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Over de rol van het Romeinse recht in de
Nederlandse koloniale slavernij
Negentiende-eeuwse rechtspraak over vrijlating van slaven uit Nederlands-
Indië en Suriname1

Prof. mr. J.E. Jansen*

1. Inleiding

Het koloniale verleden en de slavernij die daarvan deel
uitmaakte staan in het middelpunt van de belangstelling.
Zo zagen uitvoerige studies naar de rol erin van de steden
Amsterdam2 en Rotterdam3 het licht, zijn de registers die
in Suriname en Curaçao werden bijgehouden van mensen
in slavernij en hun vrijlating onlangs gedigitaliseerd onder
auspiciën van de Nijmeegse historicus Coen van Galen,
besteden musea steeds meer aandacht aan het onderwerp,
zijn er websites die de sporen van het slavernijverleden
blootleggen,4 en verschijnen de laatste tijd tal van niet
louter voor gespecialiseerd publiek geschreven boeken
over de slavernij in het Nederlandse koloniale rijk op het
westelijk halfrond.5 Bij dit alles krijgt ook de slavernij in
de belangrijkste Nederlandse kolonie op het oostelijk
halfrond, Nederlands-Indië, steeds meer aandacht. Reggie
Baay publiceerde daarover in 2015 bijvoorbeeld het boek
Daar werd wat gruwelijks verricht.6 Het zijn vooral his-
torici die zich bezighouden met het koloniale verleden,
en de verhalen vertellen over slavernij die daarvan deel
uitmaken. Zij maken gebruik van allerlei juridische
bronnen en bespreken rechtszaken. In de juridische we-
reld is betrekkelijk weinig aandacht voor de koloniale
slavernij, de regelgeving daarover, en de rechtspraak over
het onderwerp.

2. De aanpak van dit artikel

In dit opstel geef ik een aanzet tot een juridische geschie-
denis van de slavernij in het Nederlandse koloniale verle-
den. Bijzondere aandacht gaat uit naar de rol die het
Romeinse slavenrecht speelde. De Romeinse regelgeving
over slaven stond her en der verspreid in de zesde-eeuwse
codificatie van het Romeinse recht, vervaardigd door
keizer Justinianus (regeerjaren 527-565). Deze codificatie
was in heel Europa het gemeenschappelijke aanvullende
subsidiaire recht geworden (het ius commune). Het gold
wanneer het lokale recht een bepaalde kwestie niet regel-
de. Ook in de Republiek was de justiniaanse wetgeving
het gemene recht. Omdat de gewesten van de Republiek
gewoontegetrouw geen slavernij of lijfeigenschap kenden,
maakten de Romeinse regels over slavernij geen deel uit
van het gemene recht.7 Zij waren wel bekend en vormden
een voor de hand liggende bron voor een regeling van de
slavernij in de koloniën die de Republiek8 vanaf de zeven-
tiende eeuw verwierf, ondanks de verschillen tussen de
Romeinse slavernij en de koloniale variant, waarvan het
meest in het oog springende is dat de eerste niet racistisch

Jelle Jansen is hoogleraar Ius Commune aan de Rijksuniversiteit Groningen en vaste recensent van dit tijdschrift.*

Het woord ‘slaafgemaakte’ maakt beter dan het woord ‘slaaf’ duidelijk dat niemand een slaaf is, maar dat het mensen zijn die een stelsel
ontwerpen waarin de ene mens eigendom van de andere kan zijn, en tot slaaf kan worden gemaakt. Dat gold zoals hieronder zal blijken in

1.

het bijzonder voor de koloniale Europese machten. Toch komt in dit opstel vooral het woord ‘slaaf’ voor: het gaat hier om zeventiende-,
achttiende- en negentiende-eeuwse bronnen of nog oudere teksten, daaruit citerend en daarover schrijvend is telkens het woord ‘slaaf’
gebruikt.
P. Brandon e.a. (red.), De slavernij in Oost en West. Het Amsterdam-onderzoek, Amsterdam: Spectrum 2020.2.
A. van Stipriaan, Rotterdam in slavernij, Amsterdam: Boom 2020.3.
Zie de website: mappingslavery.nl.4.
Vgl. onder veel meer K. Fatah-Black, Eigendomsstrijd. De geschiedenis van slavernij en emancipatie in Suriname, Amsterdam: Ambo|Anthos
2018; P.C. Emmer, De Nederlandse Slavenhandel, 1500-1850, Amsterdam: De Arbeiderspers 2000; het onlangs hernieuwd uitgegeven Wij
slaven van Suriname van Anton de Kom (1898-1945) en de achtdelige podcast van Maartje Duin, ‘De plantage van onze voorouders’.

5.

R. Baay, Daar werd wat gruwelijks verricht. Slavernij in Nederlands-Indië, Amsterdam: Athenaeum 2015; zie ook M. van Rossum,
Kleurrijke tragiek: de geschiedenis van slavernij in Azie ̈ onder de VOC, Hilversum: Uitgeverij Verloren 2015 en zijn bijdrage aan het
Amsterdamse onderzoek genoemd in noot 2.

6.

Vgl. bijvoorbeeld voor het belangrijkste gewest Holland S. van Leeuwen, Het Rooms-Hollands-Recht, Amsterdam 1708, p. 27-28;
S. à Groenewegen van der Made, Tractatus de legibus abrogatis in Hollandia vicinisque regionibus I, Amsterdam 1669, p. 5 in nr. 2 en 3;

7.

H. de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche rechtsgeleerdheid, geredigeerd door F. Dovring, H.F.W.D. Fischer en E.M. Meijers, Leiden
1952, I,4(2), p. 14.
Omwille van de leesbaarheid gebruik ik de term ‘Nederlandse’ kolonies en spreek ik over Nederlandse kolonisten, alhoewel Nederland
nog niet bestond als eenheidsstaat, maar een verzameling was van soevereine gewesten.

8.
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was en de tweede wel.9 Er bestond een opmerkelijk ver-
schil met betrekking tot de wetgevingstechniek tussen
‘de Oost’ en ‘de West’. Dat hield er verband mee dat de
slavernij in Indonesië veel meer dan op het westelijk
halfrond een bestaande praktijk was, waarvoor daarom
het lokale gewoonterecht gold. Er was wetgeving nodig
om dat gewoonterecht opzij te zetten. De Bataviasche
Statuten van 1642 bevatten redelijk uitgebreide regelge-
ving over lijfeigenschap en slavernij die voor een groot
deel gebaseerd was op het Romeinse recht. Veel van de
bepalingen uit de statuten gingen over slaven-strafrecht,
slaven-procesrecht, regels over huwelijken enzovoorts.
Deze aspecten van regelgeving over slavernij blijven in
dit opstel buiten toepassing. Ik bespreek hier als illustratie
van de gevolgde wetgevingstechniek negentiende-eeuwse
rechtspraak uit het Weekblad van het Regt10 over aan
vrijlating van slaven gerelateerde kwesties. Op het punt
van de vrijlating van slaven weken de statuten af van het
Romeinse recht: voor vrijlating was overheidsbemoeienis
vereist. De Bataviasche Statuten bepaalden verder dat het
Romeinse recht over slavernij gold voor in de statuten
niet geregelde gevallen, maar alleen wanneer het
Romeinse recht niet afweek van het lokale recht. Het
Romeinse recht was in Indonesië subsidiair recht, het
was een van de rechtsbronnen die voor slavernij gold.
Twee negentiende-eeuwse rechtszaken vormen een illus-
tratie van de veelheid aan rechtsbronnen over slavernij
en de plaats die het Romeinse recht daarbij innam.

Op het westelijk halfrond werd een andere wetgevings-
techniek gevolgd. Daar was de slavernij een uitheemse
instelling waarvoor geen gewoonterecht gold. De Neder-
landers pasten het Romeinse recht er als exclusieve
rechtsbron toe. Zij bekommerden zich er niet erg om dat
Romeinse recht officieel in te voeren, of een regeling te
vervaardigen waarin al dan niet aan het Romeinse recht
ontleende voorschriften waren neergelegd. Op het gebied
van de vrijlating kwam van de Nederlandse kolonies op
het westelijk halfrond de meest uitgebreide regelgeving
tot stand in Suriname. Het oudste Surinaamse manumis-
siereglement – de Romeinse term voor vrijlating was
manumissio – was van 1733. De Surinaamse regelgeving
was gebaseerd op het Romeinse recht, maar week daar
op het punt van vrijlating – net als de Statuten – vanaf

doordat daarvoor staatsbemoeienis was vereist. De
Schotse rechtshistoricus Alan Watson (1933-2018) be-
schouwde dit als een bescheiden afwijking van het
Romeinse recht die geen beletsel vormde voor gemakke-
lijke vrijlating door de eigenaar zoals dat naar Romeins
recht mogelijk was.11 Enkele negentiende-eeuwse Suri-
naamse beslissingen uit het Weekblad voor het Regt over
aan vrijlating gerelateerde kwesties stellen dat beeld bij.
Zij illustreren dat de koloniale regelingen wel degelijk in
de weg stonden aan een gemakkelijke vrijlating.

3. De Bataviasche Statuten van 1642 en de slavernij
op het oostelijk halfrond

De kolonisering van het eilandenrijk Indonesië is een
proces van lange duur geweest. Het ging geruime tijd om
niet veel meer dan een verzameling van handelsposten
met daaromheen wat door de kolonisten beheerst land.
Het was daarom niet mogelijk en evenmin wenselijk om
het recht van de Republiek voor eenieder in te voeren.
Dat deden de kolonisten dan ook niet. Het Rooms-Hol-
landse recht, het mengsel van het primaire lokale en het
subsidiaire Romeinse recht uit het gewest waaruit de
meeste kolonisten afkomstig waren, gold enkel voor de
kolonisten en overige Europeanen.12 De lokale bevolking
leefde naar haar eigen recht. Omdat slavernij een bestaand
gebruik was,13 hoefde deze figuur niet te worden inge-
voerd en van een Romeinsrechtelijke grondslag te worden
voorzien. Slavernij maakte deel uit van het ‘inlandse
recht’. Om greep op de slavernij te verkrijgen was regel-
geving nodig die het gewoonterecht opzijzette als de
Nederlanders ervan af wilden wijken. Regelgeving zal
ook nodig zijn geweest voor door de Nederlanders van
elders aangevoerde slaven. De Bataviasche Statuten van
1642, die het dichtst in de buurt kwamen van een voor
de koloniën op het oostelijk halfrond bestemde codifica-
tie,14 bevatten dan ook een vrij uitgebreide regelgeving
over ‘slaeven ofte lyffeygenen’.

De Statuten waren bestemd voor de gehele archipel die
later de naam Indonesië kreeg, zij werden evenwel ook
gevolgd in wat destijds de buitencomptoiren werden ge-
noemd. Zo werden de Statuten gevolgd in Ceylon (Sri
Lanka) en in de Kaapkolonie (Zuid-Afrika).15 Het gaat

Vgl. uitgebreid hierover A. Watson, Slave Law in the Americas, Athens/Londen 1989, bijvoorbeeld op p. 47 e.v.9.
Vgl. over het Weekblad dat verscheen tussen 1839 en 1936 (toen het opging in de NJ), W.J. Zwalve & C.J.H. Jansen, Publiciteit van juris-
prudentie, Deventer: Kluwer 2013, p. 194-209. Het archief van het Weekblad is gedigitaliseerd en doorzoekbaar via weekblad.archive.li-
brary.maastrichtuniversity.nl en ook opgenomen in Delpher.

10.

Watson 1989, p. 113: ‘The changes from Roman law were modest.’ ‘Basically, the owner’s right to manumit without hindrance remained.’
Zie ook op p. 133: ‘and the law always continued to allow manumission easily.’

11.

Zie bijvoorbeeld de instructie van de Heeren XVII aan VOC-bevelhebber Coen uit 1622 om Rooms-Hollands erf- en privaatrecht te
volgen, weergegeven in J.Th. de Smidt, ‘Is Dutch Hollands?’, in: R. van den Bergh (red.), Summa Eloquentia (bundel voor M. Hewett),
Pretoria 2002, p. 90-101, op p. 91.

12.

Vgl. voor een overzicht per streek (er bestonden grote regionale verschillen en verschillende varianten van slavernij en eraan verwante fi-
guren zoals bijvoorbeeld in veel delen van Indonesië het pandelingschap waarin een debiteur kon vervallen), A. Reid m.m.v. J. Brewster

13.

(red.), Slavery, Bondage, and Dependency in Southeast Asia, New York 1983, op p. 8-12 over debt-bondage (pandelingschap); zie ook
M. van Rossum 2015, p. 20-22.
Belangrijke voorlopers van de Statuten op het punt van slavernij waren ordinanties van 4 mei 1622 (regels over overdracht, regels met be-
trekking tot geloof) en van 16 juni 1625 (voornamelijk strafrecht), Nederlandsch-Indisch Plakaatboek 1602-1811, Deel I (samengesteld

14.

door J.A. van der Chijs), Batavia-Den Haag 1885, p. 96-99, p. 171-173. Zie hierover J. Fox, ‘Early Dutch East India Company Ordinances’,
in: Reid 1983, p. 246-262. Ook in Van Rossum 1989 komen allerlei regels over slavernij aan de orde van voor en na de Statuten van 1642,
bijvoorbeeld op p. 43-45.
Vgl. hierover J. van Kan, ‘De Bataviasche Statuten en de buitencomptoiren’, in: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Neder-
landsch-Indië, Deel 100 (1941), p. 255-282, voor Ceylon, p. 261 e.v., voor de Kaap, p. 264 e.v. Vgl. over Ceylon, de Bataviasche Statuten

15.
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hier over Indonesië. Ten eerste omdat de Indonesische
regelgeving richtinggevend was voor de andere kolonies,
ten tweede omdat Nederland Indonesië na de Napoleon-
tische tijd als enige kolonie terugkreeg van de Engelsen.
De slavernij in Indonesië kon zo negentiende-eeuwse
Nederlandse rechtspraak opleveren die de rol kan verdui-
delijken van het Romeinse recht.

De Statuten droegen overduidelijk Romeinsrechtelijke
sporen, zo gaven zij bijvoorbeeld de Romeinsrechtelijke
regels omtrent de koop van een slaaf met een verborgen
gebrek: de koper kon de koop vernietigen, of prijsvermin-
dering verlangen.16 De Statuten boden ook de aan het
Romeinse recht ontleende mogelijkheid om een slaaf een
handgeld (peculium) toe te kennen waarmee hij of zij zelf
kon handelen. De aansprakelijkheid van de eigenaar was,
net als in het Romeinse recht, beperkt tot het bedrag van
het handgeld.17 Een afwijking van het Romeinse recht
vormden de regels over vrijlating, die diende te geschieden
ten overstaan van een secretaris (notaris) en twee getui-
gen.18 Voor het overige golden ‘de beschreven Keyser-
lycke rechten’ (het Romeinse recht uit het Corpus Iuris
Civilis van Justinianus) als zij maar niet tegengesteld wa-
ren aan het lokale recht:

‘Voorts soo sullen alle ander saecken, den slaeven ofte
lyffeygenen raeckende, in desen niet gededuceert, gerecht
ende gereguleert worden naer luyt ende uytwysende de
beschreven Keyserlycke rechten, voor soo veel deselve
desen niet contrarieeren ende met de gelegentheyt van
dese landen overeen comen ende practicabel syn.’19

Illustratief voor de combinatie van koloniale regelingen,
Romeins recht en ongeschreven recht die gold voor de
slavernij is een proces uit 1853 waarin het Nederlandse
openbaar ministerie tegenover Ong Hong Tjiong stond.20

Het OM trad op als vindex libertatis (handhaver van de
vrijheid) van Tjapende en haar dochter Isa. Zij waren
volgens het OM geen slaven van Tjiong, maar vrije men-
sen. Tjapende zou in 1819, toen de verplichting werd in-
gevoerd om slaven in een register in te schrijven, ten on-
rechte zijn ingeschreven. Bovendien had Tjiong Tjapende
en Isa zestien jaar als vrijen laten leven, zich al die tijd
niet gekweten van de verplichting zijn slaven te voeden
en te kleden, en ingestemd met een huwelijk van Tjapende
met de inlander Aha en daarbij een bruidsschat van 26
reaal ontvangen. Tjiong bracht tegen dit alles in dat hij
inderdaad had toegestaan dat Tjapende als vrije leefde en
dat hij ook had berust in haar huwelijk met Aha, maar
dat hij bij dit alles de bedoeling had dat Tjapende zich
kon loskopen uit haar slavernij. Tjiong was ook steeds
de belasting blijven betalen verschuldigd over de eigen-
dom van slaven. De rechter wees alle argumenten van het
OM van de hand: de registratie leverde een onweerlegbaar
vermoeden van slavernij op, het niet voeden en kleden
van slaven kon slechts leiden tot onteigening als strafrech-
telijke sanctie, maar was geen vorm van stilzwijgende
vrijlating. Het feit dat Tjapende gedurende zestien jaar
als vrije had geleefd, maakte evenmin dat zij vrij was ge-
worden. Het Romeinse recht kende weliswaar de moge-
lijkheid de vrijheid door verjaring te verwerven, maar
daarvoor was een bezit van de vrijheid te goeder trouw
gedurende twintig jaar vereist.21 Bovendien, zo eindigde
de rechter, was hier geen Romeins recht van toepassing,
omdat het inlandse recht de figuur van verwerving van

en de verhouding met Ceylonees gewoonterecht over slaven ook L. Hovy, Ceylonees Plakkaatboek, Deel I Voorwerk, Deel II Teksten
en Nawerk, Hilversum 1991, I: op p. 104 e.v. over de Statuten, daar vindt men ook allerlei plakkaten over openbare-orderecht, strafrecht
en andere rechtsgebieden betreffende slaven. Vgl. voor Zuid-Afrika een uitgebreid rapport uit de Engelse tijd van D. Denyssen (1773(?)-
1855), ‘Statement of the laws of the Colony of the Good Hope regarding Slavery’, afgedrukt in: G.M. Theal (red.), Records of the Cape
Colony October 1812-April 1814, Volume IX, Kaapstad 1901, p. 143-161, over de Bataviasche Statuten (door Denyssen genoemd ‘Statutes
of India’), het Romeinse recht en de verhouding met gewoonterecht, op p. 143, over de uit de statuten genomen regels voor vrijlating, op
p. 160 en 161. Zie nog, telkens vergelijkend met Romeins recht en Curaçao, B.D. van der Velden, Ik lach met Grotius en alle die prullen
van boeken. Een rechtsgeschiedenis van Curaçao, Willemstad: Carib Publishing/Amsterdam: SWP 2011, p. 153 e.v.
Nederlandsch-Indisch plakaatboek 1602-1811, p. 572-576, over de koop op p. 574. Als verborgen gebreken werden onder andere genoemd
de ‘vallende sieckte’ (epilepsie) en de ‘Spaense ofte Amboinsche pocken’ (syfilis). Voor vernietiging en prijsvermindering gold dat de actie

16.

binnen zes maanden diende te worden ingesteld, in het Romeinse recht gold de termijn van zes maanden voor wat wij nu vernietiging
noemen (de actio redhibitoria), voor prijsvermindering (de actio quanti minoris) gold een termijn van een jaar, zie bijvoorbeeld S. Lohsse,
R. Knütel & M. Kaser, Römisches Privatrecht, München: C.H. Beck 2021 (22e druk), §52 Rn 39 (p. 315).
Nederlandsch-Indisch plakaatboek 1602-1811, p. 574.17.
Nederlandsch-Indisch plakaatboek 1602-1811, p. 575. Vgl. hierbij de door F.W. Stapel heruitgegeven Beschrijvinge van de Oost-Indische
Compagnie 1639-1701, van P. van Dam, deel III, Den Haag 1943, p. 207, waar de uitgever toevoegt dat met secretaris is bedoeld notaris.

18.

Nederlandsch-Indisch plakaatboek 1602-1811, p. 575. De Bataviasche Statuten eindigden met een soortgelijke algemene slotclausule, het
‘Besluyt’, p. 593-594: ‘Voorts is generalycken gestatueert, dat van wat saecken in dezen niet bysonder geordonneert syn, geobserveert

19.

ende onderhouden zullen worden de rechten, statuten ende costumen, in de Vereenighde Nederlanden gebruyckt; ende daer deselve mede
sullen coomen te deficieeren, geuseert ende achtervolght sullen worden de beschreven keyserlycke rechten, voor soo veel die met de gele-
gentheyt van dese landen overeen comen ende practicabel sullen syn.’ Een dergelijke vangnetbepaling kwam ook al voor in de instructie
van de Heeren XVII aan Coen uit 1622, zie noot 12.
Het oordeel in eerste aanleg was van de Raad van Justitie van Makassar 3 augustus 1853, W. 1854, 1603. Zie ook Het Regt in Nederlandsch
Indië, V, deel IX Batavia 1854, p. 364-371; de uitspraak van het Hooggeregtshof van Nederlandsch Indië van 31 augustus 1854, W. 1855,

20.

1660. Over de zaak C.W. van Galen, ‘De Registers van Lijfeigenen. Slavenregisters in Nederlands-Indië in de negentiende eeuw’, Nieuw
Letterkundig Magazijn, 2020, p. 31-38.
De rechter verwees hierbij naar CJ. 7,22,1,2 (een constitutie van keizer Diocletianus) en D. 41,1,2,3 (een tekst van Ulpianus). Vgl. over de
mogelijkheid om door verjaring de vrijheid te verwerven M. Kaser, Das Römische Privatrecht I, München 1971, p. 293, vgl. ook
W. Buckland, The roman law of slavery, Cambridge 1907 (herdruk 1970), p. 648-649.

21.
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de vrijheid voor verjaring niet kende.22 Het Hooggeregts-
hof liet dat oordeel in stand.

Dit alles betekende natuurlijk niet dat het Romeinse recht
op het gebied van de slavernij in Indonesië maar een
marginale rol speelde. Ik heb er hiervoor al op gewezen
dat veel van de regels over slavernij uit de Bataviasche
Statuten gebaseerd waren op het Romeinse recht. Boven-
dien gold het Romeinse recht telkens wanneer slaven het
voorwerp waren van een koopovereenkomst tussen
Europeanen, of wanneer zij bijvoorbeeld een rol speelden
bij de verdeling van de nalatenschap van iemand voor wie
het Rooms-Hollandse privaatrecht gold. Een voorbeeld.
In 1850 boog het Hooggeregtshof van Nederlandsch Indië
zich over het testament van Cornelis Chastelein (1657-
1714). Hij vertrok als boekhouder voor de VOC naar
Indië en verwierf daar als planter een fortuin. Hij zette
zich in voor de plaatselijke bevolking, voor de lokale
landbouwmethoden en hij keerde zich tegen de al te veel
op handel gerichte politiek van de VOC.23 In zijn testa-
ment liet hij het landgoed Depok na aan zijn aldaar wo-
nende slaven onder de voorwaarde dat zij zich tot het
christendom zouden bekeren. De vrijgelatenen en hun
nakomelingen zouden de grond tot in de eeuwigheid
mogen gebruiken en benutten. In een codicil gaf Chaste-
lein nog instructies over hoe de grond te gebruiken. Er
ontstond in Depok een bloeiende christengemeenschap,
waarvan de sporen tot op de dag van vandaag naspeurbaar
zijn. In 1850 verkeerde de kolonie in gevaar: nakomelin-
gen van Chastelein betoogden dat het testament de vesti-
ging van een recht van vruchtgebruik inhield, en geen
eigendomsoverdracht behelsde. Een vruchtgebruik in het
voordeel van een stad, een instelling, of een groep zoals
hier de christengemeenschap van Depok, eindigde volgens
het ‘oud-Hollandsche regt’ vanzelf na maximaal honderd
jaar. Deze regel stamde uit het Romeinse recht en hield
verband met de angst dat de bloot-eigendom waardeloos
werd. Vruchtgebruik was immers verbonden aan het leven
van de vruchtgebruiker, met diens dood ging het recht
teniet. Een gemeente, stad of groep kon niet sterven zodat
de bloot-eigendom van weinig waarde was. Het
Romeinse recht stelde de duur van zo’n vruchtgebruik
daarom op honderd jaar: de maximale levensduur van
een mens (D. 7,1,56, D. 33,2,8 vgl. ook nog CJ 1,2,19pr
en 1).24 Dat zou betekenen dat de vrijgelatenen en hun
nakomelingen inmiddels geen recht meer hadden op de
grond, en dat de erfgenamen van Chastelein honderd jaar
na diens dood de volle eigendom hadden verkregen van

Depok. De rechter wilde hier niets van weten: de bepalin-
gen in het testament maakten afdoende duidelijk dat
Chastelein eigendomsoverdracht voor ogen stond.25

4. Het Romeinse recht als grondslag voor de
slavernij in de koloniën op het westelijk halfrond

De staatsbemoeienis van de Republiek der Zeven Verenig-
de Nederlanden met wat uit zou groeien tot een koloniaal
rijk in het westen, begon met de oprichting van de West-
Indische Compagnie in 1621.26 Zij was verantwoording
verschuldigd aan de Staten-Generaal en kreeg de opdracht
om de oorlog tegen de Spanjaarden ook in de Nieuwe
Wereld te voeren. De Staten-Generaal gaven haar daartoe
in een zogenoemd octrooi bijvoorbeeld de bevoegdheid
overeenkomsten te sluiten met vreemde heersers. De
verovering van de zilvervloot in 1628 gaf de Republiek
en de WIC de financiële armslag om te gaan denken aan
het veroveren en vestigen van kolonies. Met dat doel
stelde het bestuur van de WIC in 1629 alvast een ‘Ordre
van Regieringe soo in Policie als in Iustitie’ op ‘voor
plaetsen verovert en te veroveren in West-Indien’ die de
Staten-Generaal goedkeurden. In artikel LX stond dat
wat betreft huwelijks-, personen- en familierecht en erf-
recht het Hollandse en Zeeuwse recht gold. Voor het
verbintenissenrecht golden volgens artikel LXI ‘de gemee-
ne beschreven Rechten’: dat was het Romeinse recht zoals
dat gerecipieerd was in de Republiek.27 Daarbij bestonden
er natuurlijk wel verschillen tussen het Romeinse recht
zoals dat in het thuisland gold en het Romeinse recht in
de kolonies. De bepalingen over slavernij uit het
Romeinse recht behoorden immers niet tot het in de Re-
publiek gerecipieerde recht. Met de verovering van enkele
Portugese suikerplantages op de kust van Noord-Brazilië
in 1630 kreeg een regeling met betrekking tot slavernij
enige urgentie, omdat daar slaven werkten en de WIC
zich vanaf die tijd begon te mengen in de handel in slaven
uit Afrika. Voor die tijd hadden de Nederlanders deze
handel overgelaten aan de Spanjaarden en Portugezen.
Dit zal een reden zijn geweest dat de Staten-Generaal de
bestuurders van de WIC in 1636 de instructie gaven dat:

‘alle de Wetten ende constitutien by de ghemeyne Rech-
ten, wegen de Slaven ende onvrye Luyden gestatueerd’
golden ‘voor de geconquesteerde steden, forten ende
plaetsen in Brazijl, ende die noch namaels geconquesteert
sullen worden’.28

Raad van Justitie van Makassar 3 augustus 1853, W. 1854, 1603: ‘dat bij de Inlandsche rechtsbegrippen de verkrijging der vrijheid door
verjaring onbekend is.’

22.

Vgl. over hem bijvoorbeeld Bartelds, in: P.C. Molhuysen/P.J. Blok/F.K.H. Kossmann (red.), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek
(NNBW) deel VIII, Leiden 1930, p. 227-228.

23.

Vgl. bijvoorbeeld S. van Leeuwen onder verwijzing naar het Romeinse recht, Het Rooms-Hollands regt, Amsterdam 1708 (8e druk), p. 142:
‘Maar Lijf-togt aan sekere onscheidbare gemeenschap gemaakt, gelijk als aan Kerken, Godshuysen, Gilden, Steden en diergelijke, werden
verstaan na verloop van hindert jaren te eindigen, het welke op ’t ruimste voor een Menschen leven geschad werd.’

24.

Hooggeregtshof van Nederlandsch Indie, W. 1850, 1160. Vgl. over de zaak ook Tijdschrift voor Neerland’s Indië, 1877 (1e deel), ‘Varia’,
p. 220-224. Over het treurige lot van de kolonie Depok en haar inwoners na het vertrek van de Nederlanders, N. Peters & G. Snoeijer,
Depok, de droom van Cornelis Chastelein, Volendam: LM Publishers 2019, over Chastelein op p. 11 e.v., over de rechtszaak op p. 46.

25.

Vgl. bijvoorbeeld C.Ch. Goslinga, The Dutch in the Caribbean and on the Wild Coast, 1580-1680, heruitgave Gainesville 2017, over de
oprichting van de WIC op p. 39 e.v.

26.

Afgedrukt in Groot Placaet-boek II, Den Haag 1664 (samengebracht door C. Cau), p. 1246.27.
Artikel 86 van de instructie van de hoogmogende heren van de Staten Generael gericht aan de WIC van 23 augustus 1636, Groot Placaet-
boek II, p. 1261. Vgl. A.J.M. Kunst, Recht, commercie en kolonialisme in West-Indië, Zutphen 1981, p. 130. Zie ook P.A.J. van den Berg,

28.
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Er is vanuit legislatief oogpunt wel wat af te dingen op
deze bewoordingen: het Romeinse slavenrecht behoorde
immers juist niet tot de ghemeyne Rechten in de Repu-
bliek. De bedoeling zal geweest zijn voor de slaven en de
slavenhandel het Romeinse recht toe te passen.29 Het is
bij dit alles de vraag of de instructie uit 1636 een voldoen-
de grondslag bood voor de gelding van het Romeinse
slavenrecht in andere kolonies die de WIC vóór 1636 had
verworven en voor de gebieden die de WIC later elders
veroverde. De WIC was bijvoorbeeld betrokken bij en-
kele eerder Zeeuwse bezittingen in wat later Brits-Guyana
ging heten en nu Guyana heet (in Essequebo, Berbice en
Demerara);30 zij veroverde Curaçao op de Spanjaarden
in 1634. De hiervoor al genoemde Watson merkte terecht
op dat de gelding van het Romeinse slavenrecht in door
de WIC gecontroleerde gebieden niet zomaar volgde uit
het gegeven dat volgens de Ordre van Regeringe voor het
verbintenissenrecht het gemene recht gold. Dat betekende
dat het Romeinse recht gold voor een koopovereenkomst,
maar er volgde niet vanzelf de gelding uit van de regels
over slavernij.31

De Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland
leidde uit artikel LXI wel af dat op Curaçao het
Romeinse slavenrecht gold. Dat weten we uit de weergave
van een van zijn beslissingen in de Observationes Tumul-
tuariae van raadsheer Cornelis van Bynkershoek (1673-
1743). Het college boog zich in deze zaak over wat in die
tijd een ipr-kwestie was, die het gevolg was van het gege-
ven dat de Europese kolonisatoren de slavernij in het
thuisland niet kenden, maar in de koloniën wel. Beteken-
de dit dat een slaaf die Europa bereikte daardoor automa-
tisch de vrijheid verwierf? De Raad oordeelde dat het
beginsel van vrije grond dat een einde maakte aan de sla-
venstatus hier niet gold. De regel gold niet omdat Curaçao
net als de Republiek onder het gezag viel van de Staten-

Generaal, en de slaaf dus niet uit een ander rijk (ex alio
imperio) Nederland had bereikt.32

Ook voor Suriname rijst de vraag of het Romeinse slaven-
recht er wel is ingevoerd. De WIC verwierf Suriname in
1682. Dat is zo’n vijftig jaar na de instructie over het ge-
bruik van de Romeinse regels over slaven in bezittingen
‘in Brazijl’. De Zeeuw Abraham Crijnssen zette de kolo-
nisering van Suriname in 1667 in gang met de verovering
van Fort Willoughby op de Engelsen. Hij doopte het
bolwerk om tot Fort Zeelandia, naar de provincie die van
1667 tot de overdracht aan de WIC in 1682 eigenaar was
van de kolonie. De WIC droeg de eigendom van Suriname
na een jaar overigens alweer deels over, voor een derde
aan de stad Amsterdam, en voor een derde aan de
Zeeuwse edelman Van Aerssen van Sommelsdijck. Ge-
drieën vormden zij de ‘Geoctroyeerde Sociëteit van Suri-
name’.33 De hierboven al genoemde Watson bracht de
toepassing van het Romeinse recht als grondslag van de
slavernij in verband met de mate waarin het Romeinse
recht was gerecipieerd in de republiek. Het maakte deel
uit van het culturele erfgoed, de toepassing was onvermij-
delijk.34 De vergelijking met de Bataviasche Statuten
maakt aannemelijk dat daarnaast meespeelde dat de sla-
vernij op het westelijk halfrond (veel meer) een uitheemse
instelling was waarvoor geen lokaal recht gold.35

Wat er zij van deze kanttekeningen over de gelding van
het Romeinse slavenrecht op het westelijk halfrond en
de redenen daarvoor, het werd in Suriname toegepast.
Voor de kolonisten waren in lijn met de Ordre van Rege-
ringe van de WIC het Rooms-Hollandse en het Rooms-
Zeeuwse recht van belang.36 Tot algemene regelgeving
over de vrijlating van slaven kwam het lange tijd niet. Het

‘Tekst & Uitleg. D. 1,5,4 Florentinus libro nono institutionum (slavernij)’, GROM 2014, p. 1-7, op p. 5. Vgl. over deze en andere regelgeving
in Nederlands-Brazilië, P. en R. Russell, ‘Qua Patet Orbis. Roman Dutch Law in Dutch Brazil (1630-1654)’, in: Ius romanum - Ius com-
mune - Ius hodiernum (bundel E.J.H. Schrage), Aalen: Scientia Verlag/Amsterdam: Kloof Booksellers 2010, p. 331-345.
Dat was immers ook het recht waaraan de Portugezen hun regelgeving over slavernij grotendeels ontleenden zodat er op dit punt niet te
veel veranderde in Nederlands-Brazilië. Vgl. over het Portugese slavenrecht Watson 1989, p. 91-101, i.h.b. op p. 93.

29.

Zie bijvoorbeeld C.Ch. Goslinga, The Dutch in the Caribbean and on the Wild Coast, 1580-1680, heruitgave Gainesville 2017, hoofdstuk
16, p. 409 e.v.

30.

Watson 1989, p. 104.31.
Zie C. van Bijnkershoek, Observationes Tumultuariae, IV E.M. Meijers, H.F.W.D. Fischer, M.S. van Oosten edd., Haarlem 1962, nr. 2966
(p. 41-42). Over deze zaak recent T. van Polanen, ‘Snak, Claas and Bastiaan’s Struggle for Freedom: Three Curaçaoan Enslaved Men and

32.

Their Court Cases About the Free Soil Principle in the Dutch Republic’, BMGN 2021, p. 33-58; E. Maduro, ‘Nos a bai Hulanda. Antillianen
in Nederland, 1634-1954’, in: G. Oostindie & E. Maduro (red.), In het land van de overheerser II: Antillianen en Surinamers in Nederland
1634/1667-1954, Dordrecht 1986, p. 133-244, op p. 155-156; A.J.M. Kunst, Recht, commercie en kolonialisme in West-Indië, Zutphen
1981, p. 180-181. Vgl. rechtsvergelijkend met verwijzing en bespreking van soortgelijke Pruisische, Engelse, Schotse, Franse en Amerikaanse
rechtspraak en regelgeving, M. Grünberger, Personale Gleichheit. Der Grundsatz der Gleichbehandlung im Zivilrecht, Baden-Baden:
Nomos 2013, p. 141 e.v. en F. Batselé, Liberty, Slavery and the Law in Early Modern Western Europe, z.p. 2019.
Vgl. over de ingewikkelde verhoudingen tussen de Zeeuwen, de WIC en de Hollanders L. Balai, Geschiedenis van de Amsterdamse slaven-
handel, Zutphen: Walburg Pers 2013, p. 73-75; K. Fatah-Black, Sociëteit van Suriname 1683-1795, Zutphen: Walburg Pers 2019, p. 37-47.

33.

Watson 1989, p. 105: ‘In the absence of further evidence, the conclusion is presumably justified that the Dutch, simply because of their
legal cultural heritage, would inevitably make Roman law the basis of their slave law.’

34.

Alhoewel de inheemse bevolking voor de komst van de Europeanen wel vormen van verhoudingen tussen mensen kende vergelijkbaar
met slavernij of lijfeigenschap, vgl. bijv. N.L. Whitehead, ‘Indigenous slavery in South America, 1492-1820’, in: The Cambridge World

35.

History of Slavery III, Cambridge 2011, p. 248-271. Zo er uitgebreide regels bestonden, lag toepassing ervan op de van elders aangevoerde
slaven niet voor de hand.
Voor een bespreking van naar Rooms-Hollands recht beslechte Surinaamse zaken zie P.J. Verdam, ‘Het Hooggerechtshof over Surinaamse
zaken rechtsprekend naar Romeins-Hollands recht (1809-1838)’, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 1969, p. 529-549. Vgl. ook F.A.J. van

36.

der Ven, ‘“O. dat volgens het oud Hollandsche Regt, in de colonie Suriname nog geldende, (..)” ofwel enige opmerkingen over relatieve
eigendom’, GROM 2009, p. 1-30.
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eerste Reglement van Manumissie was van 28 juli 1733.37

Het meest in het oog springende verschil tussen dit en
volgende reglementen enerzijds en het Romeinse recht
anderzijds, was dat voor vrijlating ‘permissie en goedkeu-
ring van de Edele Hove van Politie’ was vereist. Watson
beschouwde dit zoals hiervoor in de inleiding al opge-
merkt als een bescheiden afwijking van het Romeinse
recht die geen beletsel vormde voor gemakkelijke vrijla-
ting. Negentiende-eeuwse rechtspraak uit het Weekblad
werpt daarop een ander licht: de Surinaamse regels ston-
den wel degelijk in de weg aan een soepele vrijlating.

5. De vrijlating van Charmantje van Ansen38

In december 1829 verleende de (Particuliere) West-Indi-
sche Bank aan J.L. Gardé een lening van 60 000 gulden.
Gardé, een majoor in de burgermilitie van Paramaribo,
vestigde voor de terugbetaling een hypotheekrecht op de
koffieplantage Belwaarde. Hij overleed een jaar later, in
1830. De Britse slavenhandelaar Isaac Leach nam de
plantage en de schuld in 1832 over. Hij maakte er een
suikerplantage van. Leach overleed in 1843, in elk geval
voor september, toen de afwikkelaars van zijn vermogen
enkele op zijn plantages aanwezige goederen te koop
aanboden.39

De beide plantages gingen uiteindelijk over in de handen
van de Schot Alexander Macintosh. De Engels/Schotse
eigendom van de plantages inclusief slaven leidde overi-
gens tot bemoeienissen van de Engelsen. Er zouden zich
op de plantages van de ‘notorious slave dealer’ Leach
mogelijk uit Afrika gekidnapte slaven hebben bevonden
die er terecht waren gekomen in strijd met het in 1818
gesloten Brits-Nederlandse Verdrag ter wering van de
slavenhandel. De bemoeienissen van de Engelse rechter
in het als uitvloeisel van dat verdrag opgerichte Gemengde
Geregtshof tot wering van slavenhandel met standplaats
Suriname, Edward Schenley (1799-1878), bleven voor
zover ik kan overzien wat betreft Belwaarde zonder re-
sultaat.40

Eind 1843 richtte zich Andries de Randamie tot het
Gouvernement met een verzoek om brieven van manu-
missie voor de slavin Charmantje,41 bekend staande ten
name van de plantage Belwaarde.42 Gardé had aan haar
bij ‘testamentaire dispositie den schat van vrijdom toege-
zegd’. De Gouverneur maakte het verzoek bekend in de
Surinaamsche Courant van 17 december 1843 en riep ‘een
iegelijk die eenige regt of pretentie op de gemelde Slavin
mogt sustineren’, op om binnen den tijd van drie weken
ter Gouvernementssecretarij aantekening te doen. Na het
verloop van die drie weken zouden de gevraagde brieven
van manumissie worden verleend.

Ik heb niet na kunnen gaan waarom de vrijlating in
Gardé’s testament uit 1832 pas in 1843 in gang is gezet.
Het vermoeden rijst – zie ook de direct hierna besproken
zaak – dat men de testamentaire bepalingen verzweeg
zodat de slaven onkundig bleven van hun beoogde vrijla-
ting.43

Voor de regels over vrijlating gold destijds het Manumis-
siereglement van 1832.44 Vrijlating geschiedde door het
Gouvernement (art. 1) en onder bepaalde voorwaarden
(borgstelling of directe betaling van 300 of 500 gulden,
het overleggen van een inschrijving in de slavenregisters,
een bewijs dat de vrij te laten slaaf was opgenomen in een
erkend Kerkgenootschap door het Gouvernement (art.
15)). De borgstelling was verplicht om ervoor te zorgen
dat er in het onderhoud van de vrijgelatene kon worden
voorzien indien deze tot armoede mocht vervallen.45 De
staat publiceerde een verzoek tot vrijlating in de krant
waarop diegene die ‘in hunne regten gekrenkt’ werden
gedurende drie weken verzet konden aantekenen (art.
16). De West-Indische Bank maakte bezwaar tegen de
vrijlating. Charmantje was ‘behoorlijk ingeschreven op
de slavenregisters dezer kolonie’ en viel daarom onder
het hypothecair verband. Vrijlating zou de belangen van
de bank als zekerheidsgerechtigde schaden. Het manumis-
siereglement volgde hier het Romeinse recht waar een
zekerheidsgerechtigde zich eveneens tegen vrijlating kon
verzetten.46 De bank liet weten van de oppositie af te zien
als de waarde van de slavin zou worden betaald en dat

Voor de tekst J.A. Schiltkamp & J.Th. de Smidt, West Indisch Plakaatboek, Suriname I, Amsterdam 1973, p. 411-412.37.
Geregtshof te Suriname 8 mei 1844, W. 1844, 520.38.
Surinaamsche Courant 23 september 1843.39.
Zie voor de brieven van Schenley en de reacties van gouverneur Elias, Correspondence with the British commissioners at Sierra Leone,
Havana, Rio de Janeiro, Surinam, Cape of Good Hope, Jamaica, Loanda and Boa Vista, relating to slave trade, from January 1 to December

40.

31 1844, Londen 1845, in nr. 194 en 198, p. 255 en p. 261 e.v. Er is veel geschreven over het bewogen leven van Schenley die viermaal
trouwde, de laatste keer toen hij in de veertig was met de door hem geschaakte vijftienjarige Amerikaanse Mary Crogan, telg uit een
steenrijke familie uit Pittsburgh. Vgl. over zijn werk als rechter Ph.A. Samson, ‘Edward Shenley (sic) Lid van het gemengd Geregtshof tot
wering van de slavenhandel’, De West-Indische Gids 1961/1962, p. 52-55. Over de gemengde gerechtshoven en de rapporten van Schenley
Emmer 2000, p. 190-200.
Vgl. over dergelijke benamingen A. van Stipriaan, ‘What’s in a name? Slavernij en naamgeving in Suriname tijdens de 18e en 19e eeuw’,
OSO (Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis) 1990, p. 25-46.

41.

Blijkens het gedigitaliseerde slavenregister werd De Randamie aangesteld als curator ad hoc van Charmantje of Catharina ingevolge reso-
lutie no. 1066 van 24 augustus 1843. Nationaal Archief Suriname, Slavenregister Suriname: Slavenregisters / Plantages, Suriname, archief
toegang 16, inventarisnummer 17, 1838-1848, folio 2918.

42.

Zie met vermelding van andere voorbeelden O. ten Have & F. Dragtenstein, Manumissies in Suriname 1832-1863, Utrecht 1997, p. 23.43.
Bijvoorbeeld weergegeven in Ten Have en Dragtenstein 1997, p. 56-65.44.
J. Wolbers, Geschiedenis van Suriname, 1861 (heruitgave: Amsterdam 1970), p. 666. Vgl. voor soortgelijke regelingen voor Curaçao
C.C. Goslinga, Emancipatie en emancipator, Assen 1956, p. 35-36.

45.

Vgl. met verwijzingen V.J.M. van Hoof, Generale zekerheidsrechten in rechtshistorisch perspectief, Deventer: Wolters Kluwer 2015, § 2.3.5,
p. 55-56. De mogelijkheid een vrijlating te verhinderen ontbrak wanneer het ging om een generaal zekerheidsrecht. Zie ook W. Buckland,
The roman law of slavery, Cambridge 1907 (herdruk 1970), p. 573-575.

46.
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bedrag ter beschikking zou worden gesteld aan de boedel,
of wanneer er een andere slaaf of slavin zou worden inge-
schreven op de plantage. De curator stelde daartegenover
dat vrijlating van Charmantje de bank geen schade zou
opleveren omdat zij bejaard was, en zij bovendien van
kinds af aan ongeschikt was voor veldwerk. Daarnaast
wierp de curator een formeel bezwaar op tegen het verzet
tegen de voorgenomen vrijlating. Dat verzet was aangete-
kend door H. Kamerling in zijn hoedanigheid van com-
missaris van de West-Indische Bank. Het verzet had
volgens de curator door de hoofddirectie van de bank
moeten worden aangetekend. Het Hooggeregtshof wees
dit bezwaar toe: op grond van artikel 26 van het Konink-
lijk Besluit van 30 december 1828 was inderdaad enkel
de hoofddirectie van de bank bevoegd verzet aan te teke-
nen. Commissaris Kamerling had weliswaar autorisatie
van de president van de bank, maar niet van de voltallige
hoofddirectie. Het Hof verklaarde het verzet daarom
niet-ontvankelijk. Volgens het gedigitaliseerde slavenre-
gister verwierf Charmantje of Catharina op 5 februari
1845 de vrijheid als Charmantje van Ansen.47

6. De vormloze vrijlating van Cecilia Levenswaard:
het recht van piekie jam

In 1847 behandelde de Hoge Raad in Den Haag in appel
op drie zittingsdagen een ‘zonderling, maar hoogst be-
langrijk rechtsgeding’.48 Ook hier speelde een niet uitge-
voerde testamentaire vrijlating een rol. Het draaide om
het testament van C.S. Baumgartner.49 Zij had haar slavin
Cecilia in haar testament de vrijheid gelegateerd ‘die in
de kolonie bekend is onder de naam van piekie-jam’. Het
recht van piekie jam, piki n’jam of waka piki nyan, was
een onofficiële wijze van vrijlating die in zwang was ge-
raakt om de verplichte borgstelling te ontwijken, en bo-
vendien de belasting uit te sparen die voor vrijgelatenen
gold (‘hoofdgeld’).50 Slaveneigenaren stelden hun slaven
eenvoudigweg ‘op vrije voeten’, verleenden hun het recht
van piekie jam, en lieten het daarbij. Zij moesten hun
eigen kostje bij elkaar scharrelen (de letterlijke betekenis

van piki-nyan is voedsel bijeen scharrelend).51 Deze gang
van zaken was de overheid een doorn in het oog omdat
de praktijk haar inkomsten kostte. Zij had deze praktijk
daarom verboden en in 1829 bepaald dat de piki n’jam
zich vóór 1831 moesten laten manumitteren door een
zogenoemde straatvoogd. Zorgden zij daar niet voor, dan
verloren zij de aanspraak op manumissie.52 Deze regelge-
ving dateerde evenwel van na het testament van Baum-
gartner en gold dus in deze zaak niet. Baumgartner lega-
teerde het recht van piekie jam en bepaalde daarnaast dat
haar erfgenamen verplicht waren de brieven van manu-
missie aan te vragen zo gauw Cecilia in staat was de kos-
ten op te brengen die daarvoor verschuldigd waren.
Baumgartners erfgenamen hadden de testamentaire
making geheimgehouden voor Cecilia. Cecilia was er
door een toeval veertien jaar later achter gekomen dat
haar het recht van piekie jam was gelegateerd en dat zij
bovendien aanspraak kon maken op vrijlating, waarop
zij op 17 oktober 1836 werd vrijgelaten en de naam
Magdalena Cecilia Levenswaard kreeg.53 Cecilia had in
de tussentijd twee kinderen gekregen, Karel en Carolina.
De erfgenamen van Baumgartner hadden hen behandeld
als slaven, Karel was verhuurd geweest, Carolina was
verkocht. Cecilia stelde dat haar kinderen geen slaven
waren omdat zij ten tijde van de geboortes – zonder het
te weten – gerechtigde was tot het aan haar gelegateerde
recht van piekie jam.54

Het Surinaamse Geregtshof stond voor de beantwoording
van de vraag welke gevolgen een onofficiële vrijlating
had: werd de persoon die het betrof vrij of deels vrij (de
redactie van het Weekblad sprak van een status van ‘tus-
schenslavernij’), of bleef hij of zij een slaaf? De Surinaam-
se wetgeving die het laatste leerde, was van later datum
en gold daarom in dit geval niet. Het Geregtshof besliste
daarom op grond van het Romeinse recht, geheel in lijn
met de hierboven beschreven traditie in ‘de West’. Dat
Romeinse recht kende volgens het Hof slechts vrijen en
slaven, en geen tussenfiguur. Het Hof betitelde het recht
van piekie jam als niet meer dan getuigende van een wel-

Nationaal Archief Suriname, Slavenregister Suriname: Slavenregisters / Plantages, Suriname, archief toegang 16, inventarisnummer 17,
1838-1848, folio 2918.

47.

HR 25 maart, 8 april en 7 mei 1847, W. 813 (arrest Hoge Raad) en W. 812 (verslag uitspraak Geregtshof Suriname). Een kort overzicht
van de zaak is te vinden in: Ph.A. Samson, ‘De status van piekie-njan’, De West-Indische Gids 1953, p. 51-55; Ten Have en Dragtenstein
1997, p. 17-19, vgl. ook in het zesde hoofdstuk van Fatah-Black 2018.

48.

Het op internet beschikbare boekje ‘GRAFZERK EN SUIKERWERK, namen op oude grafstenen in Suriname en Brits-Guyana mede-
gedeeld door Fred. Oudschans Dentz’ noemt Carolina Sophia Baumgartner en als sterfdatum 5 augustus 1822.

49.

In 1788 werd een hoofdgeld van tot honderd gulden per vrijgelatene ingevoerd, in 1804 verhoogd tot 500 gulden, zie West Indisch Plak-
aatboek II, nr. 892 en 977. Zie ook artikel 15 van het reglement uit 1832. J.P. Siwpersad spreekt in dit verband van door de overheid bewust

50.

gehandhaafde financiële barrières, De Nederlandse regering en de afschaffing van de Surinaamse slavernij (1833-1863), Groningen 1979,
p. 102-103.
Ten Have en Dragtenstein 1997, p. 17, zie ook Fatah-Black 2018, p. 128.51.
Het plakkaat van de Gouverneur-Generaal ‘Houdende bepalingen over slaven die geene meesters hebben’ van 10 juli 1829 hierover is in
het Sranantongo en het Nederlands afgedrukt in: Gouvernementsbladen in de kolonie Suriname 1816-1835, Amsterdam 1837, op p. 616-
618.

52.

De online gepubliceerde registers noemen overigens niet Cecilia als haar slavennaam, maar Sicilje, Nationaal Archief Suriname, Slavenre-
gister Suriname: Slavenregisters / Particulieren, Suriname, archief toegang 16, inventarisnummer 1, 1830-1838, folio 1186.

53.

Hierbij zij opgemerkt dat een legaat volgens het oud-vaderlands recht leidde tot directe verkrijging van het gelegateerde recht, dat wil
zeggen zonder dat nog leverings- of vestigingshandelingen waren vereist, zie bijvoorbeeld voor het Hollandse recht H. de Groot, Inleidinge

54.

tot de Hollandsche rechtsgeleerdheid, geredigeerd door F. Dovring, H.F.W.D. Fischer, E.M. Meijers, Leiden 1952, II,8(5), p. 14. Dit was
een van de redenen waarom de Hoge Raad in 1861 voor het BW dat in Nederland vanaf 1838 gold in dezelfde zin oordeelde, HR 19 april
1861, W. 2268. Het BW van 1838 gold in Suriname nog niet, aan de invoering ervan stond de slavernij tot 1863 in de weg. Zij volgde op
1 mei 1869, zie A.J.A. Quintus Bosz, ‘De weg tot de invoering van de nieuwe wetgeving in 1869 en de overgang van het oude naar het
nieuwe burgerlijk recht’, in: Een eeuw Surinaamse codificatie, Paramaribo 1969, p. 7-25, op p. 10-11.

115Rechtsgeleerd Magazijn THEMIS 2021-3

Over de rol van het Romeinse recht in de Nederlandse koloniale slavernij



willendheid van de eigenaar en verder als een ingeslopen
misbruik. De enige wijze om vrij te worden liep via be-
middeling van overheid. Nu Cecilia niet was gemanumit-
teerd was zij tot 1836 slaaf gebleven en datzelfde gold
dus voor Karel en Carolina.

Er is op de uitleg van het Romeinse recht door het
Geregtshof het nodige af te dingen. De stelling dat het
Romeinse recht enkel vrijen en slaven kende, is onjuist.
Het Romeinse recht kende wel een ‘tussenfiguur’: voor
een slaaf die voorwaardelijk was vrijgelaten (bijvoorbeeld
in een testament) golden voor het intreden van de voor-
waarde bijzondere regels.55 Een voorwaardelijk vrijgelaten
slaaf werd een statuliber(a) genoemd. Iets dergelijks gold
ook voor Cecilia, aan wie immers niet alleen onvoorwaar-
delijk het recht van piekie jam was verleend, maar die
ook een voorwaardelijke aanspraak op manumissie had
(de voorwaarde was dat zij het geld benodigd voor manu-
missie bijeen had). Ook in de Romeinse samenleving
kwamen dergelijke voorwaardelijke vrijlatingen voor. De
slaaf kon het geld voor zijn vrijlating verdienen door
middel van het handgeld dat hem de facto ter beschikking
stond, alhoewel het de iure toebehoorde aan zijn eigenaar.
Nu zou Cecilia met toepassing van de regels over de sta-
tuliber weinig zijn opgeschoten, omdat de kinderen van
een statuliber volgens D. 40,7,16 slaven van de erfgenamen
waren.56 Juist op dit punt was echter in 1750 een arrest
gewezen door de Hoge Raad van Holland, Zeeland en
West-Friesland dat aanknopingspunten bood om af te
wijken van deze regel. Willem Pauw, de schoonzoon van
Van Bijnkershoek en net als hij raadsheer in de Hoge
Raad, tekende de beslissing op in de door hem voortge-
zette Observationes Tumultuariae.57 ‘Sempronia’ had in
haar testament al haar huisslaven en slavinnen de vrijheid
geschonken onder de voorwaarde dat zij ‘Cajus’ en ‘Caja’
zouden dienen tot hun dood. Welke status had het kind
van de huisslavin geboren na het overlijden van Sempro-
nia, en vóór de dood van Cajus en Caja? Anders gezegd:
welke status had het kind van de statulibera? De rechters
op Curaçao hadden in eerste aanleg geoordeeld dat het
kind vrij was, maar dat oordeel was in hoger beroep ge-
sneuveld. Op instigatie van de Staten-Generaal werd de
zaak voorgelegd aan de Hoge Raad. Hij oordeelde in
meerderheid dat het kind vrij was. Pauw was er volgens
zijn aantekeningen niet in geslaagd de raadsheren die net
als hij vonden dat de huisslavin statuliber was geworden
met de dood van Sempronia, ervan te overtuigen dat het
kind die status deelde. Zij namen aan dat het kind van de
statuliber vrij was. Pauw bracht daartegen tevergeefs al-
lerlei teksten in stelling die duidelijk maakten dat voor
de statuliber weliswaar in strafrechtelijke zin de regels

voor slaven niet golden, maar dat zij wel degelijk slaaf
bleven.

Wat er zij van de kritiek op de uitleg van het Romeinse
recht door het Geregtshof, de zaak kwam terecht bij de
Hoge Raad in Den Haag en liep voor Cecilia en haar
kinderen goed af. Wintgens wierp in een uitvoerig betoog
op dat de beslissing in deze zaak niet op Romeins recht
gebaseerd moest worden, maar op Surinaams recht. In
het Romeinse recht was vrijlating zonder overheidsbe-
moeienis per testament immers goed mogelijk, de Suri-
naamse manumissiereglementen hadden het Romeinse
recht opzijgezet. De Hoge Raad besliste in deze zin: de
in Suriname gegroeide praktijk van piekie jam maakte
wel degelijk een einde aan de eigendom. Cecilia was
daarom ‘haar eigene meesteresse’. Haar kinderen hadden
dezelfde status. De erfgenamen van Baumgartner moesten
‘hun handen van Karel af houden’. Het slavenregister
vermeldt de manumissie van Jacobus Karel en Carolina
op 20 januari 1849 door de interventie van straatvoogd
N.M. Heymans.

7. Een gelegateerd vruchtgebruik voor Henriette
Schoonebeek

Een ander voorbeeld van de nadelige gevolgen van de
voor vrijlating vereiste overheidsbemoeienis biedt een
door de Amsterdamse rechtbank in 1862 beslecht geval.
Het ging om de nalatenschap van de Schotse arts en sla-
venhouder James Balfour (1777-1841).

Deze Balfour was in 1817 als arts gaan werken in Berbice
(dat deel uitmaakte van Nederlands-Guyana maar door
de Engelsen in de Napoleontische tijd van de Nederlan-
ders afgenomen was, en opging in Brits-Guyana). In 1834
werd de slavernij afgeschaft in Brits-Guyana, maar nog
niet in Suriname (daar duurde dat tot 1863, zie aanstonds
in de hoofdtekst). Dat verklaart ten dele de vele Schotse
slavenhouders in het uiterste westen van Suriname.58 Zo
vestigde Balfour zich in de jaren achttiendertig op de
suikerplantage Waterloo in het district Nickerie.

Balfour leefde op Waterloo samen met een door hem bij
een slavin verwekte dochter, Harriet, volgens de registers
Herriet Premeire. Toen hij zijn einde voelde naderen,
wilde hij haar vrijlaten. Hij vroeg op 6 juli 1841 manumis-
siebrieven aan. In zijn testament voorzag hij in haar le-
vensonderhoud door haar het vruchtgenot toe te kennen
van 300 000 gulden van zijn vermogen. Balfour overleed
echter voordat Harriet werd vrijgelaten: hij stierf op
13 juli,59 Harriet werd op 14 augustus 1841 vrijgelaten.

Vgl. bijvoorbeeld W. Buckland, The Roman law of slavery, Cambridge 1908 (herdruk 1970), p. 286 e.v.55.
Zie ook CJ. 7,4,3.56.
H.F.W.D. Fischer, W.L. de Koning-Bey, L.E. van Holk, H.W. van Soest, Observationes Tumultuariae Novae, I Haarlem 1964, nr. 325
(p. 227-228). Vgl. over deze zaak A.J.M. Kunst, Recht, commercie en kolonialisme in West-Indië, Zutphen 1981, p. 181.

57.

Vgl. over dit en andere grens-gerelateerde aspecten van Nederlands-Guyana, B. Hoornhout, Borderless Empire: Dutch Guiana in the At-
lantic World, 1750-1800, Athens 2020, i.h.b. het eerste en derde hoofdstuk. Vgl. voor een overzicht van Schotten in Suriname, D. Alston,
‘Scottish Slave-owners in Suriname: 1651-1863’, in: Northern Scotland, 2018-1, p. 17-43.

58.

Balfour presideerde vanuit zijn doodskist over zijn eigen begrafenis en vond een rustplaats in een inderhaast gemetselde tombe gelegen
tussen de suikermolens en het kookhuis, zie A. Kappler, Zes jaren in Suriname, deel I, Utrecht 1854, p. 153-154. Tot in de jaren zeventig

59.

van de twintigste eeuw werd de tombe ieder jaar geopend om te worden schoongemaakt. Het gebalsemde lijk van Balfour hing er in een
soort hangmat, zie D. Alston, ‘Scottish Slave-owners in Suriname: 1651-1863’, in: Northern Scotland, 2018-1, p. 17-43, op p. 23-24. Vgl.
over Balfours wrede omgang met zijn slaven die resulteerde in vele vluchtpogingen en bestraffing de online te vinden bachelor-scriptie
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Zij kreeg volgens de registers de naam Henriette
Schoonebeek.60 Er brak onenigheid uit over de verdeling
van de erfenis waarbij onder veel meer de vraag rees wat
de gevolgen waren van de beschikkingen in het testament
ten behoeve van Harriet. De rechtbank nam aan dat van
een schenkingsovereenkomst geen sprake kon zijn ge-
weest omdat Harriet die als slavin niet kon aangaan. Zij
oordeelde dat sprake was van de vestiging van vruchtge-
bruik te harer behoeve en stapte – als ik het goed zie –
over het bezwaar heen dat een slavin geen vruchtgebrui-
ker kon zijn zolang zij niet was vrijgelaten.61

8. Tegemoetkoming na de emancipatie van 1863

De afschaffing van de slavernij, de emancipatie, volgde
in Suriname per 1 juli 1863. Er was daarvoor uitvoerig
gediscussieerd over de wijze waarop de afschaffing plaats
moest vinden. Onvoorwaardelijk en ineens, of met een
overgangsperiode? Ook werd nagedacht over de manier
waarop de slaveneigenaren gecompenseerd moesten
worden voor de onteigening die de emancipatie voor hen
betekende.62 De regering koos ervoor de slaveneigenaren
een geldbedrag uit te keren van 300 gulden per slaaf. Bo-
vendien waren veel vrijgemaakten nog gedurende tien
jaar verplicht op de plantage te werken, stonden zij onder
staatstoezicht en traden na tien jaar in het ‘volle genot
van het burgerregt’.63 Verschillende rechtszaken over de
compensatie haalden de kolommen van het Weekblad.
De erfgenamen van G.C.B. Weissenbruch maakten aan-
spraak op compensatie ter zake van de slavinnen Phibie
en Genie. Die waren weliswaar door de in 1856 overleden
Weissenbruch in zijn testament vrijgelaten, maar zijn
erfgenamen hadden zich niet gekweten van de verplich-
ting dat te doen. Dat hield er vermoedelijk verband mee
dat de vrijlating geschiedde onder de voorwaarde van het
overlijden van N. Kassier.64 Er ontstond in zo’n geval
een wat merkwaardige toestand omdat het Manumissie-
reglement verordonneerde dat een testamentaire vrijlating
binnen drie jaar na het overlijden moest worden aange-
vraagd, ook als de voorwaarde pas later in vervulling trad.
De erfgenamen hadden geen manumissiebrieven voor
Phibie en Genie gevraagd. Zij waren daarom slavinnen
gebleven en vrij geworden door de emancipatie van 1 juli
1863. De rechter was het ermee eens dat Phibie en Genie
tot 1 juli 1863 slaaf waren gebleven, maar wees de com-
pensatie af omdat de erfgenamen anders een voordeel

zouden verwerven als gevolg van hun eigen verzuim.
Daaraan kon volgens de rechter niet afdoen dat het be-
stuur maar matigjes toezag op de uitvoering van testamen-
taire vrijlatingen.65

Op dezelfde 27 juli 1863 besliste het Geregtshof nog een
andere zaak over de compensatie voor slaveneigenaren.
De anonieme eiser had op 1 november 1862 conform ar-
tikel 5 van de Emancipatiewet een borderel van aangifte
gedaan voor de vergoeding van 410 op de plantage aanwe-
zige slaven. Op 26 maart 1863 vond verificatie plaats,
waarbij het getal van slaven waarvoor een compensatie
verschuldigd was lager werd gesteld. Er werden 37 slaven
van de lijst gehaald omdat zij gestorven waren. Twaalf
van de slaven die in het borderel stonden genoemd, waren
al gestorven voor de aangifte. De eiser verzette zich er
niet tegen dat hij voor hen geen compensatie zou krijgen.
De overige 25 slaven waren inmiddels ook overleden,
maar niet vóór de aangifte in november, maar daarna.
Was compensatie verschuldigd voor de slaven die na de
aangifte waren gestorven, maar voor de verificatie? Het
Geregtshof vond dat compensatie betaald moest worden.
Artikel 7 van de Emancipatiewet schreef weliswaar voor
dat het borderel van aangifte vergeleken werd met de
aanwezige slaven. Aanwezigheid op het ogenblik van
verificatie was echter geen vereiste voor compensatie, het
ogenblik van aangifte was beslissend. Zo was compensatie
op grond van artikel 9b uitgesloten voor slaven die waren
weggelopen of vermist geraakt, langer dan een maand
voor de verificatie. Voor slaven die kort voor de verificatie
waren gevlucht was dus compensatie verschuldigd alhoe-
wel zij ten tijde van de verificatie niet aanwezig waren.
Het Hof overwoog in algemene zin dat de opsomming
van uitzonderingen voor compensatie genoemd in artikel
9 een limitatieve was.66 In niet in dat artikel genoemde
gevallen ging het erom of de slaven ten tijde van de aan-
gifte aanwezig waren. Het Hof wees de vordering om
compensatie voor de 25 gestorven slaven toe.

9. Slotsom

Wat leert ons de bestudering van de hierboven beschreven
regelgeving over de slavernij in het Nederlandse koloniale
rijk en de negentiende-eeuwse rechtszaken uit Indonesië
en Suriname? Zij vormt een illustratie van de economische
motieven van de koloniale slavernij, van de racistische

van Doortje Swaters, Tegen de grens van emancipatie. De ontwikkeling van slavernij in Nickerie, 1820-1842, Nijmegen: Radboud Universiteit
2018.
Slavenregister Inv. Nr. 20 Folio Nr. 4410b.60.
Rb. Amsterdam 12 november en 10 december 1862, W. 1863, 2451 en 2452.61.
Zie hiervoor het Voorlopig Verslag der Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp van Wet tot afschaffing der slavernij in West-Indië,
Tweede Kamer 1857/58, Kamerstuknummer XIII, ondernummer 6, p. 555 e.v. Op p. 558 wordt de mogelijkheid besproken de slaven
zichzelf te laten vrijkopen, door hen een soort recht van piekie jam te geven of een droit de pécule.

62.

Artikel 23 Emancipatiewet, vgl. uitgebreid hierover J.P. Siwpersad, De Nederlandse regering en de afschaffing van de Surinaamse slavernij
(1833-1863), Groningen 1979, p. 257 e.v. De tien jaar dwangarbeid zijn de reden dat velen als jaartal van de afschaffing van de slavernij

63.

niet 1863 noemen, maar 1873. De afschaffing van de slavernij in Nederlands-Indië geschiedde overigens per 1 januari 1860. Vgl. over de
daarna nog voortbestaande (vormen van) slavernij het vijfde hoofdstuk van Baay 2015, p. 207 e.v.
De gedigitaliseerde manumissie-registers maken namelijk duidelijk dat er bij de afwikkeling van Weissenbruchs erfenis wel degelijk vrijla-
tingen plaatsvonden. Zo werd in juli 1856 Anton George van Weissenbruch vrijgelaten, een zoon van Genie.

64.

Geregtshof in Suriname 27 juli 1863, W. 2511. De terloopse opmerkingen over het matige toezicht op de uitvoering van testamentaire
vrijlatingen bevestigen het beeld dat de overheid geen gemakkelijke vrijlating wenste.

65.

Artikel 9a zonderde bijvoorbeeld slaven voor compensatie uit die leden aan een besmettelijke ziekte waardoor zij uit de samenleving
moesten worden verwijderd, artikel 9c zonderde bepaalde tot dwangarbeid veroordeelde slaven uit, artikel 9d stelde de regel conceptus
pro iam natu habetur buiten werking (geen compensatie voor kinderen geboren uit op 1 juli 1863 vrijgeworden zwangere slavinnen).

66.

117Rechtsgeleerd Magazijn THEMIS 2021-3

Over de rol van het Romeinse recht in de Nederlandse koloniale slavernij



achtergrond ervan en van de rampzalige omstandigheden
waaronder in het bijzonder veel slaafgemaakten leefden
die veldwerk verrichtten op plantages. De zaken over de
vrijlating van Charmantje van Ansen en de beide gedingen
over de na de emancipatie te betalen compensatie spreken
wat dit betreft boekdelen. Vanuit een juridisch oogpunt
illustreert het bovenstaande de rol die het Romeinse sla-
vernij-recht als een bijzondere ‘legal transplant’67 speelde
in de Nederlandse koloniale slavernij. Het vormde in het
Westen lange tijd de enige grondslag voor de slavernij,
en stond op veel punten model voor de Bataviasche Sta-
tuten die op het oostelijk halfrond golden. Daarenboven
was het Romeinse recht op het oostelijk halfrond nog als
hulprecht van toepassing wanneer het niet strijdig was
met het gewoonterecht. Dat betekende evenwel niet dat
het Romeinse recht telkens een beslissende rol speelde:
dat bleek voor Indonesië uit de enigszins curieuze
rechtszaak van Isa en Tjapende waar de rechter het
Romeinse recht weliswaar tot in detail besprak, maar het
niet toepaste, omdat het niet overeenkwam met het ge-
woonterecht. Het draaide bij het belangrijke punt van de
vrijlating in oost en west om lokale regelingen die afwe-
ken van het Romeinse recht, voornamelijk door de voor
vrijlating vereiste overheidsbemoeienis en voor Suriname
daarnaast nog de te betalen belasting en borgstelling. Die
regels stonden in de weg aan een gemakkelijke vrijlating
en werkten daardoor in het nadeel van slaafgemaakten.
Illustratief zijn de Surinaamse uitspraken over het aan
Henriette Schoonebeek gelegateerde vruchtgebruik en
de vormloze vrijlating van Cecilia Levenswaard. De uit-
komsten die de rechters in deze beide uitspraken bereik-
ten, maken misschien toch een wat optimistischer einde
mogelijk dan passend bij een onderwerp als slavernij. Dat
geldt ook voor de uitspraak in de zaak over de vrijlating
van Charmantje van Ansen. Alle drie de uitspraken getui-
gen van de begunstiging of voorliefde voor de vrijheid
die de Romeinse juristen kenden als de favor libertatis.

Libertas omnibus rebus favorabilior est68

Hier zij herhaald dat de moderne koloniale variant racistisch was. Dat gold voor de Romeinsrechtelijke slavernij niet, zie bij noot 9.67.
D. 50,17,122 (Gaius) De vrijheid moet vóór al het andere begunstigd worden.68.
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