotheek aan het Lange Voorhout 32-34 waar De Kom onderzoek deed voor zijn boek,
ca. 1930, Haags Gemeentearchief.

late 18de eeuw verschillende militaire expedities tegen
de marrons geleid. In Narrative of a Five Year’s Expedition,
Against the Revolted Negroes of Surinam, in Guiana, on the
Wild Coast of South America, from the Year 1772 to 1777 (1796)
deed hij daar op geheel eigen wijze verslag van, met een
aangrijpend boek als resultaat.12 Journalistieke verslagen
van expedities werden afgewisseld met felle kritiek op de
mensonwaardige behandeling van de slaven door hun
blanke meesters, uitgebreide natuurhistorische beschrijvingen en romanachtige passages over de lotgevallen van
zijn geliefde, de slavin Joanna en haar naasten. Tientallen,
veelal niets ontziende gravures van wrede straffen naar
tekeningen van Stedman zelf, hielpen van het boek een
emotionele aanklacht tegen de omstandigheden in Suriname te maken, een j’accuse tegen de wreedheid van de
blanke slavenmeesters. Berucht is vooral de gravure van

een aan zijn ribben opgehangen slaaf, een van de iconische beelden van slavernij in Suriname.
Dat gruwelijke beeld liet ook De Kom niet meer los.
Herhaaldelijk verwees hij er naar, niet om medelijden op
te roepen, maar om de waardigheid en morele kracht van
zijn voorouders te demonstreren. Stedmans werk hielp
De Kom zo mede een eigen, persoonlijke stem te vinden.
Hij beoogde geen neutrale en academisch verantwoorde
geschiedenis van Suriname te schrijven, al moesten de
feiten kloppen. Het moest ook een persoonlijk en politiek
boek worden dat de Surinamer zijn eigenwaarde teruggaf
en de Nederlander een spiegel voorhield. Veel meer dan
zijn eigen geheugen reikte Stedman hem materiaal aan
dat nog altijd niets aan zeggingskracht had ingeboet.
De betekenis van pure literaire zeggingskracht leerde
De Kom via een andere Surinaamse schrijver in ‘Hol17
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landse ballingschap’ kennen. In 1926 publiceerde Albert
Helman zijn eerste roman Zuid-Zuid-West. Helman was
in zowel sociale afkomst als persoonlijkheid het tegenbeeld van De Kom. Opgegroeid als zoon van een ambtenaar en een voormalige onderwijzeres behoorde Helman
tot de lichtgekleurde elite van de koloniale samenleving.
Armoede had hij nooit gekend, en de wereld van de afstammelingen van de slavernij was voor hem vooral een
sprookjeswereld, die tegelijkertijd verbaasde en aantrok. In 1921 was hij naar Nederland vertrokken om de
‘benauwenis van een kleinburgerlijk-koloniaal milieu’
te ontvluchten.13 Vanuit het moederland keek Helman
vervolgens in zijn roman vol heimwee terug op het Suriname dat hij had verlaten. De Kom was teveel een sociaal
bewogen activist om in zulk fraai verwoorde nostalgie te
blijven hangen, maar de multatuliaans geïnspireerde anti-koloniale epiloog van de roman moet ook bij hem een
snaar hebben geraakt en hem de kracht van goed gekozen
woorden hebben leren inzien:
En ik durf het u zeggen, zondagsbrave kooplieden:
dit is UW schuld. Want naamt ge bezit van dit land
– ik wil niet spreken over recht of onrecht, God weet
dit alleen – waarom heeft het uw liefde niet meer,
nu gij niet langer spreken kunt over het Dividend?
Gij kent dit land alleen nog als een nadeelige post
op de jaarlijksche begrooting, en herinnert u wrevelig de vette dagen van Mauritius en Sommelsdijk.
Gij berekent sluw hoeveel jaren vrijdom van belasting de verkoop van dit land u geven kan. Suriname,
uw voormalig suikerland, nietwaar? Zoo verkoopt gij
een slaaf; zoo verkoopt gij een kreupel kind. En in
uw hooggstoepte woning aan de groene stadsgracht,
of in uw deftige landhuizen aan Vecht of plas, weet
ge niet hoe eenzaam de verbannen kinderen van dit
land zwerven over de aarde, weet uw dochter aan het
romantisch klavier niet dat mijn Hawaï verschrompelt onder de heete zon.14
De Kom citeerde bovenstaande passage niet alleen in zijn
boek, maar toonde zich op verschillende plekken in het
boek ook zelf een effectieve aanklager in de traditie van
de grote Multatuli (afb. 5).
Marxistische bevlogenheid
In Wij slaven volgde op Helmans aanklacht tegen de Hollandse ‘zondagsbrave kooplieden’ een even felle passage

waarin De Kom de retorische vraag stelde waar de drie
miljoen gulden die Nederland jaarlijks bijdroeg in het tekort op de begroting van Suriname bleven:
Ja waren blijven uw drie miljoenen. Niet, ik verzeker
het u mijne Heren, niet in de zaak van mijn oude
moeder, die reeds lang voor de week teneinde is haar
laatste dubbeltje omkeert en omkeert. Niet in de zakken onzer honderden werklozen, daar immers ons
steun-comité in Suriname streng de opvatting huldigt dat “geldelijke steun aan werklozen slechts demoraliserend kan werken”. Niet in ziekenhuizen, niet
in universiteiten, niet aan liefdadigheid (…) Neen, gij
kunt niet klagen dat uw miljoenen in Suriname aan
ethische grillen, aan kunst of wetenschap of dergelijke overbodige luxe worden weggesmeten. Uw miljoenen steken, voor zover zij niet besteed worden voor
extreem hoge salarissen der bestuurders, in de ontzaglijke sommen die verkwist worden om voor het
grote planterskapitaal in Suriname nieuwe en goede
beleggingsmogelijkheden te vinden.15
Hier sprak de sociaal bevlogen en door het marxisme geïnspireerde activist die van een betere toekomst droomde.
Wij slaven is meer dan een geëngageerd geschiedenisboek
alleen. Nadat De Kom in het eerste deel, ‘Het tijdperk der
slavernij’, de vroege geschiedenis van Suriname vanuit
het perspectief van de slaven had proberen te vertellen,
nodigde hij de lezer in het tweede deel, ‘Het tijdperk der
“vrijheid”’, uit zich te verwonderen over het voortdurende
contrast tussen de wereld van de statige, stenen herenhuizen in Paramaribo en die van ‘de oude verwaarloosde
eenkamer-krotwoningen der vroegere slaven, waar thans
de vrije proletariërs van Suriname wonen’.16 Die tegenstelling was de opmaat voor een analyse van de lange
adem van kolonialisme en kapitalisme, aandacht voor
het lot van de nieuwe slaven, de contractarbeiders, en een
oproep aan de gekleurde Surinaamse bevolking – AfroSurinamers, Javanen en Hindostanen – om tot een eenheid te komen:
Wij willen slechts één ding aantonen: gekleurde
landgenoten gij waart slaven, gij zult in armoede
en ellende blijven leven, zolang gij geen vertrouwen
hebt in uw eigen proletarische eenheid. Niet met hier
en daar een grondje, een schop of ploeg op krediet
zijn wij te helpen. Een groot plan van nationale re-
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Afb. 5 Een pastelportret van Anton de Kom, J.A. Donker Duyvis, 1938, Tropenmuseum Amsterdam, coll.nr. 3029-1.
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constructie is nodig, een plan met collectieve grootbedrijven met moderne outillage in handen van de
arbeiders van Suriname. Onze nationale welvaart zal
met eigen handen opgebouwd moeten worden. Dit
plan eist alle inspanning van ons Surinamers. Doch
eerst moeten in ons land de proletariërs tot strijdvaardig klassebewustzijn komen, eerst moeten zij
met de oude slavenketenen ook de oude slavenmentaliteit af weten te schudden.17
Indisch antikolonialisme in Den Haag
Nieuw was De Koms bevlogenheid amper te noemen.
Al in zijn Surinaamse jaren was hij zich bewust geweest
van de armoede, de ongelijkheid en de uitbuiting in zijn
eigen land. Maar in zijn Hollandse jaren was De Koms
sociale betrokkenheid verdiept en sterk ingebed geraakt
in een internationaal georiënteerd anti-kolonialisme en
marxisme. Vanaf het einde van de jaren 1920 bezocht
hij geregeld politieke manifestaties, bijvoorbeeld in het
chique café-restaurant Hollandais in het Haagse centrum
of in verschillende Amsterdamse etablissementen. Daar
luisterde hij naar bewogen toespraken van mensen als
Hadji August Salim, de plaatsvervangend voorzitter van
de Partai Sarikat Islam Indonesia, sprak hij met leden van
de nationalistische Indische studentenvereniging Perhimpoenan Indonesia en leerde hij verschillende leden
van de CPH kennen, de enige Nederlandse politieke partij
die een consequent anti-koloniale politiek in Nederland
voorstond. Ook raakte hij nauw betrokken bij de activiteiten van de communistische Liga tegen Imperialisme en
Koloniale Overheersing. Herhaaldelijk liet hij zijn stem
horen. Het was voor de Centrale Inlichtingendienst voldoende reden hem met extra opmerkzaamheid te volgen.18
Die ervaringen voorzagen hem bovendien van begrippen en perspectieven om de maatschappelijke toestanden
in Suriname te duiden en onder woorden te brengen. In
dat opzicht onderging hij eenzelfde politieke leerschool
als de Indonesiërs die in deze jaren Holland bezochten
om te studeren.19 Maar anders dan de Indonesiërs die hij
op deze bijeenkomsten trof, bleef De Kom een eenling en
buitenstaander naar wiens opvattingen beleefd werd geluisterd, maar wiens woorden nauwelijks impact hadden.
Indonesië bepaalde de koloniale agenda van Nederland.
Wie had het in die jaren over Suriname? Anders dan de
Indonesische studenten ontbrak het De Kom bovendien
aan sociale status. Na hun studie in Nederland konden
zij als een vanzelfsprekende intellectuele elite terugkeren

naar Indonesië, in de overtuiging dat de onvermijdelijke
onafhankelijkheid nieuwe kansen zou bieden. Hoe anders
was het toekomstperspectief van Anton de Kom die van
eenvoudiger afkomst was en een intellectuele autodidact.
Tussen 1929 en 1930 leverde De Kom onder de afkorting ADEK geregeld bijdragen aan De Communistische
Gids, het partijorgaan van de Communistische Partij Holland Centraal Comité, een kort bestaande afsplitsing van
de CPH. Hij informeerde de lezers over de toestanden in
Suriname, becommentarieerde Surinaams nieuws in de
burgerlijke pers, probeerde fragmenten uit van wat later
Wij slaven zou worden, en haalde fel uit naar eenieder die
het waagde vanuit een westers superioriteitsgevoel over
‘zijn’ Suriname te spreken:
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Afb. 6 Het ‘negernummer’ van Links Richten, verschenen ca. 1932-1933.
Afb. 7 Aankondiging voor een Anton de Kom-maand
in de Amsterdamse Bijlmer, 1973, collectie
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam.

O gij christelijk addergebroed. Nog nooit hebt gij anders gedaan dan hypocrisie, veinzerij, en altijd is de
bedrogene het proletariaat geweest. Als overvloedig
blijk van humaniteit en welwillendheid dezer hypocrisie werd een souvenir in de vorm van “emancipatie” geschonken. Dit historische bedrog kunnen, ja
mogen wij nooit uit het oog verliezen.20
Hij bereikte er slechts een kleine kring van communistische ingewijden mee, maar net als zijn leeservaringen
in de leeszaal van de Koninklijke Bibliotheek hielp het
schrijven van deze artikelen hem zijn stijl en visie verder
te ontwikkelen.

Publicatie van Wij slaven
Begin 1931 voltooide Anton de Kom het eerste manuscript van Wij slaven. Op zoek naar een uitgever kwam hij
in contact met Jef Last, een links geëngageerde dichter die
in een poging het ‘burgerlijk realisme’ in de Nederlandse
literatuur te doorbreken experimenteerde met arbeiderspoëzie. Hij betrok De Kom bij het nieuwe proletarische
schrijverscollectief Links Richten en hielp hem met het
redigeren van het manuscript van Wij slaven. Het boek
kreeg er een sterkere politieke boodschap door.21 Halverwege 1931 achtten De Kom en Last het manuscript persklaar (afb. 6).
Tot een publicatie kwam het voorlopig echter niet. Anton de Kom zelf vertrok zelf eind 1932 met zijn gezin naar
21
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Suriname. In de ouderlijke woning aan de Pontewerfstraat
in Paramaribo richtte hij A. DE KOM’s ADVIESBUREAU
op, waar Surinaamse arbeiders gratis advies konden krijgen over hun rechten. Vooral Javaanse contractarbeiders
klaagden over werkgevers die op allerlei manieren hun
recht op terugkeer naar Java dwarsboomden. Anton nam
het voor hen op. Volgens geruchten had hij zelfs de boten
al gekocht.
Op 31 januari 1933 verzamelden honderden mensen
zich rond het huis van Anton aan de Pontewerfstraat in
Paramaribo. Het was het signaal voor de koloniale autoriteiten om op te treden. Zij arresteerden De Kom en zetten
hem na drie maanden gevangenschap als ‘oproerkraaier’
met zijn gezin terug op een boot naar Nederland. Ditmaal
arriveerde hij als een echte banneling in Den Haag, vele
illusies armer over een snelle verbetering in Suriname.
Eenmaal terug in Nederland was De Kom voor even
een gevierde held, althans in communistische kring. Het
nieuwe tijdschrift Links Richten en de communistische
Tribune boden hem alle ruimte om over zijn ervaringen
in Suriname te vertellen. Op linkse bijeenkomsten circuleerden bovendien intekenformulieren voor Wij slaven.
Begin 1934 verscheen het dan eindelijk. De Kom had er
lang aan gewerkt, en verschillende personen hadden zich
bemoeid met de redactie van het werk, het laatst zijn Amsterdamse uitgever Gillis Pieter de Neve. Hij had De Kom
in de tweede helft van 1933 aangezet tot tal van wijzigingen
in het door Jef Last geredigeerde manuscript en spoorde
hem aan een nieuwe inleiding, een poëtische lofzang op
de schoonheid van Suriname, en een uitleiding te schrijven over zijn recente ervaringen in Suriname. Het boek
eindigde zo emotioneel met:

de uitgever, mede onder druk van de Inlichtingendienst,
De Kom had gedwongen de aanstootgevende revolutionaire boodschap af te zwakken. In werkelijkheid lijkt er
van dwang geen sprake te zijn geweest.23
Du Perron noemde Wij slaven na verschijning een ‘vervolgd boek’: verboden in Indonesië, onderzocht door de
Inlichtingendienst en geschreven door een in Suriname
gearresteerde auteur.24 Het boek verkocht aanvankelijk
aardig, maar werd door de pers genegeerd of zuinig besproken. De Gids verbaasde zich er, enigszins racistisch,
over dat een ‘slavennazaat’ een zo welsprekend geding
tegen het kolonialisme had weten te spannen. Maar De
Kom was volgens de recensent teveel in kritiek blijven
hangen: ‘Sterker hindert de geachte, dat hier een niet alledaagsch talent voor Suriname, dat niets te missen heeft,
dreigt verloren te gaan in ten slotte onvruchtbare critiek.
Is daar of hier te lande dan niemand, die dezen bruisenden stroom weet te bedden?’25
Du Perron raakte in zijn eigen commentaar op Wij slaven veel meer de kern:

Sranang mijn vaderland/ Eenmaal hoop ik u weer te
zien/ Op de dag waarop alle ellende uit u weggewist
zal zijn.22

Juist na dit slavernij-herdenkingsjaar is dat ‘historische
evenwicht’ van groot belang. Leest daarom allen in de komende tijd Wij slaven van Suriname, alsof het een alternatieve ‘Nederland leest’-campagne betreft (afb. 7).

Het boek van De Kom is niet bedoeld als literatuur,
maar is van bizondere waarde, al was het maar om
wat het zijn wil: een kijk op Suriname en de geschiedenis van Suriname, van negerzijde. Ik zou oprecht
blij zijn als een Javaan een dergelijk boek schreef
over onze koloniale geschiedenis, gezien van javaanse
zijde. Al was het maar voor het historiese evenwicht,
dan zouden deze boeken al noodzakelik zijn, en het
enige wat men De Kom verwijten kan, is dat men van
die vrijheidshelden van de marrons nog tienmaal
meer zou willen weten (…).26

Verschillende passages waren daarnaast geschrapt of
drastisch herschreven, volgens de communisten omdat
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My cell is my castle
Variaties op kloosterlijke huiselijkheid, 5de-9de eeuw
Dit artikel – een postscript tot het themanummer over huiselijkheid – beschrijft noties van
huiselijkheid in verschillende fasen van de ontwikkeling van het westerse monnikendom. De
manieren waarop kloosterlijke huisgemeenschappen georganiseerd werden, waren buitengewoon divers en reikten van totale individuele afzondering tot het naar buiten afgesloten
gemeenschapsleven zonder enige vorm van privacy. De zich wijzende notie van kloosterlijke
huiselijkheid blijkt een buitengewoon productieve invalshoek te zijn voor de studie van de
ontwikkeling van het monastieke ideaal dat ook ten grondslag ligt aan de kloosters die in
Holland zijn gesticht.

Introductie
Historisch onderzoek is vaak niets anders dan toegepaste
domheid. Als historicus word je niet geacht te weten maar
jezelf (en de lezer) ervan bewust te maken wat je niet weet
en niet begrijpt. Na menig jaar onderzoek over het ontstaan van het westerse monnikendom weet ik steeds minder precies wat een klooster is. Althans voor de periode
tussen de eerste monastieke gemeenschappen in Egypte
en Syrië in de 4de eeuw en de grote hervormingen van het
kloosterlijke leven onder de Karolingische heersers vanaf
het midden van de 8ste eeuw – de periode waarin ook in
het gebied van het huidige Nederland een kloosterlijk leven ontstond.1
Wat wel met zekerheid te zeggen is, is dat gedurende
de eerste vijfhonderd jaar van de geschiedenis van het
monnikendom enkele (nooit echt geslaagde) pogingen
zijn ondernomen om de verscheidenheid van het monastieke leven terug te brengen tot een eenvormig monastiek
ideaal. Een tweetal voorbeelden: het Concilie van Chalcedon in 451 maakte het intreden in een klooster onomkeerbaar en plaatste kloosterlijke gemeenschappen onder
bisschoppelijk toezicht. Zo legde dit concilie de basis voor
een lange traditie van bisschoppelijke bemoeienis met
het kloosterlijke leven. De Regel van Benedictus (geschre-

ven rond 550) opent met een duidelijk onderscheid tussen goede monniken die in een gemeenschap onder een
abt en volgens een regel leven (=wij) en slechte monniken
zonder stabilitas and regula (=alle anderen).2
Kloosterlijke hervormingsbewegingen in de 7de eeuw
in het Frankische Rijk (waarvan het huidige Holland een
deel uitmaakte) poogden het kloosterlijke leven een vaste
plaats binnen de wereldlijke machtstructuren te geven en
om te vormen tot fabrieken voor plaatsvervangend gebed.
Onder Karel de Grote en Lodewijk de Vrome werd het
monastieke leven overwegend ‘Benedictijns’ (ook al bestond dit begrip toen nog niet als zodanig) en enigszins
‘middeleeuws’ zoals wij ons dat voorstellen. Althans, dit is
wat wij vermoeden.3
De grote hoeveelheid verschillende ‘monnikendommen’ die gedurende de eerste vijfhonderd jaren van
monastieke geschiedenis in onze bronnen verschijnen,
scheppen een ingewikkeld maar ook bijzonder interessant onderzoeksgebied: een vijf eeuwen durend experiment om binnen een wereld die fundamenteel veranderde de ideale manier van gemeenschappelijk christelijk
leven te ontwikkelen – en instituties te stichten die, in het
beste geval, tot het einde der tijden stand zouden houden.
23
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Afb. 1

Het is waarschijnlijk een van de meest langdurige sociale experimenten die ooit hebben plaatsgevonden. De term
monasterium kon in deze tijd verwijzen naar hele kloosterlijke steden, zoals bijvoorbeeld gesticht door de woestijnvader Pachomius in Egypte; naar kolonies van ‘hippies’
die zich verzamelden rond een ongewassen charismaticus
in een grot of op een zuil; naar deftige Romeinse villa’s
die – vaak om fiscale redenen – tot klooster omgedoopt
werden; naar gemeenschappen van priesters binnen de

De meester en zijn student:
Hrabanus Maurus, aangemoedigd door zijn leraar
Alcuinus biedt zijn boek De
laudibus sanctae crucis aan
aartsbischop Otgar van Mainz.
Handschrift uit het klooster
Fulda, Wenen, Österreichische
Nationalbibliothek, Codex 652,
fol. 1v (geschreven 831/840).

huishouding van een bisschop; naar opleidingsretraites
voor de toekomstige kerkelijke elite; naar strak georganiseerde productieplaatsen van gebed, of naar gemeenschappen van maagden en weduwen in laat-Romeinse
steden – om maar een paar voorbeelden te noemen.
Behalve de term monasterium hebben deze uiteenlopende vormen van monastiek leven niet veel meer met
elkaar gemeen dan de aanspraak op de ideale voltooiing
van een eerbiedwaardige traditie. Dit in tegenstelling
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tot de anderen, die het allemaal verkeerd doen. Bijna alle
bronnen over het monastieke leven kenmerken zich door
een zekere agressie tegenover diegenen die andere opvattingen over kloosterlijk leven hadden.
Huiselijkheid
Een productieve manier om greep te krijgen op de veelvuldigheid van het kloosterlijke leven is het stellen van
nieuwe vragen aan bekend bronnenmateriaal. Het gaat
dan om vragen die er juist niet op gericht zijn een sluitend
verhaal te construeren, maar die de verschillen zichtbaar
proberen te maken. Hierbij kan het gaan om grote onderwerpen zoals de vraag naar concepten van plaats, ruimte
en grenzen, gebed, kloosterlijke theologie en economie,
maar ook om minder voor de hand liggende benaderingen zoals de vraag naar noties van het lichaam of naar de
heiligheid van objecten. In dit artikel zal ik beschrijven
wat er gebeurt als je bronnen over het vroege kloosterlijke
leven benadert vanuit het oogpunt huiselijkheid: welke
rol speelden de huiselijke gemeenschap, de grenzen tussen privé en publiek en de sociale verhoudingen binnen
een kloostergemeenschap in de verschillende versies van
25
het ‘monastieke experiment’?
Onder huiselijkheid versta ik een combinatie van sociale, emotionele, economische en architectonische factoren. Het gaat om een veilige plaats met een duidelijk
gedefinieerd binnen en buiten, om een gemeenschap die
aan deze duidelijk gedefinieerde plaats is gebonden en
waarin iedereen zijn vastomschreven rol heeft. Een gemeenschap die het bestaan van iedereen veilig stelt en die
emotionele structuren en bindingen mogelijk maakt.
In verband met de beperkingen van een kort artikel
bespreek ik hier slechts enkele voorbeelden, zonder aanspraak te willen maken op volledigheid. Ik begin met de
woestijngemeenschappen in het Egyptische Scetis (een
nederzetting zuidelijk van Alexandria) zoals die naar
voren komen in honderden spreuken en anekdotes van
woestijnvaders. Hun huiselijk ideaal zal worden vergeleken met de noties van het monastieke huis zoals die naar
voren komen in de kloosterregels van Caesarius van Arles
en Benedictus van Nursia. Daarna zal ik kort ingaan op de
uitvinding van het dormitorium, die een belangrijk breukpunt markeert in de geschiedenis van het kloosterwezen.
Vervolgens zal ik de vraag behandelen hoe lang de laatRomeinse kloosterlijke villa het einde van de klassieke
oudheid overleefde. Tenslotte zal ik mij buigen over de
vraag wat wij over huiselijkheid in de vroegste kloosters
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op het gebied van de huidige Nederlanden te weten kunnen komen.
Bijna alle monastieke modellen worden gekenmerkt
door een nogal dubbele houding ten opzichte van de
‘natuurlijke’ huiselijke gemeenschap, de familie. Daarbij moet in gedachten gehouden worden dat een familia
niet veel te maken had met onze moderne kernfamilie.4
Een van de Bijbelcitaten die in monastieke teksten steeds
weer aangehaald wordt, is Lucas 14:26:
Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader,
en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en
zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn
discipel niet zijn.
Uitgaande van dit ideaal werd het kloosterleven vaak begrepen als een radicale breuk met bestaande familiestructuren en de daarmee verbonden huiselijke wereld. Maar
in hoeverre kunnen wij kloosterlijke gemeenschappen als
contrast met huiselijkheid begrijpen – en in hoeverre als
variatie op een bestaand thema?
My cell is my castle
De Spreuken van de Woestijnvaders of Apophthegmata Patrum 5 (4de en 5de eeuw) leveren een buitengewoon onderhoudende beschrijving op van het leven van monniken
en kluizenaars in Scetis, het monastieke landschap ten
zuiden van de stad Alexandrië in Egypte. Het gaat om
een soort monastieke dorpen waar iedereen op zichzelf of in kleine groepen in cellen of grotten leefde: op
veilige afstand van elkaar en zonder opperhoofd, want
ongezelligheid en onuitstaanbaarheid leken bijna tot
de monastieke idealen te horen. Menselijke warmte,
het gevoel ergens bij te horen, was een van de dingen
die je omwille van een perfect leven moest opgeven.
Misschien beschreven de monniken in Scetis zichzelf
vooral ook daarom als asociaal omdat zij, vereerd als heilige mannen, al spoedig een toeristenattractie werden, een
soort monastieke dierentuin – voeren verboden. Het uitgefoeterd worden door een ongewassen woestijnmonnik
die vervolgens woedend de deur van zijn cel dichtknalde was waarschijnlijk het hoogtepunt van menig vrome
tocht naar Egypte.
Het is opmerkelijk welke rol de cel speelt in deze teksten. Herhaaldelijk is de frase ad cellam revertere (of recurrere, redire) te vinden. Welke crisis een monnik ook overkomt – een ruzie met de buren, een seksuele aanvechting,
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een geloofscrisis, of de confrontatie met een reislustige
Romeinse matrone – een goede monnik keert altijd naar
zijn cel terug, trekt de deur dicht en alles is goed, lekker
gezellig in z’n eentje. Het was de ultieme veilige plaats.
Niemand, niet eens een superior, spiritueel leider of abt,
had het recht de grenzen van de monastieke cel te overschrijden. Zelfs een kijkje door het raam was uit den boze,
wat niet zelden ertoe leidde dat monniken soms voor
maanden dood in hun cel lagen voordat ze gemist werden.
De monastieke kaasstolp
De ascetische ongezelligheid van de woestijnmonniken
heeft maar weinig te maken met het kloosterlijke ideaal
zoals dat werd ontwikkeld door Caesarius, bisschop van
Arles (gest. 542) en de oprichter van een modelklooster
voor vrouwen, waarvoor hij een beroemde kloosterregel
schreef.6 Caesarius was het met de woestijnmonniken
eens dat de cel een veilige plek diende te zijn die bescherming moest bieden tegen de zondige en besmettelijke
buitenwereld. Terwijl de monniken in Scetis dit ideaal
navolgden om alle bindingen met de gemeenschap en sociale omgeving op te geven omwille van een onbeperkte
privacy, was het voor Caesarius’ nonnen de bedoeling om
helemaal op te gaan in hun gemeenschap en daarvoor alle
privacy op te geven. Caesarius was de uitvinder van de totale clausuur: een non die het klooster was binnengetreden mocht het kloosterlijke gebouw voor de rest van haar
leven niet meer verlaten. Daar komt bij dat dit gebouw uitsluitend gemeenschappelijke ruimten kende zodat elk lid
van de gemeenschap permanent onder bewaking stond.
Caesarius ontwierp dit regime niet alleen als een bijzonder strikte vorm van ascese. Voor hem was het gesloten monastieke huis een veilige wachtkamer voor het
paradijs, een soort paradijselijke kaasstolp binnen de
zondige wereld.7
Behalve het gevoel samen op een redelijk veilig pad op
weg naar het paradijs te zijn, kregen de nonnen van Caesarius ook iets terug voor het inleveren van hun privacy.
Zoals menig andere kloosterregel uit zijn tijd, maakt de
regel van Caesarius uitvoerig gebruik van familiemetaforen. De abdis is de moeder en de gemeenschap de familia
Dei of, in het geval van Caesarius, de heilige kudde die
door wederzijdse liefde aan elkaar gebonden is.
Caesarius’ monastieke luchtbel moest iedereen een
veilig thuis aanbieden, van de kindertijd tot aan de laatste
dag. Als wij nu de Regel van Caesarius lezen, krijgen wij de
indruk dat zijn nonnen de totale gemeenschap helemaal

verinnerlijkt hadden. De meest pijnlijke straf was voor
hen opsluiting zonder contact met de medekloosterlingen en de uitsluiting van gezamenlijke activiteiten zoals
gebed, maaltijden of het slapen in de slaapzaal.8 Het was
geen wenselijke optie meer om de tijd door te brengen in
eenzaamheid.
Geen huishouden van Jan Steen: het ideaal van
Benedictus
De Regel van Benedictus, verreweg de belangrijkste kloosterregel gedurende de hele middeleeuwen, ontstond min
of meer gelijktijdig met de nonnenregel van Caesarius.
Er zijn overeenkomsten in de visies op de ideale gemeenschap, maar ook duidelijke verschillen.
Benedictus begint zijn Regel, zoals gezegd, met een
polemiek tegen de anderen. Volgens hem bestaan er vier
soorten monniken: cenobieten, kluizenaars, sarabaiten
en gyrovagen. De verschillen zitten vooral in de vorm van
huiselijk leven. Kluizenaars doen het in principe goed,
maar bijna niemand is geschikt voor een monastiek leven
buiten een beschermende huiselijk gemeenschap. Sarabaiten en gyrovagen (twee kunstmatige termen die elders
nauwelijks gebruikt worden) leven een geperverteerde
versie van het monastieke ideaal. Sarabaiten leven in een
gemeenschap zonder regel, orde en hiërarchie en doen
gewoon wat ze willen. Gyrovagen trekken rond, maken
misbruik van de gastvrijheid van kloosters en verstoren
door hun gebrek aan stabilitas en discipline de huiselijke
gemeenschap van elk klooster dat ze binnenvallen. Cenobieten zijn onderdeel van een vaste, goed geordende gemeenschap onder een abt en onder de regel. Zo hoort het.
Wat zijn nu de kenmerken van het monastieke huis
volgens de Regel van Benedictus en waarin verschilt
het Benedictijnse klooster van Caesarius’ experiment en
van de monastieke kolonies in de Egyptische woestijn?
Het klooster van Benedictus is, net als dat van Caesarius,
een ‘wachtruimte voor het Paradijs’, zij het van een ander soort. Het is weliswaar een nauwgezette architectonische eenheid die uitsluitend uit gezamenlijk gebruikte
ruimten bestaat, maar het is geen afgesloten kaasstolp. De
grenzen zijn doordringbaar. Het klooster is tot op zekere
hoogte open voor buitenstaanders en monniken zijn buiten de monastieke grenzen actief. De gewenste veiligheid
moet op een andere manier worden bereikt: elke monnik heeft zijn vaste en in principe onveranderlijke plek
in de hiërarchie waarin de verantwoordelijkheid voor de
eigen zielenheil onder de voorwaarde van nederigheid en
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gehoorzaamheid overgedragen wordt aan de meerderen.
De gemeenschap en het kloosterlijke huis spelen een rol
als instantie van wederzijdse controle en als oefenplaats
van discipline, maar niet als plaats van veiligheid en als
sociaal en emotioneel netwerk. Liefde speelt, althans
volgens de Regel van Benedictus, een onderschikte rol.
Daarentegen lijkt vrees, vooral timor Dei, veel belangrijker te zijn. In die zin lijkt het kloosterlijke huis volgens
de Regel van Benedictus meer op een legerkamp dan op
een familie, althans in het ideaal. Caesarius en Benedictus
delen een afkeer van privacy en een notie van permanente
wederzijdse controle. Monniken mochten wel buiten het
klooster rondlopen, maar ze mochten geenszins zaken
van buitenaf het schone kloosterlijke huis binnenslepen:
geen materiële goederen, brieven of geschenken, maar
ook geen geklets en roddel. Thuis wordt, als het ware, niet
over politiek gepraat.
Het dormitorium
Een van de meest opmerkelijke overeenkomsten tussen
Caesarius’ Regel voor maagden en de Regel van Benedictus
is dat de kloosterlingen moeten slapen in een dormitorium, een gemeenschappelijke slaapzaal. De enige plek die
nog enigszins privé bleef, was het eigen bed en dit werd
daarom regelmatig gecontroleerd op heimelijk bewaarde
voorwerpen of voedselvoorraden. De overgang van het
principe van individuele cellen naar uitsluitend gedeelde
ruimten en vooral een gezamenlijke slaapzaal heeft zich
in het westerse monnikendom gedurende de 6de eeuw
voltrokken.9 Naast de twee genoemde kloosterregels bestaan er verhalende bronnen waarin de bouw van een
dormitorium vermeld wordt en een concilietekst die heel
expliciet uitlegt waarom monniken niet meer alleen in
cellen mogen slapen. Hoofdstuk 15 van de akten van het
concilie van Tours dat in het jaar 567 plaatsvond, zegt:
Om elk gelegenheid te voorkomen dat geroddel schade aan de eerbaarheid toevoegt – en dit kan gebeuren
omdat er leken zijn die allerlei vormen van overspel
plegen van daar concluderen dat alles wat zij van zichzelf kennen andere mensen ook doen – gewoon om
dit soort van aantijgingen te ontkrachten is het voor
een priester of monnik absoluut verboden om het bed
te delen met een ander persoon. En voor monniken
is het verboden om een cel met een andere monnik
te delen, waar zij mogelijk eigen bezittingen kunnen
verbergen. Alle monniken moeten gezamenlijk een

‘school’ bouwen waar iedereen in de aanwezigheid
van een abt of prior slaapt. Twee of drie monniken
moeten wakker blijven en afwisselend lezen om niet
alleen de bewaking van de lichamen veilig te stellen maar ook de bestendige verbetering der zielen.10
Het gaat er dus om om de kloosterlijke ruimte zo te organiseren dat aan de buitenwereld duidelijk wordt gemaakt
dat de regel van kloosterlijke kuisheid strikt wordt nageleefd. Het monastieke huis moet niet alleen bescherming
bieden tegen de zondige buitenwereld maar ook de monniken en nonnen tegen elkaar beschermen.
Huisregels
Caesarius, Benedictus en de akten van bisschoppelijke
concilies geven ondanks alle verschillen de indruk van
een geleidelijke ontwikkeling. Vanuit de individuele
kloostercel ontstond een gesloten kloosterlijke huishouding met strikte taakverdeling, uitsluitend gemeenschappelijke ruimten, duidelijke hiërarchieën en wederzijdse
controle. Hoewel het geweldige bronnen voor het vroegmiddeleeuwse monastieke leven zijn, kleeft er echter een
groot nadeel aan: wij kunnen nooit weten in hoeverre zij
ook echt nageleefd werden. Er is geen reden om een regel
op schrift te stellen als er geen probleem of conflict achter
zit, en wij mogen er niet van uitgaan dat het opstellen van
een regel het probleem de wereld uit helpt. Wat bijvoorbeeld te denken van de volgende bron, een andere kloosterregel, geschreven door Fructuosus, de in 665 gestorven
bisschop van de Spaanse stad Braga. Fructuosus’ tekst begint, net als de Regel van Benedictus, met een woeste polemiek tegen ‘de anderen’ die het helemaal verkeerd doen:
Er zijn namelijk sommigen die uit vrees voor het
laatste oordeel in hun eigen huizen kloosters stichten en zich met hun echtgenoten, kinderen, slaven
en buren onder de voorwaarden van een belofte tot
een gemeenschap vermengen en in hun landhuizen
kerken aan martelaren wijden en deze arrangementen vervolgens abusievelijk kloosters noemen. Wij
echter spreken hierbij niet van kloosters maar van
het vernietigen van zielen en het ondermijnen van
de kerk. Dit schept slechts ketterijen en afsplitsingen en onvrede tussen kloosters. Wij noemen het een
ketterij omdat hier iedereen doet wat hij goed vindt
en het vervolgens heilig noemt en met leugenachtige
woorden verdedigt. Als jullie dit soort kloosterlingen
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tegenkomen moeten jullie hen niet als monniken beschouwen maar als huichelaars en ketters.11
Fructuosus’ scheldpartij gaat nog verder. Hij verwijt leden
van dit soort gemeenschappen vulgaire, gierige en onkuise ruziemakers te zijn met wie een goede monnik geen
omgang moet hebben. Twee dingen zijn opmerkelijk aan
deze uitbarsting. Ten eerste wordt duidelijk dat een bepaald monastiek model, de tot klooster omgedoopte Romeinse villa, blijkbaar in het midden van de 7de eeuw nog
steeds bestond. De Romeinse oudheid liep dus veel langer door dan wij zouden vermoeden. Nog opmerkelijker
is dat het monastieke ideaal zoals Fructuosus dit in zijn
regel beschrijft, helemaal niet zoveel verschilt van de leefmanier die hij in het begin in zulke sterke bewoordingen
afkeurt. In principe is er helemaal niet zo veel mis met
de monastieke villa, de laat antieke huiselijkheid met een
monastiek tintje. Tenminste, als je het volgens de regels
doet die Fructuosus voorschrijft: een strikte scheiding
van de seksen, het opgeven van privébezit, volledige gehoorzaamheid aan een gekwalificeerde abt en het opheffen van verschillen tussen slaven en heren. In de Regel
van Fructuosus is geen sprake van een dormitorium, van
enkel gemeenschappelijke ruimten, van strikte ascese en
het opgeven van familiebindingen. En dit bijna een eeuw
na de regels van Benedictus and Caesarius.
Er zijn twee mogelijkheden om deze tegenspraak te
verklaren. Menig historicus gaat ervan uit dat het model
zoals Fructuosus het voor ogen had, een specifiek Spaanse
variant van kloosterlijk leven is. Een variant die zichzelf in
stand hield in het door de Pyreneeën en de Straat van Gibraltar van de rest van de christelijke wereld afgesneden
Iberisch schiereiland.12 Elders waren kloosters al verder
in hun ontwikkeling en werden modellen zoals die van
Caesarius en Benedictus gevolgd.
Ik ben er echter niet zo zeker van dat deze verklaring
standhoudt. Is het misschien mogelijk dat Fructuosus

Afb. 2

Brief van Acuinus aan koning Aethelred I (nummer 16) uit een 11deeeuwse handschrift: British Library, Cotton Vespasian A. XIV, fol. 126.

een ideaal van een kloosterlijke huiselijke gemeenschap
beschrijft dat in de middeleeuwse wereld gewoon doorging, ondanks alle pogingen het op een andere manier
te regelen en misschien zelfs tot grote irritatie van bisschoppen en monastieke hervormers? Dit is vooralsnog
een open vraag en de potentiële kern van een spannend
proefschrift. Wat moeten wij bijvoorbeeld aan met de
vele vroegmiddeleeuwse dubbelkloosters, die uit een gemeenschap van nonnen en een gemeenschap van monniken bestonden? Fructuosus had er geen moeite mee, op
voorwaarde dat de omgang tussen monniken en nonnen
streng gecontroleerd werd. Moeten wij ons de talloze familiestichtingen zoals zij naar voren komen in Merovingische oorkonden echt als proto-Benedictijns kloosters
voorstellen of misschien toch meer als een ‘gemonastiseerde’ huisgemeenschap met een tot abt verkozen paterfamilias?
Kloosters in Nederland
De geschiedenis van de vroegste monastieke gemeenschappen op het gebied van de huidige Nederlanden,
met name in Utrecht, is vooral bekend uit hagiografische
bronnen: de Levens van Willibrord, Bonifatius, Gregorius
van Utrecht en Liudger.13 Het verhaal van de stichting van
het bisdom Utrecht is al vaak genoeg verteld en ik zal het
hier niet herhalen.14 Deze heiligenlevens kunnen echter
ook gelezen worden met het oog op het huiselijke leven in
vroege Karolingische kloosters, met name het monasterium dat bij de bisschoppelijke zetel van Utrecht behoorde.
Als achtergrond is het belangrijk om te weten dat zowel
Bonifatius, de ‘Apostel der Friezen’, als Willibrord, de eerste Utrechtse bisschop, Angelsaksische monniken waren
en dus uit een wereld kwamen waar kloosters een heel
andere functie hadden dan op het continent. Er was nauwelijks een scheiding tussen kloosters en bisschopszetels
en kloosters speelden een belangrijke rol als plaatsen van
onderwijs, zielzorg en missie. Kloosters waren niet langer
plekken van teruggetrokkenheid van de wereld en ascetische zelfperfectionering, zoals de vroegste monastieke
gemeenschappen. Dit geldt ook voor het monasterium van
Utrecht, een veel levendiger plaats dan Montecassino of
de kloosters van Arles en Poitiers. Priesters, leken, monniken en gasten liepen allemaal door elkaar heen. Een
van de belangrijkste plekken was waarschijnlijk de school
waarin de toekomstige monniken hun opleiding in de
vrije kunsten en vooral in Bijbelse exegese kregen, belangrijke taken voor een monnik om een rol te spelen bin29
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nen een christelijke maatschappij. Dit was helemaal in lijn
met de Epistola de litteris colendis, de beroemde brief over
de ondersteuning van de letteren die Karel de Grote en
zijn hoofdadviseur Alcuin naar alle kloosters stuurden.15
Een typische scene uit deze andere soort kloosterlijke
huiselijkheid is beschreven in het leven van de toekomstige bisschop van Utrecht, Gregorius. Als kleine jongen was
hij op bezoek bij zijn grootmoeder Addula, de abdis van
het klooster Pfalzel. Bonifatius, die eveneens op bezoek
was in het klooster hoorde de jonge Gregorius tijdens het
eten uit de Bijbel voorlezen en vroeg hem vervolgens of
hij begrepen had wat hij net gelezen had. Toen duidelijk
werd dat Gregorius wel kon lezen maar niet begreep wat
hij las, besloot Bonifatius de hele gemeenschap met een
exegetische preek toe te spreken. Later sloot Gregorius
zich bij Bonifatius aan, werd zijn assistent en kreeg als
het ware en route zijn opleiding. Als bisschop in Utrecht
stichtte Gregorius zijn eigen hoogst succesvolle kloosterschool waar hij, zoals zijn hagiograaf beschrijft, elke
ochtend zijn meest geliefde scholieren om zich heen verzamelde.16 Dit is een nogal geïdealiseerde huiselijke monastieke scène rond 850:
Aan dezen allen, die overal vandaan als een kudde van
schapen verzameld waren, gaf de vrome vader en herder Gregorius met gelijke toewijding de geestelijke
voeding van leerzaamheid en de spreuken Gods en
de lijfelijke spijs. En geïnspireerd door God wijdde
hij zich in liefde en leer aan zijn discipelen toe; haast
elke dag zat hij in vaderlijke ijver met iedereen die
naar hem toe kwam en reikte hun naar ieders behoef-

te de beker van het leven en verkwikte de harten van
zijn kinderen met Goddelijke woorden.17
Dit leidt ons naar een ander bijzonder aspect van het alledaagse leven in monastieke gemeenschappen in deze
tijd. De oudere kloosterregels keurden elke persoonlijke
betrekking tussen de monniken af en beklemtoonden dat
iedere monnik gelijk moest worden behandeld. Tegelijkertijd ontwikkelde zich in het Angelsaksische monnikendom een heel netwerk van meesters en uitverkoren
scholieren, dat zich over meerdere generaties voortzette
en door buitengewoon emotionele, nagenoeg homoerotische bindingen bepaald werd. Telkens weer beklemtonen onze heiligenlevens hoe veel Bonifatius en Willibrord van Gregorius hielden, met welke liefde Gregorius
zijn uitverkoren studenten behandelde en tenslotte hoe
zeer Liudger, later bisschop van Münster, van Gregorius
hield toen hij bij de uitverkoren kring rond Gregorius in
Utrecht hoorde.
In de plaats van de eenzame monastieke strijder voor
volmaaktheid is nu een hoogemotioneel netwerk van
meesters, studenten en vrienden gekomen, dat zich door
missiewerk en nieuwe kloosterstichtingen ras over het
hele Frankische Rijk uitstrekt en de basis vormt voor de
intellectuele herleving die door historici de ‘Karolingische Renaissance’ wordt genoemd. Het Benediktijnse
monnikendom zoals wij het tegenwoordig kennen en dat
tot menig kloosterstichting in Holland heeft geleid, is
niet meer dan een bijproduct van deze ontwikkeling – en
misschien tot op zekere hoogte een combinatie van alle
opties die ik in dit artikel geschetst heb.
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Gravinnen,
kamerheren en hun
slaven
Een wandeling langs Haags
slavernijverleden

Ad van der Zee

De laatste jaren is er niet alleen meer aandacht gekomen
voor het slavernijverleden, maar ook voor plaatsen van herinnering die hier mee verband houden. Deze aandacht gaat
verder dan alleen standbeelden en monumenten en omvat
alle denkbare verbindingen met het verleden. In 2012 verscheen een speciale wandelgids over het slavernijverleden
van Utrecht (Esther Captain en Hans Visser, Wandelgids sporen van slavernij in Utrecht/Traces of Slavery in Utrecht. A Walking Guide). Vergelijkbare studies over Amsterdam en Haarlem worden inmiddels uitgevoerd. Een onderzoek naar Den
Haag ligt voor de hand, maar staat nog in de kinderschoenen.
Den Haag kent vele monumenten, maar wie in deze
stad van hof, adel en elite op zoek wil gaan naar sporen van
het slavernijverleden, zal extra goed moeten opletten. Die
sporen zijn niet makkelijk zichtbaar. Het is niet zo dat een
plantage-eigenaar zijn huis liet decoreren met afbeeldingen
die verwijzen naar plantages en slavenarbeid. In Den Haag
althans was dat niet de gewoonte. Maar wie zich verdiept in
de geschiedenis weet wel waar hij moet zoeken. Een belangrijk hulpmiddel is het register waarin eigenaren van slaven
en plantages zich lieten inschrijven om in aanmerking te
komen voor financiële compensatie na de afschaffing van de
slavernij. Valika Smeulders kwam zo op het spoor van Haagse slaveneigenaren, waarvan velen ook deel uitmaakten van
de Hofstedelijke elite.
Naar aanleiding van haar artikel elders in dit nummer
maakten we met historica Valika Smeulders een wandeling langs enkele locaties rondom de Hofvijver die ons een
verhaal kunnen vertellen over het Haagse slavernijverleden
(afb. 1). We hebben ons daarbij beperkt tot slavernij in ‘de
West’ en de plantage-economie. Dit artikel is nadrukkelijk
een aanzet. Een systematische bestudering van beschikbare
bronnen moet het mogelijk maken om tot een preciezer en
omvattender reconstructie van de invloed van de slavernij
op het dagelijks leven in Den Haag te komen.
Binnenhof
We beginnen onze wandeling op het Binnenhof. Al in 1764
legde Elisabeth Samson, een vrije zwarte vrouw uit Suriname, haar verzoek om met een blanke man te mogen trouwen voor aan de Staten-Generaal. In 1767 trouwde zij met
een man uit Den Haag. Op dezelfde plek besloot, na jarenlang debatteren, het Tweede Kabinet Thorbecke dat de sla-
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Het gebied rond de Hofvijver in Den
Haag. De rode lijn geeft de route aan
die in deze wandeling is afgelegd.
De rode pijlen geven de richting aan
van de ‘excursie’ naar de EBG-kerk.
Google Maps, bewerkt door auteur.

vernij op 1 juli 1863 zou worden afgeschaft. Maar het regeringscentrum was ook de werkplek van vele in Den Haag
woonachtige eigenaren en aandeelhouders van plantages
in de West. Neem bijvoorbeeld Kamerlid en mede-eigenaar
van plantage ‘t IJland Jan Karel baron van Goltstein. Hoewel
hij zich als Kamerlid uitsprak tegen de compensatie van slavenhouders werd ook hij uiteindelijk gecompenseerd met
1400 gulden. In een hoekje van het Binnenhof, rechts achter
de Ridderzaal, was van 1838 tot 1864 de Hoge Raad gevestigd. Daar werkte de echtgenoot van Emilia Pichot du Plessis, mede-eigenaresse van plantage Nijd-ten-Spijt.
Mauritshuis
We lopen onder het poortje door en passeren het Torentje
en het Mauritshuis. De verbinding tussen het slavernijverleden en Mauritshuis ligt hierin dat dit fraaie stadspaleis werd
gebouwd tussen 1633 en 1644 in opdracht van Johan Maurits

van Nassau-Siegen, een neef van de Oranje-stadhouders.
Deze Johan Maurits was de eerste gouverneur van Nederlands-Brazilië, dat in 1637 door de West-Indische Compagnie was veroverd op de Portugezen. In datzelfde jaar veroverde hij ook het Fort Elmina aan de Ghanese kust. De
verbinding Elmina - Brazilië was essentieel voor de transAtlantische slaventransporten en de zogeheten driehoekshandel van de WIC. Tijdens het bewind van Nassau-Siegen
ontstond de mogelijkheid voor Nederlanders om zich als
slavenhoudende plantage-eigenaar in Zuid-Amerika te vestigen, een kans die velen aangrepen. De morele terughoudendheid die men omstreeks 1620 nog had gehad inzake
slavernij, werd daarbij losgelaten. In 1654 viel NederlandsBrazilië terug aan de Portugezen. Nederlandse plantagehouders vestigden zich daarna elders, zoals in Suriname en
langs de Wilde Kust (Berbice).
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Afb. 2 Het gebouw van het voormalige Ministerie van Koloniën, Plein 1, foto auteur.
Afb. 3 Valika Smeulders voor de Hofvijver in ‘haar’ Den Haag,
foto auteur.
Afb. 4 Lange Voorhout 31-33, het woonhuis van een gravin van
Limburg Stirum, foto auteur.
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Plein
We lopen naar het Plein en slaan even rechtsaf. Op het
hoekje van het Plein, nummer 1, staat het gebouw van het
voormalige Ministerie van Koloniën (afb. 2). Behalve dat alle
gebieden met slavenplantages onder de verantwoordelijkheid van dit ministerie vielen, was het tijdens het ministerschap van Franssen van de Putte dat de slavernij in 1863
werd afgeschaft. De Chef West-Indische Zaken was toen Jhr.
Cornelis van Sypestein, tevens eigenaar van drie plantages
met 156 mensen. Dankzij de compensatie voor slaveneigenaren werd hij na 1863 45.000 gulden rijker.
In de Sociëteit De Witte, aan de korte kant van het Plein,
rechts van het Mauritshuis, kwam de Haagse elite bijeen.
We stellen ons voor dat, behalve cognac en sigaren, ook politiek, economie en plantagekwesties regelmatig passeerden.
Lange Voorhout
Via de Korte Vijverberg steken we over naar het Lange Voorhout. Aan deze parkachtige laan woonden vele leden van
de Haagse chic. Op nummer 31, het hoekpand, woonde bijvoorbeeld Cornelia Johanna gravin van Limburg Stirum. Zij
was gehuwd met kamerheer Eduard Quarles van Ufford. Zij
en haar familie bezaten aandelen in de plantage Tout Lui
Faut en werden na 1863 gecompenseerd (afb. 4).
Schuin tegenover nummer 31 zien we een statig pand,
het huis Huguetan, waar nu de Hoge Raad is gevestigd,

Afb. 5

De entree van Huis Huguetan aan
het Lange Voorhout, tegenwoordig de zetel van de Hoge Raad,
foto auteur.

Afb. 6

Het woonblok aan de Alexanderstraat werd in 1859 ontworpen
door de architect Cornelis Krulder.
Het meest linkse deel is nummer
9, het woonhuis van burgemeester Gevers Deynoot en zijn
echtgenote Van Limburg Stirum,
foto auteur.
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Afb. 7 Reliëf aan de zijde van het monument op Plein 1813. Het bevrijde volk verwelkomt enthousiast hun
nieuwe vorst Koning Willem I, foto auteur.

maar dat van 1819 tot 1982 de Koninklijke Bibliotheek huisvestte (afb. 5). De jonge Anton de Kom zat hier rond 1927 te
studeren en te schrijven. Misschien keek hij wel eens naar
buiten en liet dan zijn blik rusten op nummer 31 en op de
andere huizen van voormalige slaveneigenaren. Zou hij dat
hebben geweten?
Willemspark en omgeving
We lopen het Voorhout af. Na het pand van ‘s Lands Geschutsgieterij, waar kanonnen voor leger en vloot werden
gegoten en de naastgelegen Kloosterkerk slaan we rechtsaf.
We lopen de Parkstraat, waar ook verschillende eigenaren
woonden, door en komen bij de Alexanderstraat. Op nummer 9 in het net vóór 1863 gebouwde pand, woonden Margaretha gravin van Limburg Stirum en haar echtgenoot
Gerard Gevers Deynoot, burgemeester van Den Haag. Als
mede-eigenaren ontvingen zij een slavencompensatie van
128 gulden (afb. 6).
Het grote monument op het Plein 1813 werd in 1863 opgericht ter ere van koning Willem I en de monarchie. De

eerste steen werd gelegd door diens kleinzoon Willem III.
De reliëfs aan weerszijden vertellen hoe Willem vijftig jaar
eerder in 1813 verwelkomd werd als bevrijder van het Vaderland. Met een beetje goede wil kunnen we een parallel trekken met de afschaffing van de slavernij in 1863. Het monument markeert in elk geval datzelfde jaar (afb. 7).
Via de Zeestraat lopen we terug naar de Mauritskade.
In het pand op de hoek met de Amaliastraat woonden drie
weeskinderen Van der Staal, die werden grootgebracht door
een Kamerheer des Konings, tevens lid van de Raad van State. De kinderen erfden elk 180 gulden compensatie en werden later zelf hofdame en kamerheer.
Excursie EBG-kerk Chasséstraat
We kunnen nu kiezen, of onze wandeling direct vervolgen
over het Noordeinde, of eerst een stuk naar het zuidwesten
en terug (ruim 20 minuten extra). Via het Zeeheldenkwartier
komen we dan bij de Koningin Emmakade. Op de hoek met
de Chasséstraat staat de kerk van de Evangelische Broedergemeente. Deze protestantse stroming was ooit begonnen
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Tijdingen | Gravinnen, kamerheren en hun slaven

als zendingsbeweging onder de slaven in Suriname waar hij
veel succes had. Veel Surinamers, slaven en ex-slaven, werden lid van de Broedergemeente. Na de onafhankelijkheid
en de komst van tienduizenden Surinamers naar Nederland,
kwam zo ook de Broedergemeente als het ware weer mee
terug naar zijn oorsprong (afb. 8).
Noordeinde
Vanaf de Hogewal lopen we het Noordeinde op. Ook hier
woonden rond 1863 verschillende eigenaren en aandeelhouders van slavenplantages. Op nummer 139 bijvoorbeeld
Emilia Frederika Pichot du Plessis. Zij was een van de zes
aandeelhouders van plantage Nijd-ten-Spijt. Samen kregen
ze 30.000 gulden compensatie uitgekeerd.
Op nummer 132 was notaris François Schmolck gevestigd. Hij was de zaakwaarnemer van verschillende erfgena-

men met betrekking tot hun rechten op plantages, waaronder St. Barbara, Meerzorg en ’t IJland.
We passeren Paleis Noordeinde, slaan linksaf de Heulstraat in en komen op de Kneuterdijk. We slaan rechtsaf en
keren via de Plaats en de Gevangenpoort weer terug bij ons
uitgangspunt.
In Den Haag tal zijn van plaatsen die een link hebben
met het slavernijverleden. Tevens hebben we plekken gezien
waar de erfenis van de slavernij nog aanwezig is. Plaatsen
waar je kunt stilstaan bij het bestuur dat de slavernij in stand
hield, maar deze uiteindelijk ook afschafte. Het groeiende
verzet tegen de slavernij leidde er toe dat deze ten slotte
werd afgeschaft, maar het feit dat na 1863 zo veel leden van
de Haagse elite gecompenseerd werden, laat zien dat zij tot
het eind er aan hebben vastgehouden en althans geen reden zagen om voortijdig zélf af te zien van hun slavenbezit.

Afb. 8 a en b

De kerk van de Evangelische Broedergemeente
aan de Chasséstraat, foto auteur.
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COLUMN
Karwan Fatah-Black

Nationale bladzijde of
mondiale geschiedenis
Zowel het Amsterdam Museum als het Scheepvaart Museum hebben een tentoonstelling ingericht met ‘Zwarte
Bladzijde’ als titel. En zij waren zeker niet de enigen met
dit idee. Ook de slavernijtentoonstelling van de bijzondere collectie van de UvA gebruikte een groot zwart vlak als
eye catcher. Premier Rutte noemde in 2012 de slavernij een
‘zwarte bladzijde uit onze geschiedenis’, en het aantal artikelen en blogs dat de metafoor gebruikt was in de aanloop
naar 1 juli 2013 ontelbaar geworden. Vanwaar al deze aandacht en nadruk op dit duistere verleden? Is dit de ‘wegmet-ons-cultuur’ die Rita Verdonk hekelde toen ze opriep
geen nieuwe slavernijmonumenten meer op te richten?
Er lijkt meer aan de hand te zijn. Dat de dominante
metafoor die van de Zwarte Bladzijde is, suggereert juist
dat er een ‘hup-ons-cultuur’ leidend is, waarbinnen er een
geruststellend kader voor deze schaamtevolle geschiedenis is gevonden. Je kan immers zonder al te veel omhaal
van een zwarte bladzijde af. Grootmoedige omgaan met
de negatieve kant van het Nederlandse verleden – bijvoorbeeld door te benoemen dat de familie van Oranje hier
nauw bij betrokken was, eerst als de trotse naamgevers van
het slavendepot Willemstad en uiteindelijk als de onwillige
ondertekenaars van de abolitie in 1863 – haalt dit verleden
nog niet uit een vernauwend nationaal kader. Gesteggel
over ‘hup-ons’ en ‘weg-met-ons’ zijn wat dat betreft twee
zijden van dezelfde munt en doen beide geen recht aan
het universele karakter dat een slavernijherdenking zou
kunnen hebben.
Laten we het slavernijverleden los van nationale schuld
of slachtofferschap heroverwegen. Waar hebben we het
dan eigenlijk over? Om te beginnen is slavernij een arbeidsverhouding op een lange en glijdende schaal van arbeidsverhoudingen. De geschiedenis van de trans-Atlantische slavernij is de geschiedenis van een van de meest
ongelijke arbeidsverhoudingen die de mensheid zich kan

herinneren. Slavernij heeft diepe
sporen getrokken door de cultuur,
politiek en economie van de betrokken samenlevingen. Uitsluiting, geestelijke afsluiting voor nabije wreedheid,
ontmenselijking op basis
van uiterlijke kenmerken,
maar ook morele vertwijfeling, zelfhaat en
verlichte filosofie sproten voort uit de aanweIllustratie Maarten Streefland
zigheid van die extreme
ongelijke intermenselijke
verhouding die in ieders nabijheid niemand kon ontgaan.
Als machtsverhouding was slavernij niet simpelweg een
kwestie van profijt van wit over zwart, maar slavernij verschoof de machtsbalans in het voordeel van degenen die slaven in hun bezit hadden. Vraag het maar aan de zeelieden en
soldaten die schepen zeilden en forten bouwden op plaatsen
waar ook slaven voorhanden waren, ook hun rechten konden eenvoudig met voeten worden getreden. Slaveneigendom maakte bezitters machtiger. Dat maakt slavernij niet
tot een geschiedenis van nationale trots of schaamte. Het
zijn niet de burgers van een voormalige slavenhandelende
staat die zich behoren te schamen. Voor hen is er een taak
dit verleden te herdenken en met de erfenis af te rekenen.
Schaamte is wellicht wel op zijn plaats bij ondernemers
die fantaseren over machteloze werknemers of investeerders die niet willen weten over wiens rug hun rijkdom geproduceerd wordt. Zij moeten weten dat hun duistere
dromen historische voorgangers hebben in de volgepakte
slavenschepen en de geestelijk en fysiek gezweepte lichamen. De historische genealogie van rijkdom bij de gratie
van bewust gekozen onwetendheid verbindt de verdronken
17de-eeuwse Afrikaan in de kielzog van het slavenschip met
de levenloze Bengaalse naaisters in een ingestort atelier.
Slavernijgeschiedenis is ook de inspirerende geschiedenis van lijfsbehoud en verzet onder de meest onwaarschijnlijke omstandigheden. Het is een voorbeeld van het afschaffen van onrecht na jarenlange strijd. Het nationale verleden
heeft in de herdenking van het slavernijverleden wel een
plek, maar zeker niet als vertrekpunt, en al helemaal niet als
omgeslagen bladzijde.
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Recensies
Holland is een eiland. De Batavia van Hadrianus
Junius (1511-1575). Inleiding, vertaling en
annotatie: Nico de Glas (Verloren, Hilversum, 2011,
512 p., geïll., ISBN 9789087042141, prijs €45,-).
De Batavia van Hadrianus Junius, voor het eerst gepubliceerd door Raphelengius in 1588, behoort ongetwijfeld tot
de belangrijkste geschiedwerken over Holland die in de
16de eeuw zijn voortgebracht. Haitsma Mulier heeft de positie van het boek binnen het subgenre van de chorografie
in Holland wel gekarakteriseerd als ‘het klassieke werk waar
allen vol respect èn kritisch naar verwezen’. Junius gaat in
zijn boek, dat uit drie delen bestaat, eerst in op de antieke
situatie waarin de Bataven het ‘eiland’ bewoonden, waarbij met name de oorsprong
van de Bataven en Caninefaten, de oorspronkelijke ligging van hun gebieden en hun culturele bijzonderheden de revue passeren. In
het tweede deel geeft hij een beschrijving en
lof van het eigentijdse Holland, inclusief een
etymologie van de naam Holland, een geografie van het gewest, een opsomming van
de kwaliteiten van zijn inwoners en een beschrijving van de belangrijke steden en de
grote geesten die zij voortbrachten. Het derde deel bevat een aantal losse onderwerpen
met betrekking tot de oertijd van de Germanen.
Vanuit historiografische optiek is het werk onder meer
interessant omdat het qua historische methode, literaire
presentatiewijze en politieke inbedding kan worden beschouwd als een verbinding tussen de generatie van Aurelius, Snoy en Van Naaldwijk enerzijds en die van Dousa
en Scriverius anderzijds. Ook vanuit een meer cultuurhistorische invalshoek toont het boek een aantal boeiende fenomenen. Zonder uitputtend te willen zijn verwijs ik naar
Junius’ gebruik van klassieke frames voor zijn Hollandse
verhaal, zijn economische analyse, de spanning tussen Hollandse eenvoud en luxe en Junius’ visie op de adel in een
tijd dat de positie daarvan sterk in verandering was. De Batavia vormt daardoor een uiterst waardevolle bron voor iedereen met een (al dan niet academische) interesse in de
geschiedenis van de geschiedschrijving, de intellectuele geschiedenis of de cultuurgeschiedenis van de Nederlanden
op het scharnierpunt tussen de Bourgondisch-Habsburgse
tijd en de Republiek.
Naarmate de kennis van het Latijn gestaag blijft afnemen worden boeken als de Batavia echter steeds minder

toegankelijk. In het geval van de Batavia zelf wordt dit nu
ondervangen door een Nederlandse vertaling van de hand
van Nico de Glas. Ook de lezer die niet in de oude lingua
franca is ingewijd kan daardoor kennis nemen van de talloze wetenswaardigheden die Junius te boek heeft gesteld.
De Glas heeft er daarbij alles aan gedaan om het erudiete,
doch soepele Latijn van Junius zo goed mogelijk naar het
Nederlands over te brengen. Hij is daarin naar mijn mening
uitstekend geslaagd en wel zonder een vleugje van de gymnasiastentaal die vertalingen van Neolatijnse teksten zo vaak
kenmerkt.
De vlotheid van De Glas’ tekst is het uitvloeisel van
zijn vertaaltechniek. Bij wijze van steekproef heb ik heb
een aantal passages uit de vertaling naast
het oorspronkelijke Latijn gelegd (hetgeen
overigens wordt vergemakkelijkt door de
verwijzingen naar de paginanummers uit de
editie van 1588). Daaruit blijkt dat De Glas
niet woord voor woord werkt, maar de betekenis van een zin of zinsdeel als geheel vat
en die vervolgens in goed Nederlands idioom uitdrukt met behoud van alle betekeniselementen, maar zonder angstvallig vast te
houden aan de grammaticale structuur van
het Latijn. Bovendien deelt De Glas de Latijnse zinnen, die door hun gedrongenheid
vaak meer gedachten bevatten dan wenselijk zou zijn in het
Nederlands, op een logische manier op. Ten slotte is hij vindingrijk bij het zoeken naar equivalenten voor technische
Latijnse termen (zo wordt ‘artificiosa ductus coniectura’ vertaald als ‘bij wijze van educated guess’, p. 235).
De vertaling is voorzien van een redelijk grondige annotatie waarin vooral de talrijke en dikwijls obscure eigennamen worden toegelicht. Tevens zijn verwijzingen opgenomen naar subteksten die aan specifieke passages ten
grondslag liggen. Daarmee wordt een goed beeld gegeven
aan de verwevenheid van de tekst met literaire voorbeelden
en historische bronnen, een verwevenheid die zo kenmerkend is voor veel humanistische geschiedschrijving. Uit de
noten blijkt voorts De Glas’ gevoel voor humor en opmerkelijke details.
Mijn voornaamste kritiek op de vertaling van Junius’ Batavia geldt de keuzes die gemaakt zijn in de inleiding. Deze
is naar mijn mening op een aantal belangrijke punten nogal
beknopt, met name omtrent de ontstaansgeschiedenis en
turbulente politieke context van de Batavia (p. 18; zie voor
een uitvoerige analyse hiervan de bijdrage van B.A. Verma39
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seren aan het Huldeboek Pater Dr Bonaventura Kruitwagen
O.F.M, verschenen in 1949). Ook de plaats van de Batavia in
de historiografische traditie komt er wat bekaaid vanaf. Aan
de andere kant krijgt de lezer een nogal lange uiteenzetting
over zich heen over de vraag waarom Junius’ roem verbleekt
is (p. 10-18), een passage die leest als een lang uitgesponnen
betoog waarom de lezer dit boek niet ter hand moet nemen.
Junius wordt hierbij gepresenteerd als een wereldvreemde
kamergeleerde, het Latijn als stoffige taal voor de studeerkamer en de Batavia als een werk dat bij zijn verschijnen al hopeloos achterhaald was.
Door dit zo te benadrukken doet De Glas zichzelf en zijn
onderwerp onrecht. Het Latijn bood Junius de kans om een
internationaal publiek te bereiken, zeker via een uitgever als
Raphelengius. De Batavia vormde misschien geen weerslag
van de meest progressieve politieke ideeën op het moment
van schrijven, maar anderzijds biedt het werk een prachtig
inkijkje in het Holland van rond 1570, dat zo sterk in transitie was. En Junius’ klassieke denkkaders zijn een fascinerend
voorbeeld van hoe iemands blik op de eigen tijd bewust en
onbewust wordt bepaald door zijn intellectuele achtergrond.
Dat alles maakt het werk van Junius en de nieuwe vertaling
daarvan door De Glas alleszins de moeite waard.
Coen Maas

Eddy Verbaan, De woonplaats van de faam.
Grondslagen van de stadsbeschrijving in de
zeventiende-eeuwse Republiek (Verloren,
Hilversum, 2011, 366 p. geïll., ISBN 9789087042462,
prijs €35,-).
Met twee argumenten wil Eddy Verbaan de
lezer overtuigen van het belang van zijn studie. Ten eerste wijst hij op de snelle opkomst
van de stadsbeschrijvingen in Holland tijdens de 17de eeuw. Vervolgens maakt hij de
vergelijking met de hedendaagse hausse aan
stadsgeschiedenissen. Daarom lijkt het Verbaan nuttig om de oorsprong van dit genre
nader te bekijken. In totaal bestudeert hij in
zijn boek achttien publicaties die de karakteristieken vertonen van een stadsbeschrijving.
Het is niet de inhoud van deze stadsbeschrijvingen die het onderwerp van Verbaans studie vormen, maar de kenmerken van het genre. Historici

blijven daarom ook grotendeels op hun honger zitten bij het
lezen van dit boek, al moet worden gezegd dat de kennis en
het vakmanschap van de letterkundige Verbaan wel alle lof
verdient.
Deze stadsbeschrijvingen ontwikkelden zich volgens Verbaan op het kruispunt van chorografie, stedenlof, reiskunde
en geschiedenis. In de eerste vier hoofdstukken beschrijft
Verbaan hoe de stadsbeschrijving ontstond uit deze vier
genres. De chorografie komt eerst aan bod en wordt door
de auteur omschreven als een mengeling van aardrijkskunde en geschiedenis. In feite gaat het om de beschrijving van
plaatsen en hun geschiedenis, maar binnen deze chorografie onderscheidt Verbaan twee verschillende tradities: de
ene praktisch-economisch georiënteerd, de andere geleerdantiquarisch. Daarna volgt een hoofdstuk waarin aandacht
wordt besteed aan het stedenlof. Dat dit genre aan bod
komt in deze studie is het resultaat van de vormelijke benadering van Verbaan. Inhoudelijk kregen dergelijke teksten
in het verleden amper aandacht in de historiografie omwille
van het subjectieve karakter van deze geschriften, maar Verbaan toont aan dat ook dit soort publicaties het bestuderen
waard zijn. De aandacht voor de morele kwaliteiten van de
stedelingen ontleenden de stadsbeschrijvingen immers aan
het stedenlof. Hoewel de auteur hier zeker nog een aantal
interessante vragen onbeantwoord laat – bijvoorbeeld over
de band met het stedelijke republicanisme – zorgt de vormelijke analyse van de auteur voor inzichten die in andere,
meer historische analyses van de stadsbeschrijvingen nog
niet aan bod kwamen.
Verrassend genoeg borduurden de stadsbeschrijvingen uit de 17de eeuw ook verder op reisbeschrijvingen. De
structuur van het reisverhaal zorgde ervoor dat de belerende functie van de tekst werd gekoppeld aan
vermaak. Bovendien verhoogden de reisbeschrijvingen de geloofwaardigheid van de
stadsbeschrijvingen, omdat de auteur aangaf
dat hij alle zaken met zijn eigen ogen had
waargenomen tijdens een wandeling doorheen de stad. Om deze empirische betrouwbaarheid te garanderen gingen de auteurs
ook op zoek naar archivalische bronnen. Het
verzamelen van deze historische gegevens
was geen sinecure aangezien de stedelijke
archieven toen nog niet toegankelijk waren
en zelfs geheim dienden te blijven voor het
grote publiek. Daarom moesten de auteurs
over een aanzienlijk netwerk beschikken om stukken te kun-
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nen inzien. De meeste auteurs bewogen zich dan ook in bestuurlijke kringen.
Dit overzicht van de verschillende genres die aan de basis liggen van de stadsbeschrijving, vormt het omvangrijkste
en belangrijkste deel van het boek. In hoofdstuk vijf herhaalt
de auteur nogmaals hoe deze vier verschillende genres erg
met elkaar verwant waren en uitmondden in de 17de-eeuwse stadsbeschrijving. Net als in de vorige hoofdstukken kiest
de auteur ervoor om zijn argumenten te staven aan de hand
van één voorbeeld. In dit hoofdstuk kiest hij voor een vergelijking van de stadsbeschrijving van Delft van Dirck van
Bleysweyck en de figuratieve kaart die voor datzelfde boek
werd gemaakt. Door tekst en afbeelding naast elkaar te leggen, maakt Verbaan duidelijk dat topografie, reiskunde en
geschiedenis onlosmakelijk met elkaar verbonden waren in
de 17de eeuw. Hoewel de auteur daarmee zijn centrale onderzoeksvraag heeft opgelost, bewaart hij nog een interessante uitsmijter voor het laatste hoofdstuk.
In het laatste deel van zijn boek probeert Verbaan de
17de-eeuwse stadsbeschrijvingen uit de Republiek in hun
Europese context te plaatsen. Dat voornemen is op zich heel
interessant, maar uiteindelijk wordt deze vergelijking slechts
erg beperkt uitgewerkt. Eigenlijk behandelt hij enkel John

Stow’s beschrijving van Londen en Jan Orlers boek over Leiden. Op zich leidt dit tot een aantal interessante vaststellingen. Dat komt in de eerste plaats omdat Verbaan nu veel
meer ingaat op de inhoud van deze werken. Zo toont hij aan
dat het stedelijke geheugen vorm kreeg rond drie belangrijke lieux de mémoires: de bloei van de lakennijverheid, de
oprichting van de universiteit en het Leids Ontzet. Deze drie
historische gebeurtenissen worden telkens gekoppeld aan
kardinale deugden die volgens Orler tekenend waren voor
de Leidse bevolking. Jammer genoeg moest de lezer hiervoor geduld oefenen tot in het laatste hoofdstuk. Verbaans
werk is met kennis van zaken geschreven, maar zijn boek is
toch vooral voor een publiek van letterkundigen geschreven.
Daar is niets oneervol aan, integendeel, maar dit proefschrift
leende zich tot een meer interdisciplinaire benadering waarin ook de historische component meer aan bod kon komen.
Verbaan heeft wel de fundamenten gelegd voor onderzoek
naar de 17de-eeuwse stadsbeschrijvingen waar andere onderzoekers kunnen op voortbouwen en dat is alvast een verdienste die niemand hem kan ontnemen.
Maarten van Dijck
Erasmus Universiteit Rotterdam
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Signalementen

Hieronder treft u de titels die online besproken worden. Ga voor de volledige tekst
naar www.tijdschriftholland.nl!
Cora Laan bespreekt:
Marjolein van Dekken, Brouwen, branden & bedienen. Productie en verkoop van drank door vrouwen in de
noordelijke Nederlanden, circa 1500-1800 (Aksant, Amsterdam, 2010, 292 p., geïll., ISBN 9789052603612, prijs
€29,90).
In de Noordelijke Nederlanden waren tussen 1500 en 1800 verhoudingsgewijs veel vrouwen
werkzaam in de productie en verkoop van alcoholhoudende dranken. Marjolein van Dekken
biedt voor het eerst een systematisch onderzoek naar de positie en mogelijkheden van deze
vrouwen in de vier Hollandse steden Haarlem, Leiden, Rotterdam, Schiedam en het Brabantse plattelandsgebied De Meijerij. Brouwen, branden en bedienen is voor zowel de liefhebber van
‘drinkcultuur’ als van sociale en vrouwengeschiedenis een aanrader.
Erika Kuijpers bespreekt:
Joke Spaans, De levens der maechden: het verhaal van een religieuze
vrouwengemeenschap in de eerste helft van de zeventiende eeuw (Verloren, Hilversum,
2012, 166 pp., met een bijlage op CD, ISBN 9789087042899, prijs €19,-)
Tryn Jans Oly, een Amsterdamse regentendochter en moeder van de Haarlemse kloppenvergadering, maakte in het tweede kwart van de 17de eeuw voorbeeldige levensbeschrijvingen
van overleden maagden. Zoals Geertruyt Pieters, die zo’n grote ‘treck’ had tot ‘innicheyt’, dat
ze ondanks een heel slechte gezondheid en een ‘pyndelicken lichaem’ zich ‘booven haer zelven
conce verheeven’ dat ze vaak zo lang in de kerk zat ‘datse daer oock altement bynae voor doot
afgebracht werde’. Joke Spaans heeft een aantal interessante thema’s uit de Haarlemse kloppenlevens uitgediept en toegelicht – en bovendien is een transcriptie van de Levens op cd-rom
toegevoegd aan dit boek.

Alberto Feenstra bespreekt:
Pit Dehing, Geld in Amsterdam. Wisselbank en wisselkoersen, 1650-1725 (Verloren,
Hilversum, 2012, 488 p., geïll., ISBN 9789087043117, prijs €45,-)
In Geld in Amsterdam geeft Pit Dehing een inkijkje in de financiële keuken van één van Amsterdams belangrijkste instellingen van de Gouden Eeuw: de Wisselbank. Het proefschrift is gebaseerd op een steekproef van 15 jaren uit de rekeningen van de wisselbank die een ongelooflijke
hoeveelheid bronmateriaal opleverde. Als er één ding duidelijk wordt uit het boek is het wel dat
de vroegmoderne financiële wereld aan complexiteit weinig onderdeed voor die van vandaag.
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Anne Petterson bespreekt:
Jacques Moerman, ’t Woudt. De rijke geschiedenis van het kleinste dorp van Nederland (Historische Reeks
Midden-Delfland deel 1, Historische Vereniging Oud-Schipluiden, Schipluiden, 2012, 256 p., geïll, ISBN
9789075938616, prijs €24,95).
Een groot boek over het kleinste dorp van Nederland, ga er maar aan staan. Jacques Moerman
deed het en schreef ruim 250 pagina’s over de geschiedenis van ’t Woudt, een kerkdorp met
vandaag de dag ongeveer 40 inwoners, ingeklemd tussen Naaldwijk, Den Haag en Delft. In
deze fraaie eerste uitgave in de Historische Reeks van Midden-Delfland is volop aandacht voor
details over zowel het dorpsleven als de lokale architectuur.
Christiaan van Bochove bespreekt:
Albert A.J. Scheffers, Om de kwaliteit van het geld. Het toezicht op de muntproductie

in de Republiek en de voorziening van kleingeld in Holland en West-Friesland in de
achttiende eeuw (Uitgeverij Clinkaert, Voorburg, 2013, 2 delen, 392 / 528 p., geïll.,
ISBN 9789490084004 / 9789490084028, prijs €39,95).
In dit proefschrift dat hij aan de Universiteit Leiden verdedigde, overlegt Albert Scheffers de resultaten van zijn jarenlange onderzoek naar koperen duiten en zilveren enkele stuivers. Op het
eerste gezicht misschien slechts saaie materie voor doorgewinterde numismaten, maar niets
is minder waar. Het gaat hier namelijk om de betaalmiddelen van de gewone man en vrouw
in de 18de-eeuwse Republiek. Dit boek gaat over de tientallen miljoenen (!) munten die in de
18de eeuw werden geproduceerd in de Republiek.
Jaap Nieuwstraten bespreekt:
Rudolf Dekker, Observaties van een zeventiende-eeuwse wereldbeschouwer. Constantijn
Huygens jr en de uitvinding van het moderne dagboek (Panchaud, Amsterdam, 2013,
183 p., geïll., ISBN 9789082077902, prijs €15,-).
De laatste jaren bestaat er een grote historische belangstelling voor de 17de-eeuwse familie
Huygens. Aan de hand van een dagboek dat Constantijn jr. jarenlang bijhield, behandelt
Rudolf Dekker het leven van deze Huygens-telg en het kleurrijke leven aan het hof van
stadhouder-koning Willem III waarin “jr.” verkeerde. Tevens werpt hij licht op de ontwikkeling
van het dagboek als genre in de vroeg moderne tijd.

Wout Troost bespreekt:
Donald Haks, Vaderland en vrede 1672-1713. Publiciteit over de Nederlandse Republiek.
(Verloren, Hilversum, 2013, 352 p., geïll., ISBN 9789087043377, prijs €29,-).
Tussen 1672 en 1714 voerde de Republiek drie oorlogen met Lodewijk XIV. In dit boek draait
het niet om de politieke aspecten van die oorlogen, maar om de rol van de vroegmoderne
media in de strijd. In hoeverre bestond er bij het Hollandse publiek eigenlijk draagvlak voor
deze grote ondernemingen? In acht case studies probeert Haks een antwoord op deze vraag te
vinden.
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Serge ter Braake bespreekt:
Ronald Prud’Homme van Reine, Moordenaars van Jan de Witt. De zwartste
bladzijde van de Gouden Eeuw (De Arbeiderspers, Amsterdam, 2013, 224 p., ISBN
9789029587419, prijs €21,95).
Raadspensionaris Johan de Witt (1653-1672) is zonder twijfel een van de boeiendste en meest
besproken figuren uit de Gouden Eeuw. Enigszins in zijn schaduw, zoals maar weer blijkt uit
de titel van dit boek, maar altijd aanwezig, staat Johans oudere broer Cornelis. De broers werden op 20 augustus 1672, in het rampjaar, vermoord en hun lichamen op afgrijslijke wijze verminkt. Het debat over hoe deze dubbelmoord heeft kunnen plaatsvinden, is al eeuwenlang
gaande. Met dit boek is de moord zeker niet opgelost, maar Prud’Homme van Reine schept
met zijn benadering van het onderwerp en enkele mooie vondsten wel meer licht in de duisternis.
Ingrid van der Vlis bespreekt:
Wim Weve, Huizen in Delft in de 16de en 17de eeuw (WBooks, Zwolle, 2013, 264 p.,
ISBN 9789066303386, prijs € 24,95).
Delft bezit uitzonderlijk veel 16de-eeuwse gevels in de binnenstad. Dat is vreemd genoeg het
gevolg van de grote stadsbrand die in 1536 driekwart van de woningvoorraad in de as legde.
Delen van de constructie en sommige gevels bleven bestaan, maar het merendeel werd nieuw
opgetrokken. Bouwhistoricus Wim Weve, vijfentwintig jaar werkzaam bij de afdeling Monumentenzorg van de gemeente Delft, bundelde zijn kennis in een rijk gedocumenteerd en rijk
geïllustreerd boek over de voornamelijk 16de- en 17de-eeuwse woningen van Delft. Een speurtocht naar de oudste bouwkundige sporen met hier en daar een bijzondere verrassing.
Ron Brand bespreekt:
J.P. Sigmond, Zeemacht in Holland en Zeeland in de zestiende eeuw (Verloren,
Hilversum, 2013, 431 p., geïll., ISBN 9789087043490, prijs € 38,-).
De eerste Nederlandse handelsreizen over de wereldzeeën werden aan het eind van de 16de
eeuw uitgerust en ook de organisatie van de admiraliteiten dateert uit die periode. Juist in de
16de eeuw werden verschillende maritieme kiemen gelegd die in de 17de eeuw tot bloei kwamen. De kern van Sigmonds boek over de Hollandse en Zeeuwse zeemacht bestaat uit de tekst
van twee scheepsjournalen uit 1544 en 1602, beide integraal opgenomen. Sigmond publiceerde al eerder over deze journalen, maar heeft daartussen nu een verbinding gelegd aan de hand
van veel verschillend beeldmateriaal.
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p. 2 Valika Smeulders en Okke ten Hove | Van Elisabeth Samson tot j0nkheer Cornelis
Ascianus van Sypesteyn

1	Onze dank gaat uit naar dr. Dienke Hondius en dr. Wim Renkema, voor hun waardevolle opmerkingen bij de
eerste versie van dit artikel.
2	C.A. van Sypesteyn, Afschaffing van de slavernij in de Nederlandsche West-Indische koloniën (Den Haag 1866).
3	Alle namen van eigenaren van Surinaamse plantages die in Den Haag woonden en de compensatie waarop zij
aanspraak maakten die in dit artikel genoemd worden, zijn afkomstig uit het Nationaal Archief 2.02.09.08 Algemene Rekenkamer 223-248 Stukken tot opheffing der slavernij in West-Indië 1863-1868. Onze dank gaat uit naar
Peter A. Christiaans die aanvullende gegevens achterhaalde uit de kiezerslijsten van 1863 en boeken over adel en
patriciaat. Zie ook: http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00341/colofon.
4	Zie hiervoor onder meer V. Smeulders, Slavernij in perspectief. Mondialisering en erfgoed in Suriname, Ghana, ZuidAfrika en Curaçao (z.p. 2012); A. van Stipriaan e.a., Op zoek naar de stilte. Sporen van het slavernijverleden in Nederland (Leiden 2007); M.R. Trouillot, Silencing the past. Power and the production of history (Boston, Mass. 1995).
5	De structurele subsidie van het NiNsee is in 2013 weer beëindigd, een controversiële maatregel in het herdenkingsjaar. Op het moment van schrijven van dit artikel (voorjaar 2013) werkt een sterk afgeslankt NiNsee nog wel
met projectsubsidies.
6	http://www.ucl.ac.uk/lbs.
7	
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/britains-colonial-shame-slaveowners-given-huge-payoutsafter-abolition-8508358.html.
8	Zo bracht de VOC 63.000 mensen uit het gebied rondom de Indische Oceaan, West- en Oost-Afrika als slaaf naar
de West-Kaap, zie C. Cornell, Slaves at the Cape. A guidebook for beginner researchers (Kaapstad 2005).
9	Kijk bijvoorbeeld op http://www.museumapp.nl/tour/974170/Amsterdam-in-de-Slavernij en http://www.blackheritagetours.com/. In het Tropenmuseum is een lopende tentoonstelling over de erfenis van slavernij in Nederland na 1863.
10	G. Willemsen, Dagen van gejuich en gejubel. Viering en herdenking van de afschaffing van de slavernij in Nederland,
Suriname en de Nederlandse Antillen (Den Haag/Amsterdam 2006).
11	http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Samson.
12	Vanwege de andere opbouw van de economie op de Antillen (geen grootschalige plantages) kregen slaveneigenaren op Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba en St. Eustatius ƒ 200 en op St. Maarten ƒ 100, omdat op dat laatste eiland
de slaafgemaakten de facto al vrij waren. Zie Willemsen, Dagen van gejuich en gejubel en L. Dalhuisen e.a., Geschiedenis van de Antillen (Zutphen 2009). De berekening van de hedendaagse waarde van geld uit 1863 is gedaan met
het omrekenprogramma van het Instituut voor Sociale Geschiedenis: http://www.iisg.nl/hpw/calculate-nl.php.
13	Daarnaast zijn de adressen achterhaald van negen notarissen in Den Haag die genoemd werden in de stukken
over de afschaffing van de slavernij.
14	In andere bronnen genoemd ‘Maatschappij tot bevordering van godsdienstig onderwijs onder de inlandse bevolking in de kolonie Suriname’. Hiermee werden mensen van Afrikaanse herkomst bedoeld, niet de inheemsen.
15	
h ttp://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/RepertoriumVanNederlandseZendings-EnMissie-archieven1800-1960/gids/organisatie/860710584.
16	G. Oostindie e.a., Nederland en de slavernij (Amsterdam in print).
17	Handelingen 2e Kamer 1861-1862, p. 941; geciteerd in Willemsen, Dagen van gejuich, 114.
18	Van Sypesteyn, Afschaffing slavernij, 77.
19	O. ten Hove e.a., Surinaamse emancipatie 1863, familienamen en plantages (Amsterdam 2006).
20	M. Janse, De Afschaffers. Publieke opinie, organisatie en politiek in Nederland 1840-1880 (Groningen 2007).

	
p. 11   Paul Knevel | Wij slaven
1	Menno ter Braak en E. Du Perron, Briefwisseling 1930-1940. Deel 3, H. van Galen Last, red. (Amsterdam 1965) 16.
2 Zie bijvoorbeeld Anton de Kom. Zijn strijd en ideeën (Amsterdam 1989); S. Hira, Mémre Papa de Kom (Paramaribo
1985); J. Schenk, ‘Anton de Kom’ in: M. de Keizer, M. Plomp, red., Een open zenuw. Hoe wij ons de Tweede Wereldoorlog herinneren (Amsterdam 2010) 64-74; M. van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur IV
(Paramaribo 2002) 169-177; R. Woortman en A. Boots, Anton de Kom. Biografie 1898-1945/1945-2009 (Amsterdam/
Antwerpen 2009). Ter gelegenheid van de 150-jarige herdenking van de afschaffing van de slavernij hebben stu45
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denten van de Master Publieksgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam een website over leven en werk
van Anton de Kom ontwikkeld: www.antondekom.humanities.uva.nl/.
3 Vgl. G. Oostindie, ‘Wij slaven van Suriname en het intellectuele eigendom van het koloniale verleden’ in: M. van
Kempen, P. Verkruysse en A. Zuiderweg, ed., Wandelaar onder de palmen. Opstellen over koloniale en postkoloniale
literatuur opgedragen aan Bert Paasman (Leiden 2004) 495-506; P. Meel, ‘Anton de Kom and the formative phase
of Surinamese decolonization’, Nieuwe West-Indische Gids 83 (2009) 249-280.
4	Woortman en Boots, Anton de Kom, 55.
5 Vgl. M. van Kempen, ‘Wat verwaait er op de passaat? Of: hoe de geest van Multatuli de krabben in de Surinaamse
ton weerstond’ in: Th. D’haen, G. Termorshuizen, ed., De geest van Multatuli. Proteststemmen in vroegere Europese
koloniën (Leiden 1998) 184-213, aldaar 195.
6	Geciteerd naar K. Stutje, ‘Indonesian identities abroad. International engagement of colonial students in the
Netherlands, 1908-1931’, BMGN-Low Countries Historical Review 128 (2013) 151-172, aldaar 153.
7	Anton de Kom, Wij slaven van Suriname (12de dr.; 2009) 50-51.
8	Vgl. Woortman en Boots, Anton de Kom, 82-86.
9	M. Janse, ‘Representing distant victims. The emergence of an ethical movement in Dutch colonial politics, 18401880’, BMGN. Low Countries Historical Review 128 (2013) 53-80, 69-73.
10	J. Wolbers, Geschiedenis van Suriname (Utrecht 1861) ii.
11	De Kom, Wij slaven, 36.
12	Vertaald als Reize naar Surinamen, en door de binnenste gedeelten van Guiana (Amsterdam 1799-1800).
13	M. Van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur IV, 147-152.
14	Albert Helman, Zuid-Zuid-West (Utrecht 1926) 117. Vgl. Paasman, ‘Wat verwaait er op de passaat?’ over de invloed
van Multatuli.
15	De Kom, Wij slaven, 140.
16	Ibidem, 111.
17	Ibidem, 154.
18	Woortman en Boots, Anton de Kom, hfst 2 en 3.
19	Vgl Stutje, ‘Indonesian identities abroad’.
20	Geciteerd naar Woortman en Boots, Anton de Kom, 73-74.
21	Ibidem, 89-93.
22	De Kom, Wij slaven, 169.
23	Woortman en Boots, Anton de Kom, 184-192.
24	Ter Braak en Du Perron, Briefwisseling III, 16.
25	D. van Blom in De Gids (1935) 356.
26	E. du Perron, De smalle mens (Amsterdam 1934) 282.

	

p. 23   Albrecht Diem | My cell is my castle
1	Het belangrijkste overzicht over het vroegmiddeleeuwse monnikendom levert M. Dunn, The Emergence of Monasticism: From the Desert Fathers to the Early Middle Ages (Oxford 2000). Voor een online bibliografie van onderzoeksliteratuur, zie http://earlymedievalmonastiasm.org/bibliographymonasticism.org. Mijn dank aan Matthieu
van der Meer voor zijn commentaren en correcties.
2	
Regula Benedicti, c. 1. Voor een goede Nederlandse vertaling zie De regel van Sint-Benedictus, vertaald en toegelicht
door V. Hunnink (Amsterdam 2008).
3	Zie A. Diem, ‘Monks, kings and the transformation of sanctity. Jonas of Bobbio and the end of the Holy Man’,
Speculum 82 (2007) 521-559; M.B. de Jong, ‘Carolingian Monasticism: the Power of Prayer’ in: R. McKitterick ed.,
The New Cambridge Medieval History 2: c. 700-c. 900 (Cambridge 1995) 622-653.
4	Zie P. Ariès en G. Duby ed., Geschiedenis van het persoonlijk leven 1 (Amsterdam 1989).
5	Er is een Nederlandse vertaling van een selectie van de spreuken van de woestijnvaders: De woestijnvaders: levensverhalen van kluizenaars uit het vroege Christendom, vertaald en toegelicht door P.W. van der Horst (Amsterdam
1998).
6	Zie M.C. McCarthy, The Rule for Nuns of St. Caesarius of Arles. A Translation with a Critical Introduction (Washington
DC 1960); M. van Rossem, ‘De poort in de muur. Vrouwenkloosters onder de Regel van Caesarius’, Jaarboek voor
vrouwengeschiedenis 4 (1983) 41-91.
7	A. Diem, ‘On opening and closing the body: Techniques of discipline in early monasticism’ in: Kordula Schnegg
en Elisabeth Grabner-Nie ed., Körper erfassen: Körpererfahrungen, Körpervorstellungen, Körperkonzepte (Innsbruck/
Wenen/München 2010) 89-112.
8	Een belangrijke inspiratiebron is E. Goffman, Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and other
Inmates (Chicago 1961).
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9	Althans, dit is wat de bronnen suggereren.
10	Concilie van Tours (567), c. 15 in: C. de Clerq, Concilia Galliae 2 (511-695). Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 148a (Turnhout 1963) 181.
11	Fructuosus, Regula communis, c. 1, Patrologia Latina 87, 1111. Voor een Engelse vertaling van deze kloosterregel zie
Claude W. Barlow, Iberian Fathers 2. The Fathers of the Church 63 (Washington DC: Catholic University of America
Press 1969) 176-206.
12	Zie P. Díaz, ‘Monasteries in a peripheral area: seventh-century Gallaecia’ in: M.B. de Jong, C. van Rhijn en F.
Theeuws ed., Topographies of Power in the Early Middle Ages (Leiden/Boston/Köln 2001) 329-360.
13	Vertalingen van de Levens van Bonifatius and Willibrord in Th. Nobel and Th. Head (red.), Soldiers of Christ.
Saints and Satins’ Lives from Late Antiquity and the Early Middle Ages (University Park 1995) 107-140 en 189-212. Zie
ook W. Wattenbach en G. Grandaur, Die Lebensbeschreibungen des hl. Willibrord, Gregors von Utrecht, Liudgers und
Willehads von Bremen. Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit 14 (Leipzig 1889).
14	Zie bijvoorbeeld I. Wood, The Missionary Life (Harlow 2001); A.G. Weiler, Willibrords missie. Christendom en cultuur
in de zevende en achtste eeuw (Hilversum 1989).
15	A. Diem, ‘The Emergence of Monastic Schools. The Role of Alcuin’ in: L.A.J.R. Houwen en AA. McDonald (red.),
Alcuin of York. Scholar at the Carolingian Court (Groningen 1998) 27-44.
16	
Vita Gregrorii, hst. 2, Monumenta Germaniae Historica, Scriptores 15 (Leipzig 1887) 72.
17	Liudger, Vita Gregorii, hst. 11, Monumenta Germaniae Historica Scriptores 15 (Leipzig 1887) 75-76.

p. 48   Uitsmijter | Eten zonder ketenen
1	F.A. Kuhn, Beschouwing van den toestand der Surinaamsche plantagieslaven. Eene oeconomisch-geneeskundige bijdrage tot verbetering deszelven (Amsterdam 1828) 7.
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UITSMIJTER

Eten zonder ketenen

Minte Kamphuis

Slavernij en eten hebben een ingewikkelde relatie. Voor een
plantagehouder was het van belang zijn slaven in leven te
houden door ze voldoende te eten te geven. Tegelijkertijd
mocht dit eten niet al te veel kosten: dan zou het voordeel
van de gratis arbeid teniet worden gedaan. Het voedsel van
de slaven in Suriname is beschreven door de arts F.A. Kuhn,
die rond 1825 in het gebied werkzaam was: ‘De aangenaamste en meest gewone spijs voor de Negers is eene potaadje,
die zij … blaf noemen, gekookt uit visch en gesneden bananen, dat is, liefst uit gezouten visch, namelijk, bakkeljaauw’.1 Bakkeljauw was (en is) een mengsel van
kabeljauw en schelvis. Als vruchten waren met name
bananen favoriet bij de slaven. De meelachtige bananen werden gekookt, gebakken of tot meel vermaken, de zoete soort was alleen geschikt als
dessert.
Op 1 juli 1863 werd de slavernij in Suriname afgeschaft. Dit wordt elk jaar herdacht tijdens de nationale feestdag Keti Koti, wat letterlijk ‘verbroken ketenen’ betekent. Ook in
Nederland wordt Keti Koti gevierd. Tijdens
de feestelijkheden komen vaak grote hoeveelheden eten op tafel. Bekende Surinaamse gerechten die worden geserveerd zijn roti,
moksi meti en pom, naast snacks als bara’s
en bakabana’s (bakbananen).

In de Uitsmijter worden geschiedenis en
koken met elkaar verbonden. Deze keer:
heri heri, een Surinaams gerecht dat
stamt uit de tijd van de slavernij.

Wie echter
wil proeven wat
de slaven aten,
kan heri heri maken:
een iets aangepaste versie van het door Kuhn omschreven gerecht, bestaande uit
aardvruchten met gezouten vis:
Voor de gezouten vis wordt een pak
bakkeljauw tien minuten gekookt in water en vervolgens in
fijne stukjes verdeeld. Fruit wat knoflook en een ui in olie
en doe er twee tomaten en wat tomatenpuree bij. Voeg even
later de bakkeljauw toe met wat gemalen peper en roer er
tenslotte fijngesneden selderij en wat citroensap door. Kook
vervolgens geschilde en in stukken gesneden cassave en
zoete aardappelen, samen met in twee stukken gesneden,
ongeschilde rijpe en groene bananen. Dit kan in één pan.
Kook ook wat eieren hard. Verwijder voor het opdienen de
schil van de bananen en de nerf van de cassave.
Leg op een bord een stuk van elk ingrediënt en leg er
wat vis naast.
Nuttig hierbij grote flessen Parbobier op traditionele
wijze: geef de fles van hand tot hand door aan alle tafelgenoten.
Illustraties Maarten Streefland
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