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De slavernij in den voor ons zedelijk oordeel vreeselij ksten
vorm begint, wanneer men van Afrika negers naar Amerika gaat
brengen en in dien vorm vertoont zij zich in al onze toenmalige
West-Indische koloniën, ja heeft zich nergens gruwelijker geopenbaard dan juist in Suriname *). Tegen het stelsel zelf had
niemand bezwaar, Noach had tot Cham gezegd: „Vervloekt zij
Kanaan, een slaaf der slaven zij hij zijnen broederen" *) en, daar
van Cham de negers afstamden, was de zaak daarmede uit. Een
overigens welmeenend man als onze Picardt betoogt, dat „bij
aldien men gedurig met rottingen in hun lendenen woont en
dezelven zonder genade bastonneert, men goede diensten van
hen verwachten mag, zoodat hunlieder zaligheid bestaat in
slavernije" *). En daarmede gingen nog tot in de helft der 19de
eeuw de meesten accoord *). Het is aangenaam er te kunnen bijvoegen, dat men ten onzent ook het verzet met den tijd ziet
groeien. Van het protest van 1688 heb ik gesproken. Ik mag er
de namen bijvoegen van Hondius '), van (maar zijn naam ken ik
niet) een schrijver in den Denker •), van den koopman Pieter van
Winter '), van Dirk van Hogendorp •), van Mr. J. Heemskerk *),
van cfen genoemden dr. van Hoèvefl, wier stemmen in hun kring
hebben doen hooren wat Harriet Beecher Stowe zou doen klinken
over de gansche wereld.
Het was reeds daarvóór, 1833, dat Engeland de slavernij afschafte, Frankrijk volgde in 1848, de Amerikaansche burgeroorlog
is van 1863, voor Nederl. Oost-Indië is de dag 1 Januari 1860, de
West-Indische emancipatie onder het ministerie-Thorbecke, met
G. H. Uhlenbeck als minister van Koloniën, die het ontwerp van
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