
HOOFDSTUK IV.

SLAVERNIJ EN EMANCIPATIE.

Vier jaren na zijne onafhankelijkheidsverklaring, welke En-
geland — onder Canning — het éérst van al de Europceschc
mogendheden erkende, sloot Brazilië met dat rijk een verdrag
(23 November 1826) ten doel hebbende, den slavenhandel te
beperken en met den 13 Maart 1830 af te schaffen.

Gelijk bekend is werd die handel evenwel eerst bij de wet
van 7 November 1831 verboden, en strafbaar gesteld allen
die zicli daarmede afgeven. Daarbij was tevens bepaald «tó rfe
van a / die rfa^ee&eningf ünnengiesmoMeWe s/arera t?ry .zoMdew zy'n.

Even algemeen bekend is het echter, dat deze wet gedurende
bijna 20 jaren een doode letter bleef, hoofdzakelijk omdat zelfs
de machthebbenden in Brazilië in dien handel waren betrokken.

Trots alle pogingen van Engeland kon die onwettige slaven-
aanvoer niet worden onderdrukt, zelfs niet toen de Engelsche
Regeering, in deze zaak oppermachtig en eigendunkelijk op-
tredende, bij de ,4èmteen-iM van 1845 — welke eerst in
Maart 1S69 werd opgeheven — bepaalde: dat alle Braziliaansche
vaartuigen en onderdanen , die door de Engelsche kruisers zoowel
in de open zee als in de wateren van Brazilië "suspected"
werden, slavenhandel te drijven, onderworpen zouden zijn aan
de britsche rechtspraak.

De Engelsche Regeering — onder Russell — drong difórom
bij het Braziliaansche Gouvernement aan op meerdere activiteit
en waakzaamheid, en noodzaakte het eindelijk om, bij de wet
van 1 September 1850 scherpere maatregelen te treffen tot
tcgengang van dien schandelijken en onwettigen handel. Bij
deze wet werd die handel strafbaar gesteld als .zeeroo/ en tevens
bepaald dat de kooper even goed als de aanvoerder van nieuwe
slaven, benevens diens medeplichtigen, strafbaar zouden zijn
voor de wet.
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De bepalingen van 1S31 , o. a.: dat de na den 7 November
van dat jaar binnengesmokkelde slaven vrij zijn, werden bij
deze nieuwe wet bekrachtigd. Zij konden naar hun vaderland
terugkeeren; daar zij echter de middelen niet hadden om de
passagekosten te betalen, werd, krachtens de wet van 28 De-
cember 1853 bepaald, dat zij door hunne meesters behoorden
te worden teruggezonden, nadat zij 14 jaren alleen voor den
kost zonden hebben gearbeid.

Aan deze, in alle opzichten zeer zonderlinge en onmensch-
kundige bepaling had men het te wijten dat deze '/.E»wM2ci-
pado«'/, zooals zij toenmaals genoemd werden, over het algemeen
in slechtere conditie kwamen dan de werkelijke slaven of escrows.
Zij werden niet het oog op den vastgestelden termijn letterlijk
afgewerkt. Deze toestand gaf dan ook werkelijk aanleiding
tot zeer ernstige verwikkelingen tusschen de Engelsche en Bra-
ziliaansche Regeeringen gedurende 1861—64. De loyale tusschen-
komst van Groot-Brittannië mocht ook ditmaal der slavernij
in Brazilië ten goede komen.

Bij de wet van 24 September 1864, dus 33 jaren na de
afschaffing van den slavenhandel, werden de onwettig ingevoerde
slaven, de "Emancipados", vrijverklaard en wel . . . owworwaar-
<fely£, zonder hen in staat te stellen naar hun land terug te
keeren, gelijk bij de wet van 1853 was voorgeschreven!

Het is sedert 1864 dat de slavernij in Brazilië zelf tegen-
standers ontmoette. Het harde lot van de Emancipados scheen
velen aldaar te hebben overtuigd van het onmenschelijke
dezer instelling. Onder het derde ministerie Zacharias werd op
initiatief van den Keizer (19 April 1867) een wetsontwerp
bij de Kamer ingediend, houdende in hoofdzaak de volgende
bepalingen :

1°. dat de slavernij zou worden afgeschaft met het jaar 1900;
2°. dat alsdan de houders van slaven zouden worden geïn-

deinniseerd door den Staat;
3°. dat al de kinderen, geboren na de tot standkoming der

wet, »ry zonden zijn, maar dat zij, die opgevoed werden in
het huis of ten koste van den eigenaar van de moeder, dezen
zouden moeten dienen tot hun 21 jaar;

4°. dat in elke stad zou worden opgericht een emancipatie-
fonds om de vrijwording of vrijkooping der slaven in de hand
te werken.

Ofschoon het ministerie op den keizerlijken steun kon rekenen —
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om die reden staat dit tijdvak in Brazilië's politiek leven dan
ook als de '//?ro57'essimo impena/i*<a" bekend — kon het de
wet toch niet aangenomen krijgen. De aangebonden strijd tus-
schen de vóór- en tegenstanders van de slavernij bleef niettemin
voortduren.

De laatsten wisten eindelijk te bewerken dat bij de wet van
15 September I860 werd vastgesteld: dat geene slaven meer
publiek mochten worden opgeveild; dat bij verkoop de man
niet van zijne vrouw, de kinderen beneden de 15 jaren niet
van hunne ouders mochten gescheiden worden, terwijl daarbij
tevens geregeld werd de wijze waarop de slaven zich konden
vrijkoopen.

Spoedig daarop werd nog bij de wet van 28 Juni 1870 ge-
regeld de wijze waarop de eigendommen en slaven van gods-
dienstige instellingen en orders moesten worden geconverteerd
in staatsschuldbrieven. *

Eindelijk werd onder het regentschap van de Kroonprinses
en onder het ministerie van Paranhos, burggraaf de Hio Branco,
de thans vigeerende wet van 28 September 1871 , no. 2040 ,
aangenomen. De verschillende artikelen houden in hoofdzaak
de volgende bepalingen:

1. De kinderen der slavinnen, geboren na de dagteekening
van deze wet, zijn vrij.

2. Die kinderen zullen gedurende hunne minderjarigheid
blijven in de macht en onder het toezicht van den eigenaar
hunner moeders; deze is evenwel verplicht hen te onderhouden
tot den leeftijd van 8 jaren, terwijl het hem vrijstaat ze alsdan
aan de Regcering over te geven tegen eene schadeloosstelling
van 600 milreis, te betalen in, na 30 jaren inwisselbare, staats-
schuldbrieven , rentende 6 pCt. 's jaars, of wel van de diensten
dier kinderen gebruik te maken, totdat zij den leeftijd' hebben
bereikt van 21 jaren.

3. Tegen betaling aan den eigenaar van de slavin-moeder,
vsn een, naar evenredigheid van bovengenoemde som, vast te
stellen bedrag, mag ieder een die minderjarigen ten allen tijde van
verdere diensten vrijkoopen.

4. De eigenaar van slavinnen is verplicht ook zorg te dragen
voor de kinderen van dè vrij geboren dochters dier slavinnen,
welke geboren worden gedurende den tijd dat de minderjarige

De uitv< uring van deze wet is geregeld bij die van 22 December 1883.
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moedei's bij hem in dienst zijn. In het geval de vrij geboren
moeder sterft kan hij hare kinderen ter beschikking stellen van
het Gouvernement.

5. De slavin-moeder die hare vrijheid erlangt, heeft het recht,
om hare kinderen beneden de S jaren bij zich te houden: bij
verkoop heeft zij het recht, hare unj/e kinderen beneden de J 2
jaren mede te nemen, zijnde haar nieuwe meester verplicht die
kinderen even als de vorige eigenaar te verzorgen, onder de
voorwaarden hierboven bedoeld.

6. Wanneer na rechterlijk onderzoek blijkt dat de hier-
bedoelde minderjarige kinderen mishandeld worden door de
eigenaars hunner moeders, zijn ze dadelijk; vrij.

7. Het gouvernement vermag de vrije kinderen der slavinnen ,
die, krachtens de bepalingen van deze wet, hetzij aan de Regee-
ring worden overgegeven, dan wel gelijk in het sub 6 bedoeld
geval, uit de handen der meesters worden genomen, tijdelijk
af te staan aan wettig erkende instellingen of aan bepaalde,
door den rechter aanbevolen particulieren, ten einde van hunne
diensten tot den leeftijd van 21 jaar gebruik te maken, of
wel die te verhuren, doch onder voorwaarde:

a. dat goed voor de minderjarigen worde gezorgd, ten genoege
van den betrokken rechter der weezen;

d. dat, te hunnen behoeve, individueele spaarpotten (peculio)
worden aangehouden, naar evenredigheid hunner verdiensten, en

c. dat na hunne meerderjarigheid eene geschikte betrekking
voor hen wordt gezocht.

8'. Het Gouvernement behoudt zich het recht voor om op
dezelfde voorwaarden bedoelde minderjarigen ook te plaatsen in
de staats-inrichtingen.

9. Alle jaren zullen in de verschillende provinciën slaven
worden vrijgekocht en zulks naar evenredigheid van het bedrag,
dat jaarlijks uit het algeineene emancipatie-fonds aan elke pro-
vincie kan worden afgestaan.

De gelden voor dat fonds worden verkregen:
a. uit eene slavenbelasting;
i. uit de belasting op de overdracht van slaven-eigendom;
c. uit de opbrengst van re* loterijen per jaar, die vrij zullen

wezen van belasting en tevens uit het y'^ gedeelte van alle
loterijen, welke van af de dagteekening van deze wet ter hoofd-
plaats Rio zullen worden gespeeld;

tf. uit de boeten, krachtens deze wet, op te leggen;
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e. uit de voor rfa£ doel, in de algemeene, provinciale en
municipale begrootingen af te zonderen bedragen;

ƒ. uit de voor hetzelfde doel te ontvangen giften en legaten.
De bedragen welke uitsluitend worden geschonken ten behoeve

van de einaiicipatie-fondsen van bepaalde provinciën, comarcas,
municipal iteiten of kerspelen mogen niet aan hunne bestemming
worden onttrokken en in het algemeene emancipatie-fonds gestort.

10. Een slaaf mag een eigen spaarpot houden. Bij zijn dood
moet de helft daarvan worden gegeven aan zijne vrouw of levens-
gezellin en de andere helft aan zijne wettige erfgenamen, bij
ontstentenis van welke de nalatenschap behoort te worden
gestort in het algemeene emancipatie-fonds.

11. Een slaaf, die de middelen heeft om zijne waarde te
betalen, heeft het recM zich vrij te koopen.

Tndien zijne waarde niet bij minnelijke schikking tusschen
hem en zijn meester kan worden bepaald, heeft hij het recht
de tusschenkomst van den rechter in te roepen.

Hij heeft bovendien het recht om, ten behoeve zijner vrij-
heid — doch met toestemming van zijn meester en van den
rechter — een werkovereenkomst met een derde aan te gaan,
mits de duur dier overeenkomst niet overschrijdt een tijdvak
van hoogstens 7 jaren.

12. Een slaaf, die aan méér meesters toebehoort, maar die
van een hunner de vrijheid heeft verkregen, blijft dat recht
behouden, mits hij de anderen slechts schadeloos stelt, naar
evenredigheid van hun aandeel in zijn persoon.

Die schadeloosstelling kan zijn in gcldswaarde, dan wel door
onbetaalde dienstpraestatie gedurende hoogstens 7 jaren.

13. Een slaaf, die voorwaardelijk de vrijheid heeft verkregen, ver-
liest die niet, zoo hij in gebreke blijft de voorwaarde te vervullen.
Hij kan daartoe wel gedwongen worden of door te werkstelling in
een publieke inlichting of krachtens een contract bij particulieren.

14. "Bij verkoop of overdracht van slaven is het, op straffe
van nietigheid, verboden den man van de vrouw of de kinderen
beneden de 12 jaren van hunne oudere te scheiden.

Mocht daarom bij verdeeling van slaven, onder erfgenamen
of aandeelhouders, eene. familie niet bij elkander te houden wezen
en geen der belanghebbenden haar willen overnemen, door aan
de anderen hun aandeel te vergoeden, dan behoort zij te worden
verkocht om de opbrengst te kunen verdeelen.

lo . De .ustellingen tot emancipatie der slaven zijn onder-
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worpen aan een rechterlijk toezicht; zij hebben het recht op de
diensten van de door haar vrijgekochte slaven in verhouding
tot do sommen welke voor hunne invrijheidstelling zijn betaald.

16. Met de dagtcekening van deze wet, worden vrijverklaard:
a. de slaven der Regeering, ook die in dienst bij het keizer-

lijk Hof:
i. de slaven, behoorende tot onbeheerde boedels, en
c. de slaven die door hunne meesters zijn geabandonneerd '.
Mocht het blijken, dat zij wegens invaliditeit zijn verlaten,

dan worden de meesters verplicht ze te onderhouden, zoo deze
niet zelf in armoedige omstandigheden verkeeren, in welk geval
de rechter in hun onderhoud zal moeten doen voorzien.

17. Al de krachtens deze wet vrijgestelde slaven blijven
gedurende 5 jaren onder het toezicht der Regeering.

Zij zijn verplicht te werken, op strafte van , bij vagebondage
in de publieke etablissementen van den Staat te werk gesteld
te worden, tot tijd en wijle zij een ander bepaald werk hebben.

18. In geschillen betreffende de vrijheid worden de processen
in kort geding gevoerd, terwijl van een ongunstige decisie
appel wordt toegelaten ar q/j#eio.

19. De inschrijving van a/fe slaven in het rijk wordt gevor-
derd met opgave van: naam, ^res/acA/, con<fi/i«, r̂ftje/rtfeAeiif tof
« w i e » , eii tevens zooveel mogelijk «/fewn$/, en zulks op strafte
dat de slaven, die door eigen toedoen van belanghebbende
partijen «iei zijn ingeschreven, één jaar na de sluiting van de
mafi-icttZeöe als OTÏ/ beschouwd zullen worden. Voor de inschrij-
ving van eiken slaaf wordt een recht geheven, zoo die plaats
vindt binnen den gestelden termijn van |- inilreis, daarna van
1 miireis *.

Deze gelden strekken ter betaling van de insehrijvisigskosten;
het meerdere wordt gestort in het aigeineene emancipatie-fonds.

De kinderen der slavinnen, die krachtens deze wet vrij zijn,
zullen mede worden ingeschreven, doch in een q/jro/Mfer/^i
register. Bij verzuim bdoopeii de meesters een boete van 100
tot £00 inilreis voor eik kind, ongeacht gerechtelijke vervolging
bij bewezen fraude.

De priesters van de verschillende kerspeleii zijn verplicht een

' Bit schijnt wel eens te gebearea, want, volgens de Rio News van S Augustas
1880, zija sedert 1871—1880 alleen ter hoofdplaats Sio 248 slaves door faunae
meesters geabandonneerd.

* Een mUreis = ± ƒ1.20.
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speciaal register aan te houden voor de inschrijving van de
geboorten en sterfgevallen van de bij deze wet bedoelde kinderen.
Elk verzuim wordt beboet met 100 milreis.

20. Alle overtredingen van deze wet worden beboet met
eene boete tot een bedrag van 100 milreis en subsidiair gestraft
met gevangenisstraf tot hoogstens 1 maand

21. Alle met deze wet strijdige bepalingen worden bij deze
ingetrokken.

Gelijk men ziet, gaat de wet van Itio lïranco niet zoo ver,
als liet wetsontwerp van Zacharias, aangezien bij eerstgenoemde
wet het einde van de slavernij oraiepaa/rf is uitgesteld

Men kan er dan ook zeker van zijn, dat, zoo er geene andere
maatregelen worden genomen oin dat einde te bespoedigen, de
a/averag' in Brazilië slechts met den dood van den laatsten slaaf,
dat wil zeggen eerst over ruim fiO jaren eindigen zal.

In vergelijking met de Rio Branco-regeling zijn de emanci-
patie-wetten van Cuba, waar de slavenhandel eerst in I860
eindigde, in méér vrijzinnigen en huinanen geest uitgevallen.

In 1870, schier een jaar vóór dat de Rio Branco-wet tot
stand kwam, weiden daar vrij verklaard al de slaveu-kiuderen
geboren na den slag van Alcok'a, in September 1868, onder
voorwaarde dat zij tot hun 22*»te jaar den meester hunner moeder
hebben te dienen.

Deze wet is thans buiten werking gesteld door de nieuwe
emancipatie-wet van 8 Mei 1880, waarbij bepaald is, dat de
slavernij in Cuba trapsgewijze zal worden verminderd, en wel
door jaarlijksche uitloting van een bepaald aantal.

Op den 31 December 1883 waren er op dat eiland ruim
137,000 slaven. Ofschoon de. eerste trekking eerst in Mei 1885
zal plaats hebben, is het aantal slaven sedert de laatste jaren
zeer aan liet verminderen, aangezien de slavenliouders met het
oog op de periodieke trekkingen, zich zoo spoedig mogelijk van
hunne slaven willen ontdoen, zoodat de waarde van deze ge-
ringer is geworden, en zij in de gelegenheid zijn zich zelven
vrij te koopen. Men verwacht volgens den oud-consul van Cuba,
J. V. Crawford, dat, zoo de vermindering in dezelfde mate
voortgaat, reeds voor de 3« of -i" trekking, dus in 1887 of
1888 de slavernij in Cuba tot de geschiedenis zal behooren »

• Rio News 4 Mei 1881. Redevoeriug van den heer J. V. Crawford dd. 23
Maart 1881 iu de vergadering van de -British anti-slavery-Sociely» te Londen.
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Doch al mocht dit nog te optimistisch zijn, vrij zeker is het
dat tegen 1890 de slavernij in Cuba zal opgehouden hebben
te bestaan.

Met het oog op die afschaffing, worden de slaven thans vaak
voorwaardelijk vrij verklaard, ten einde ze te onttrekken aan
de periodieke uitlotingen. De meesters geven hun de vrijheid,
ouder de voorwaarde dat zij gedurende een bepaald aantal jaren
zullen blijven dienen tegen 4 dollars in de maand.

Aangezien vrije lieden met 20—30 dollars per maand moeten
worden betaald, zijn dergelijke vrij-verklaringen niet in liet
nadeel van den slavenhouder.

Sedert het jaar 1880 is de «nawcipatóe-kwestie ook in Brazilië
weder de question bruiante van den dag geworden.

Steeds hadden de elkander opvolgende Regeeringen dat ge-
wichtig vraagstuk ontweken; en met reden, aangezien men ge-
durende 9 jareu mete had gedaan om de verschillende bepalingen
van de Rio Branco-wet ten uitvoer te leggen.

Slechts /<?n* gedurende dien tijd had men een klein gedeelte
van het emancipatie-fonds voor het doel gebruikt, terwijl het
grootste gedeelte er van — zij het ook bij wijze van tijdelijk
leen — voor geheel andere doeleinden was gebezigd geworden '.
Onder anderen had men gedurende eenige jaren 25 pCt. van
het fonds besteed ten behoeve van de Riobrancos, voor wie de
Regeering uit andere middelen had moeten zorgen.

In één woord, gedurende 9 jaren tijds, had men uit het
algemeene emancipatie-fonds niet meer bevrijd dan 4584
slaven!

Ook de "tnatriculatie." of inschrijving der slaven is zoo slordig
geschied, dat thans nog mma?tóJ in het gansche rijk hetjwwte
aantal slaven zou kunnen opgeven.

In de kamerzitting van 24 Augustus 1880 werd de kwestie
voor het eerst weder op het tapijt gebracht.

Nadat de afgevaardigde van Pernambuco en hoofd van de
abolitionistische partij, de heer Joaquim Nabuco *, de ver-
gunning had verkregen om de Regeering over dit onderwerp
te interpelleeren, en een voorstel in te dienen tot wijziging
van de Rio Branco-wet, — in dien zin dat het einde der slavernij

* In de Senaatszitting van 7 October 1880 werd nog verworpen het voorstel
van Baron de Cotegipe, oud-minister vau financiën, om het einaucipatie-fonds te
uaasten, ten behoeve vau de algemeene geldmiddelen. Rio News 15/10 '80.

* Joaquim Aurelio Nabuco de Araujo.
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zou worden bepaald op 1 Januari 18U0, het jaar, waarin het
rijk het jubilé hoopt te vieren van 's Keizers 50-jarige regee-
riug, — bleven de meeste liberale leden weg, zoodat die inter-
pelatie eerst in de Kamerzitting van 30 Augustus d. a. v. kon
plaats vinden.

De geheele liberale partij, met den senateur Martinlio Campos
aan het hoofd, steunde echter de Regeering, die bij monde van
den minister-president Saraïva verklaarde, dat zij, de door den
heer Nabuco voorgestelde wijziging van de ïtio Branco-wet
ontijdig achtende, van de aanneming daarvan door de Kamer
een kabinets-kwestie moest maken. Haars inziens moest inen de
werking van de bestaande wet geduldig afwachten. Naar mijne,
meening tocli, zeide de minister Saraïva o. a., zou eene zóó radicale
wijziging van de wet, als de afgevaardigde Nabuco voorstelt,
slechts leiden tot bandeloosheid en de wederzijdsehe vernietiging
van slaven en meesters '.

In die merkwaardige zitting erkende de chef van de liberale
partij, de heer Martinlio Campos, dat de slaven de éénige
landbouwers van Brazilië zijn, en dat de vrije arbeid bij de

kofliecultuiir niGt§ bctóciiGiid, ja nul i§ Ï.
Gelijk men ziet, schrikt men in Brazilië terug voor de ge-

volgen eener spoedige afschaffing van de slavernij, welke volgens
den afgevaardigde Belforte Duarte zelfs «o/s tó /ja/arfiww ?woe<
won/era èescAoMwd j;a« «fe Brazi/iaanscte cwt/isarte." De slavernij
kan Brazilië nog niet ontberen, ja , /er Zie/de voor tfe s/aren
woef r^"sre/iaMd/iao/tf wwdera, zeide de senateur Martinlio Campos;
de aèo/i/iomsfen beschouw ik dan ook als rotwer*, te^ew wie iA
myn reuo/ue?- Ae6 3.

In de zitting van 4 September trachtte de afgevaardigde
Nabuco den minister over te halen, om ten minste de eman-
cipatie te bevorderen door het invoeren van eene slavenbelasting

• «A luta entre o escravo e o seubor, a aaarchia en todos as fazendas, o
"eiterminio do escravo c o extenninio do senhor.»

Kamerzitting van 30 Augustus 1880.

" »O» unicos trabalhadores, pode-se dizer, para o nosso principal ramo agricola,
»siio os escravos.»

»O trabalho. livre representa una parte muito insiguificautc, se na"o nnlla nn
"cultura do café.'

Kamerzitting van 30 Augustus 1880.

> »Os abolitionistas sSo salteadores, mas para esses eu tenho o ineu rewolver.»
-A escravidao deve ser meutida par amor dos proprios escravos.»
Kaiuerziltiiig vau 4 September 1880.
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van 1 pCt. ad valorem op de fazenda-slaven en van 1 £ pCt.
op de stad-slaven.

Doch ook dat voorstel werd afgewezen met de volgende mede-
deeling van den minister-president.

//Ik heb in deze zaak meer ondervinding dan de geachte
afgevaardigde. Het verschil tusschen den geachten afgevaar-
digde en den minister is, dat ik meer praMscA bekend ben
met de slavernij-kwestie dan hij. De belasting op den slaaf op
het platte land zal toch niet drukken op den meester, maar
uitsluitend op dezen, daar hij dan een uur langer zal worden
te werk gesteld om die belasting te betalen."

Drukken die woorden werkelijk den algemeenen toestand
uit, — en men moet dit wel aannemen , wanneer men bedenkt,
dat de minister-president Saraïva niet alleen zelf fazendeiro is,
maar ook door en door bekend is met de zeden en gewoonten
van het land, — wanneer die woorden, zeg ik , «fe waarheid naakt
als zij is , wedergeven, dan moet men wel eenig geloof slaan
aan de vaak ontzettende misbruiken welke de pers nu en dan
aan het licht brengt.

Wat mij betreft, uit den aard der zaak kan ik hierovergeene
op /eifera gegronde overtuiging uitspreken. Gedurende mijn ver-
blijf in de binnenlanden kon ik de slaven-bchandeling niet
maken tot een bepaald onderwerp van studie. En al had ik dit
gewild, tijd en gelegenheid zouden mij ontbroken hebben om
die kwestie nader en grondig in behandeling te nemen.

Als gast was het mij niet mogelijk en stuitte het mij boven-
dien tegen de borst, vragen te doen en naar zaken inlichtingen
in te winnen, waaruit duidelijk een soort van beleedigend wan-
trouwen van mijne zijde zoude hebben doorgestraald. Van mis-
handeling van slaven kan ik derhalve uit persoonlijke ervaring
niet spreken. Overal waar ik geweest ben, heb ik, voor zoover
dit op te. merken was èn op het veld èn op liet établissement,
slechts de wijze kunnen roemen, waarop die slaven worden ge-
voed en behandeld.

Bij de grootplanters kan de voeding der slaven uitstekend
genoemd worden, ja is zij bepaald (werÉ?a<%.

De kleeding zoowel in den winter als in den zomer is meer
dan voldoende, terwijl de behandeling bij werkelijke ongesteld-
heden niet beter kan zijn; de ziekenzalen en apotheken — aan
het hoofd waarvan gemeenlijk duitschers staan — zijn over het
algemeen uitstekend ingericht, terwijl de geneeskundige hulp

4e Volgr. IX. C «
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immer wordt verleond door gestudeerde ponoüshoeren, die in don
regel 5 i 8 ondernemingen bedienen. Ofschoon niet op alle, zijn
toch op vele van de door mij bezochte fazenda's primaire scholen
voor de Riobrancos, waar zij onderricht krijgen in het lezen, schrij-
ven en rekenen, de meisjes zelfs in het naaien en verstellen van
kleederen. Op eenige fazenda's worden de aankomende jongens,
zoo zij eenigen aanleg toonen, ook in de muziek onderwezen,
en vormen zij dan later een korps dilettanten, dat door zijne
uitvoeringen het eeutoonige, vaak gecstdoodend leven in de
binnenlanden van Brazilië nog eenigszins kan helpen opvroolijken.
Op verscheidene fazenda's heeft men muziekkorpsen, die niet
onverdienstelijk hun repertorium ten gehoore brengen.

Ik erken, dat wat ik gezien heb de buitenkant is, en dat
de sluier welke de binnenkant misschien verborgen houdt, niet
door mij is e7i kon worden opgelicht.

Het is waar, strenge behandeling heeft er plaats, ook volgens
de meeste fazendeiros die ik gesproken heb; maar zulks behoeft
strikte rechtvaardigheid daarom niet uit te sluiten. Schier een-
stemmig hebben de fazendeiros mij verklaard dat hunne slaven
lichamelijke kastijding verkiezen boven de toepassing van
andere dwangmiddelen, als bv. cellulaire opsluiting gedurende
eenige dagen, opschorting van rechten en aanspraken als anders-
zins. Maar ook over het algemeen hebben dezelfde personen mij
de verzekering gegeven, dat de slaven bij de kleine grondbe^-
zitters en bij vele familiën die van de verdiensten van hun
dagelijkschen arbeid moeten leven, het niet zoo goed hebben.

Afgescheiden van die verzekeringen, welke immer den schijn
van partijdigheid voor zich zullen hebben, meen ook ik —
met het oog op hetgeen mij uit verschillende dagbladen bekend
is geworden van slavenmishandeling, — hetzelfde te kunnen
getuigen. En de reden van dat verschil in behandeling behoeft
niet ver gezocht te worden. Op de groote fazenda's, waar men méér
dan 80—200 slaven heeft, is men vrij algemeen beter en groot-
scher ingericht. D:uïr moet men méér levensmiddelen aanplanten,
dan voor de consumptie noodig is , wijl men daar ook ten be-
hoeve van de slaven een grooten veestapel te onderhouden heeft.

Op alle van de door mij bezochte ondernemingen gold dan
ook de regel, dat voor de slaven zooveel moest worden klaar-
gemaakt, dat het overschot ook ^edeefte//.;* strekken kon tot
voedering van de vet te mesten zwijnen. In een woord op de
groote frïenda's behoeven de portiëu niet afgemeten te worden.
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Men eet er dagelijks naar hartelust volop zelfs ü/eescA, dat
zeker voor 75 put. van de bevolking in Europa een zondags-
kost is.

Met het oog echter op de hierboven bedoelde categorie slaven
kan men zeker niet te spoedig overgaan tot de onvoorwaarÉte^Ae
abolitie der slavernij.

Over het algemeen kan men verklaren, dat de slaven in
Brazilië, even als vroeger in Nederlandsch-Indië, • #oed èe-

wjordfew, era men Ae< rectó wie/ Aee/Ï, op yroradJ mn
«toere-mis^a/nie/in^e» a/ «fe s/ayewAowders, en in ife t'/rsfe
de /arewcfeiros, te óe«cAw&%«i van wreerfAeirf era ora-

De tegenstanders van de slavernij maken van enkele op zich
zelf staande feiten wel eens gebruik om de somberste tafreelen
van slaven-mishandeling op te hangen.

Men vergete niet, dat een slaaf thans een te aanzienlijk
kapitaal vertegenwoordigt, om niet te verwachten, dat zelfs
aangeboren wreedheid steeds door het krachtiger eigenbelang
zal worden getemperd.

Aan de eig>era/t-)'&e slavenmishandeling is sedert het optreden
van de abolitiouistische partij een einde gekomen, en wel dooi-
de beperking van den inter-provincialen slavenAande/, waaraan
zulke misbruiken verbonden waren, dat de conservatieve afge-
vaardigde Marcolino Moura, de wreedheden schetsende, waarvan
hij onwillekeurig ooggetuige was geweest, verklaarde dat die
gruwzame menscheiiAande/ zulk een diepen indruk op hem maakte,
dat het voor hem schier een reden zou zijn om reuo/zt&onair te
worden V

Reeds in de kamerzitting van 12 Augustus 1880 stelde de
oud-minister en afgevaardigde van de provincie Sao Paulo,

' Hoe weinig de grondslag, waarop de gouvernementseultuur op Javu rust, in
bet buitenland bekend is, blijkt uit het volgende, voorkomende ia «Die Deutschen
im Brasilischeu Urwald von Hugo Zöller» 1883, Ie band, bl 149:

»Es Ut mir aus der Geschichte (?) uur ein Kall bekannt, wo die Sklovenbe-
•freiung ohue grosze wirtschaftliche odcr politische Umwalzuugeu vor sicb ge-
•gangen, und dieser Fall ist derjeuige der Hollander in Ost-indiëu.

"Auf Java uud anderen Sunda insein hat man es verstanden, die Skiaverij
ilureh Frohndienste und Zwangsanbau des Kaffee9 zu ersetzenl»

* Ease conunercio iniquo me impressiona ha inuito tempo, e me fara até
revolutiuiwniu. (Kuiucrzittiug van 4 September 1S80).
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Moreira de Barros, voor, om dien intcr-provincialen slavenhandel
te verbieden. '

Behalve oin de daaraan verbonden misbruiken was er nog
een andere reden, waarom men de beperking van dien handel
wenschelijk achtte. Men meende toch het streven ontdekt te
hebben van de noordelijke provinciën, waar de slavernij meer
last dan voordeel oplevert, om geleidelijk hunne slaven aan
de koffieproduceerende provinciën over te doen, om daarna —
zouder schade te lijden — op de onmiddellijke emancipatie
der slaven aan te dringen.

Ofschoon bedoeld voorstel niet doorging, gaf het toch aan-
leiding dat de verschillende provinciën maatregelen namen om
dien handel te beperken, zoo niet onmogelijk te maken.

Zoo werd in 1881 en 1882 bij prawiciafe wetten bepaald,
dat voor den uitvoer en invoer van slaven zullen worden
gelieven:
^a. in de provincie Pernambuco, een wifooerrecht van 200

milreis per slaaf;

*• " " " Bahia, een wtfooerrecht van 200, en een
invoerrecht van 800 milreis per slaaf;

c- " " " Geara, een irawerrecht van 1000 milreis
per slaaf,

terwijl in de koffieproduceerende provinciën Rio de Janeiro, Minas
Geraes en S. Paulo het meerrecht gesteld werd, respectivelijk
op 1500, 2000 en 2000 milreis per slaaf. Bovendien is de
slavenhandel beperkt door nieuwe lasten op den verkoop en
overdracht van slaven.

De door de abolitionistische partij in het leven geroepen
beweging ten gunste der slaven is dus niet vruchteloos ge-
bleven. Gelijk mij door fazendeiros en commissarios werd ver-
zekerd, mag men zelfs aannemen, dat die beweging niet den
dag in omvang en kracht zal toenemen. Eene goede staatkunde
eischt het, dat de machthebbenden in Brazilië zich niet dooi-
de wassende beweging laten overvleugelen, maar die leiden.
Thans toch, nu de drang naar de spoedige emancipatie der
slaven zóó ernstig is geworden, dat zelfs staatslieden als de
Senatoren Silveira Martins, Otaviano, José Bonifacio, Correa,
Joao Alfredo en anderen het einde der slavernij op 1 Januari

» De heer Moreira de Barros — aan wiens grootea invloed ik verschillende
zeer gewichtige gegevens te danken heb _ ü , behalve Z. M. de Keizer, de eenige
Orrootk ais van den Nederlaudscheu Leeuw iu Brazilië
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1890 gesteld wenschen te zien, — thans geldt het de groote
vraag: welk gevaar — zoowel op oeconomisch als op sociaal
gebied — grooter geacht moet worden den slaaf zijne vrijheid
te ^eww, of hem die zoolang te ontóowafen, totdat de tijdsom-
standigheden haar voor hem eisc^ew.'

Wanneer men over de slaven-emancipatie en hare gevolgen
spreekt, wordt steeds, — docA myVw iraziens ^eAee/ ten orarecAte, —
gewezen op het lot van de Zuidelijke Staten- van de Noord-
Amerikaansche Unie.

Eene dergelijke vergelijking gaat in. i. niet op. Om de ge-
volgen van de slaven-emancipatie in die Staten te kunnen be-
oordeelen is het noodig een blik te slaan op den staatkundigen
toestand van de "Amerikaansche Unie/ vóór den secessie-
oorlog.

Gedurende een paar eeuwen behoorde de slaveninvoer tot
het handelssysteem van Noord-Amerika, zonder dat er één kreet
daartegen vernomen werd. Het gansche land was één groote
slavenmarkt, zelfs tot na de scheuring van Engeland. Toen die
wereldgebeurtenis voorviel, waren de verschillende Staten van
de Unie geheel van elkander onafhankelijk. Gedurende en ook
na dien bevrijdingsoorlog zag men evenwel in, dat meerdere
samenwerking, meerdere éénheid dringend noodig was zoowel
voor eene krachtig uitwendige als voor eene werkzaam inwendige
politiek.

Onder voorzitterschap van den grooten Washington werd
toen eene vergadering gehouden, waarin de verschillende afge-
vaardigden overeenkwamen tot het vormen van een Nationaal
Gouvernement. Zeer spoedig werd er eene constitutie ontworpen,
welke het met de grootste macht bekleedde. Daarbij was evenwel
bepaald, dat de bevoegdheid van het Nationaal Gouvernement
zich niet zou uitstrekken tot de huishoudelijke regelingen van
eiken staat in het bizonder.

De tf/a^erat)' nu behoorde tot die onderwerpen, met welker
reeeling alleen de Staat, waarin zij gevonden werd, zich mocht
bemoeien.

In den loop der tijden begon zich echter in het Noorden,
waar liet grootste deel van de europeesehe immigratie heentrok,
een sterke tegenzin en reactie te openbaren tegeu de slavernij
en den slavenhandel. Pogingen werden hier en daar aangewend
om de slavernij te beperken toi iepaofcfe cfeefe» von die C/nie,
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en daarbij natuurlijk ook besproken de vraag, door welke macht
dit zou moeten geschieden.
. Naar aanleiding van het verzoek van Missouri — een nieuwe

staat, waar de slavernij bestond — om in de Unie te worden
opgenomen, besloot het Nationaal Gouvernement een lijn te
trekken op 36 30' Noorderbreedte, en te verklaren dat daar-
boven alles w y territoir zou zijn.

De inwendige vrede was daardoor voor eenige jaren gered.
Toen men ecliier na den oorlog met Mexico nieuw grond-

gebied verkreeg, werd de groote kwestie van de uitsluiting van
de slavernij weer met hartstocht besproken. Eene machtige
partij organiseerde zicli vóór het mj?" grondgebied. Zij wenschte
zich niet te mengen in de huishoudelijke regelingen van de ver-
schillende staten in zake de slavernij, maar vroeg slechts hare
bepaalde uitsluiting uit het grondgebied, liggende dwiten de gren-
zen van eeuigen bepaalden staat.

Bij deze partij schaarden zich de bekwaamste staatslieden van
de Unie. De zoogenaamde "/ree-soiJ'/ partij groeide met den
dag aan, won aan kracht en invloed, en het gelukte haar eindelijk
één harer hoofden den heer Lincoln op den presidents-zetel te
brengen.

In het Zuiden, waar de meeste slavenhouders gevestigd waren,
begon men echter te vreezen, dat, nu de machtige free-soil
partij de overhand had verkregen, men op de loijale protectie
van het Nationaal Gouvernement, aan welks hoofd een harer
leiders geplaatst was, niet meer behoefde te rekenen. En aan-
gezien in rfa/ geval de reden, waarom men vroeger de Unie
gesloten had, ophield te bestaan, achtte men het 't best, die
TJuio te verlaten otn daurdoor de kwestie in bevredigenden zin
op te lossen. Naar aanleiding hiervan ontstond evenwel de strijd
omtrent de vraag: o / mew zicA rcaar wi/Zdrewr van «fe {/«ie ftow

Dit was de ware oorzaak van den burgeroorlog, en geenszins,
gelijk spoedig daarop door politieke drijvers werd voorgesteld,
het streven der Noordelijke Staten, om de slavernij af te schaffen,
tegenover de zucht der Zuidelijken om die instelling te behouden
en te verzekeren.

En de.gevolgen?

Velen geloofden dat de emancipatie der slaven tot wanorde
en onveiligheid in de Zuidelijke Staten zoude leiden; dat zij de
ruïne zoude wezen van dat deel der Unie; dat de landbouw

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:50:11AM
via free access



87

in die intertropische gewesten niet door liet blanke ras kon
worden gedreven; dat de neger ongeschikt zou blijken om te
werken zonder dwang, enz.

Ter eere van de vrijverklaarden moet men evenwel zeggen,
dat zij geen reden hebben gegeven tot klagen. Gedurende den
oorlog, waarvan hunne vrijwording afhing, waren de slaven
voorbeeldeloos in hunne ondergeschikte positie; geen poging
tot opstand werd gemaakt, en in menig geval beschermden
zij de familiën van hunne meesters, die in het leger strijd
voerden tegen de Noordelijken, van wien ,?y hunne vrijheid
zouden erlangen.

Ook na den oorlog, na hunne vrijverklaring kon men de
houding der slaven over het algemeen slechts roemen. Niet-
tegenstaande zij als opgezweept werden door politieke raddraaiers,
hebben zij geen misbruik gemaakt van hunne positie tegenover
hunne vroegere meesters.

En dit zegt veel. Want na den oorlog zag men het voor-
beeldeloos schouwspel, dat kleurlingen plotseling tot ambten en
waardigheden werden verheven, terwijl hunne vroegere meesters
daarvan werden uitgesloten. In een woord, zij werden niet alleen
geëmancipeerd, maar men stelde ze zelfs in de gelegenheid om
op hunne beurt te heersenen.

Men schijnt het aan de beginsellooze praktijken van avon-
turiers te moeten toeschrijven, dat na den oorlog zoo velen
de plaats verlieten waar zij gewerkt hadden, om in de
steden werk te zoeken en daar een kommerlij k bestaan te
leiden.

De plotselinge vrijwording moest uit den aard der zaak op
den oeconomischen toestand vau het Zuiden een gewichtigen
invloed uitoefenen. De overgang tot vrijen arbeid heeft even-
wel spoediger plaats gevonden, dan zelfs vele optimisten hadden
verwacht. Natuurlijk dat onder de w^/" wi/Ziom vrijverklaarden
lieden waren, die het niefo doen als het bewijs van vrijheid
beschouwden. Dat zij in de '/struggle for life'/ zijn ten onder
gegaan, licht voor dp hand, en kan geen verwondering wekken.
Doch spoediger dan men verwachtte, gingen de meesten weder
aan den arbeid.

Uit deze vluchtige schets van den politieken toestand vóór
en tijdens den secessie-oorlog blijkt dus:

1». dat de emancipatie der slaven in de Zuidelijke Staten
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van de Aincrikaansche Unie was: een oorlogsmaa/ré^eZ, der-
halve een r̂eaoZgr van den oorlog en niet de oonzaafc er van.

2». dat de tijdelijke ruïne van die Staten meer liet gevolg
was van den oorlog, dan van de emancipatie, en tevens

3°. dat de negerbcvolking zich niet heeft geschaard aan de
zijde der Noordelijken teyera hunne meesters, en later vrij
wordende. ofschoon niet zóó hard werkende misschien als vroeger,
toch den geregelden arbeid niet schuwt.

Het grootste gevolg van de slaven-emancipatie van 1863
ligt evenwel in het feit, da£ Aei Zwtrfe&)'A #e«fee#e uara. rfe
f/nie sedert rfai &)'<tó/p t;oor rfe ewropeescAe imwiî rratóe was
on/s/ofew /

Een breede stroom van landverhuizers zoowel van Europa als
van liet Noorden der Unie trok naar het Zuiden, alwaar zij door
mccrdorc kennis, groote kapitalen en verbeterde landbouw-
werktuigen de productieve kraclit van het land vermeerderden.

Naar mijne overtuiging kan ook in Brazilië alleen de abolitie
van de slavernij de immigratie van europeesche landbouwers
met kleine kapitalen in de hand werken.

Zoolang de slavernij d;iir wordt gehandhaafd, behoeft men
niet te rekenen op tra/m arbeid.

Gelijk ik in het hoofdstuk "koffiecultuur// nader zal aantoonen,
bestaat er op dit oogenblik in Centraal-Brazilië dan ook geen zweem
van werkelijk m;e» arbeid. Alles rust daar nog op slaventcer/fc /

Dat de abolitie van de slavernij de ruïne van veten zal na
zich slepeu, behoeft geen nadere verklaring. Maar juist op die
ruïne wioei, helaas, de toekomst van Brazilië naar mijne meening
gegrondvest worden! Alles hangt toch af van de regeling van
de bestaande agrarische toestanden in dat rijk, wijl juist die
toestanden de immigratie en kolonisatie in den weg staan.

In deze moeielijke kwestie — in dezen strijd tusschen het
^artócM/ier en het a/grmeera belang — kiin men niet rekenen
op eene alles opofferende medewerking der grondbezitters. Men
zal dus den tijd moeten afwachten, dat zij, door de tijdsom-
standigheden gedwongen, hunne alsdan waardelooze gronden
zullen moefew splitsen in kleine perceelen, ten einde die aan
kleine kapitalisten te kunnen kwijtraken.

Tegen dien tijd zal de stroom der landverhuizers zich méér
naar Ceutraal-Brazilië richten; want geen land ter wereld zal
dan den kolonist meer voordeden kunnen aanbieden. Evenals
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do Zuidelijke Staten van "Noord-Amerika , heeft Centinal-Brazilië
dit voorrecht boven alle andere landen , waar de slavernij bestaan
heeft of nog bestaat, dat zij een klimaat bezit, waaronder het
landbouwbedrijf door liet blanke ras mogelijk is!

De arbeiders-kwestie is voor Brazilië een moeielijk op te
lossen vraagstuk. Men staat toch diiaY voor liet wreede de-
lemma, om

1°. met het oog op de eischen van het oogenblik de eman-
cipatie der slaven oraèepaöW te verschuiven — overeenkomstig
de Rio Branco-wet — maar daardoor tevens alle hoop op red-
ding van den landbouw door eene europeesche immigratie prijs
te geven, of

2». door de onvoorwaardelijke abolitie der slavernij de toe-
komst te verzekeren ten koste van de tijdelijke ruïne van
zeer velen.

Een middenweg is er naar mijne meening in dit speeiaaJ geval
moeielijk te bewandelen. Want, gelijk de minister-president
Saraïva terecht opmerkte, elke poging om de emancipatie der
slaven te bespoedigen, hetzij door belastingheffing ten behoeve
van het emancipatie-fonds, dan wel door een vooraf bepaalden
termijn voor die emancipatie vasttestellen, zal, vrees ik, een
nieuwe druk zijn, welke op den slaaf gelegd wordt.

En elke vernieuwde druk zou in de tegenwoordige omstan-
digheden aanleiding Aunnen geven. . . . dat de emancipatie door
geweld tot stand kwam. Want tot schande van een gedeelte
van de abolitionistische partij moet gezegd worden, dat zij
vaak haar toevlucht neemt tot minder geoorloofde middelen om
haar doel te bereiken.

Dat de slaven na hunne viïjverklarmg zich niet zullen
scharen onder de onruststokers en vagebonden, maar daarentegen
als rustige burgers van den staat zullen optreden, is buiten
twijfel.

Als een treffend voorbeeld van plichtgevoel van de zijde dei-
slaven , kan het volgende voorval, tijdens mijne aanwezigheid
te Rio gebeurd, worden aangehaald.

Den 14 Januari 1884 had in de grootc gevangenis te Rio
een ernstige opstand plaats onder de gedetineerden. Toen de aan-
wezige militairen dien opstand niet konden ondeidiukken, boden
een lOütal slaven, die afzonderlijk waren opgesloten wegens
dienstweigering, dienstverlating als anderszins, hunne hulp aan.
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Zij werden gewapend, hielpen de militaire macht o in de orde
en rust te herstellen en . . . gaven daarna de wapens terug, voor
zij zich weder naar hunne cellen begaven. Hunne handelwijze
maakte een zoo diepen indruk op de bevolking te llio, dat de
Eegeering ze vrij kocht. De Keizer reikte persoonlijk aan allen
hunne vrijbrieven uit.

Naar aanleiding van dit feit verklaarde de gemeenteraad van
Rio de emancipatie in het algemeen te zullen steunen, en ter
bevordering van de vrijwording der slaven van de "Municipio
Neutre" d. i. van Rio de Janeiro en Ommelanden te willen
aanhouden een «Livro de Ouro« of Gouden Boek, waarin alle
namen zullen worden geplaatst van hen die voor dat loffelijk
doel iets willen schenken. Gelijk te verwachten was, waren de
Keizer en de leden van de keizerlijke familie de eersten die door
ruime giften van hunne belangstelling deden blijken.

Hét zou mij ten hoogste verwonderen, wanneer de toestand
der slaven thans niet reeds drukkender is, dan een tiental
jaren geleden, d. w. z. indien zij thans niet méér arèeifl? moeten
verrichten dan voorheen, toen men zich voor hetzelfde geld
tweemaal meer werkkrachten kon aanschaften. Zij worden beter
behandeld, beter gevoed en verzorgd, maar moeten meer werken.
In den regel — ten minste op alle van de door mij bezochte
fazenda's had dit plaats, — worden de slaven om 4 uur 's mor-
gens gewekt door het luiden van de klok, om zich gereed te
maken voor den arbeid. Om 44 a 5 uur moeten zij in troepen
of / /^raas* van 25 tot 30 zielen naar het werk loopen,
om tegen 5£ a 6 uur den arbeid te kunnen beginnen. Die
arbeid duurt, behoudens den tijd van schaften, tot minstens
7 uur, dan keert.de troep huiswaarts. Dat gebeurt in den nie<
drukken tijd; in den oogsttijd moeten zij gewoonlijk nog bij
kunstlicht arbeiden, hetzij op de droogvclden of ferraroa, hetzij
in de fabrieken of en̂ renAos. Na den arbeid worden zij gemon-
sterd; zij scharen zich dan naast elkander, elke sexe afzonderlijk ,
worden geteld en, na op een gegeven teeken van den opziener
of feitor, den gebruikelijken groet of «salve* gedaan te hebben, is
het hun vergund een uurtje rond te loopen binnen de afgesloten
enceinte van de fazenda. Gewoonlijk tegen 10 uur worden zij,
elke sexe afzonderlijk, in de dorroitonos of slaapzalen opgesloten
tot den dag van morgen.

De vraag, of niet vele slaven in Brazilië onwettig van
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hunne vrijheid worden beroofd, is niet alleen in de Kamers,
maar ook daarbuiten, door de pers druk besproken. Als feiten
kan men thans stellen:

1». dat er ouder de oude slaven nog vele "emancipados»
zijn, nh, 1831 binnengesmokkeld, en hunne afstammelingen die
recht hebben op hunne vrijheid; »

2o. dat, tegen de bedoeling van de Rio Branco-wet, de
wye slavenkinderen worden verkocht onder voorwendsel dat
men niet hun />ersoow, maar hunne rftens/en verkoopt, en

3". dat (luizende indianen-kinderen uit het Amazonen-dal
wederrechtelijk tot slavernij gedoemd worden.

De Regeering vermocht deze feiten niet geheel te ontkennen,
inaar antwoordde op eene betrekkelijke interpellatie van den
senator Silveira da Motta, dat zij in deze zaak niet tusschen-
beide mocht komen, zonder aan de. bevoegdheid van de rech-
terlijke macht te kor t te doen (Kamerzitting van 27 Juni 1883).
Op dit punt schijnt de Braziliaansche jurisprudentie nog niet
gevestigd te zijn. Ik kan toch voorbeelden aanhalen van
rechterlijke beslissingen vóór de wederrechtelijke slavernij op
grond van verjaring. Diepen indruk, vooral in Engeland, heeft
het feit verwekt, dat de engelsche "S. Joao d 'E/i tei
Compam/" ten behoeve harer mijn werken nabij .MOTTO-

(Minas Geraes) gedurende meer dan 20 jaren ruim 385 lieden
onwettig in slavernij had gehouden, ofschoon de Directie te
Londen wist dat zij recht hadden op hunne vrijheid.

Na gerechtelijk onderzoek, — uitgelokt door den afgevaar-
digde Joaquim Nabuco, Mr. Williams en den engelschen Chargé
d'affaires Mr. St. John, — werden bij vonnis van den '/Juiz
de Direito// of kantonrechter Dr. F. A. Alvares da Silva, dd.
14. October 1879, de overgebleven slaven, ten getale van 165,
vrijverklaard en de Maatschappij veroordeeld tot de kosten en
het betalen aan de vrijverklaarden van hun traktement van af
1860, geschat op eene waarde van 70,000 pond sterling! Dit
vonnis werd bekrachtigd bij arrest van de '/Tribunal da Relacao
van 22 Juni 1882.

Even als het ministerie Saraïva, weigerde, ook het daarop-

' Deze kwestie is rechtskundig besproken door den advocaat Dr. Pedro Fer-
reira Vianna in een van de dagbladen van Rio, de öairfa rfa TVirrfa, dd. 30 Juni 1884
Volgens dezen rechtsgeleerde bestaat de grootste helft van de slavenbevolkiüg
uit afstammelingen van de •m«»«p«rf<»«, zoodat zij rechtens fry zyn!
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volgend kabinet Martinho Campos de emancipatie-kwestie aan
de orde te, stellen.

Eerst in Juli 1882 verklaarde de Regeering, bij monde van
den minister-president Paranagu.1, dat, ofschoon zij de oplossing
van dat gewichtig vraagstuk niet in haar programma kon op-
nemen, zij er evenwel niet tegen was, om door alle wettelijke
middelen het einde van de slavernij te helpen bespoedigen. •

Die verklaring maakte een overweldigenden indruk, wijl
men daaruit moest opmaken, dat de abolitionistische partij zulk
een invloed in de Kamer en den Senaat had verworven, dat
de Regeering haar niet langer vermocht te negeeren. En dat
die invloed werfe/y'A bestaat, bleek een jaar later, toen het
kabinet Lafayette bij zijne optreding, de //localisatie van de
slavernij en de bespoediging van de emancipatie door vermeer-
dering van het emancipatie-fonds" als het vierde artikel van
zijn politiek programma opnam.

Van de zijde van de abolitionistische partij kwam men
spoedig met een wetsvoorstel voor den dag, dat in de Kamer-
zitting van 3 September 18S3 door den afgevaardigde Leopoldo
de Bulhöes werd ingediend. Dat wetsvoorstel luidde:

I. Van de dagteekening van deze wet zijn al de slaven
in het gansche keizerrijk t#^'.

II. De krachtens deze wet vrijverklaarden zijn evenwel ver-
plicht, hunne gewezen meesters nog gedurende ^e* jaren te
dienen; uitgezonderd zij

a. die zich dadelijk vrij koopen, in welk geval de diensten
voor het hierboven bedoelde tijdvak niet Aoq êr mogen worden
geschat dan 800 milreis, en

6. die ouder zijn dan 50 jaren, terwijl zij, die in den loop
van bedoeld tijdvak dien leeftijd zullen bereiken, van dat
oogenblik recht hebben op hunne kostelooze vrijheid.

III . De in het vorige artikel bedoelde verplichte dienst-
praestatie kan bij ondershandsche acte worden overgedragen aan
derden, mits met wederzijdsche toestemming.

TV. De loopende dienstcontracteu, krachtens vroegere wetten
aangegaan, blijven van kracht.

V. Tn het reglement ter uitvoering van deze wet zal de
Regeering vaststellen en bepalen de daaruit voortvloeiende
verhoudingen tusschen den ex-meester en den vrijverklaarde.

' Zie ons Hist, eu Polit. overzicht.
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VI. Allo hiermede strijdige bepalingen worden bij deze inge-
trokken.

Het was evenwel te Iaat om dit wetsvoorstel nog in dezelfde
zitting te behandelen. Welk lot het treffen zal, is thans
moeilijk uit te maken. Naar alle waarschijnlijkheid zal de
emancipatie-kwestie echter spoedig tot oplossing komen. In allen
gevalle zal er eene beslissing moeten genomen worden. Het nieuwe
Kabinet toch, dat den 9 Juni jl. optrad, heeft de behandeling
van die gewichtige kwestie toegezegd.

De nieuwe minister-president Dantas erkende voor de Kamer
en Senaat dat na de Jïnoncteëfe, thans de emanct^alié-kwestie
het vraagstuk is, dat de meest ernstige aandacht der Regeering
verdiende.

«In deze laatste kwestie//, zeidc de premier, '/behoort de Re-
geering thans handelend op te treden, want nu dat vraagstuk
zoo herhaaldelijk in de Kamers besproken is, kan men noch
zich terugtrekken (retroceder) noch eene afwachtende houding
aannemen (parar), doch evenmin de zaak overhaast afdoen
(precipitar).

//Het is daarom'/, zeide de minister iii hoofdzaak,//het vaste
voornemen der Regeering, de kwestie grondig in behandeling
te nemen; niet alleen ten einde daardoor voldoening te schenken
aan de edelmoedige gevoelens en aan het menschlievend streven
van zoovelen in deze vergadering; maar ook met het oog op
de zeer gewichtige belangen, welke daaraan verbonden zijn;
niet het minst die van den Staat, wiens iinaneieële toestand
afhankelijk is van den landbouw, die hier te lande, helaas, ten
nauwste verknocht is aan deze met de menschelijke natuur zoo
strijdige instelling.

Het is een gebiedende plicht der Regeering oin, bijgestaan
door de wetgevende macht, thans de grens af te bakenen,
waarbinnen de voorzichtigheid ons veroorlooft en de beschaving
ons verplicht te handelen, opdat zij in staat gesteld worde die
overtredingen en buitensporigheden te kunnen tegengaan, welke,
instede van de oplossing van het vraagstuk te vergemakkelijken,
haar integendeel bemoeielijken of onmogelijk maken. De Regeeriug
acht het daarom noodzakelijk en urgent, eene algcmeeue
regeling (disposicao) te treffen tot localisatie van de slavernij
binnen de provinciën, en tevens otn, door eene belastingheffing
ook van de wtef-slavenhoudende bevolking, het emancipatie-
fonds zoodanig te stijven, dat het méér dan tot nu toe moge-
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lijk was, kan bijdragen tot eene spoedige afschaffing der
slavernij.

Bovendien acht de Regeering het alleszins billijk de slaven,
die hun 6O'*« jaar hebben bereikt of spoedig zullen bereiken, de
vrijheid te schenken.»

Ofschoon een dergelijk regeerings-programma de gevolgtrek-
king, dat de emancipatie der slaven aanstaande is, geenszins
zou wettigen, zoo kan men tocli niet ontkennen dat deze kwestie
in de laatste vier jaren een groote schrede nader bij hare op-
lossing is gekomen.

Terwijl toch in 1880 het ministerie Saraïva van de urgentie-
verklaring van liet wetsvoorstel-Nabuco een kabinetskwestie
wilde maken , acht het thans opgetreden ministerie eene spoedige
regeling van de emancipatie-kwestie dringend noodzakelijk.

Met de meeste fazendeiros geloof ik dan ook dat de dagen
der slavernij in Brazilië gesteld zijn, en men verwachten mag,
dat met de viering van 's Keizers 50jarige regeering in 1890
ook de blijmare verkondigd zal worden, dat in het gansche
rijk geen slaaf meer gevonden wordt!

Eén provincie heeft reeds liet voorbeeld gegeven. Bij de
viering van den verjaardag der beëediging van de constitutie,
op 25 Maart 1881, zijn alle slaven in de provincie Cearïi
wj?Ver£Zaa?v£ Aangezien Ceara thans zoogoed als een vrijplaats
geworden is voor vluchtende slaven, zullen de. aangrenzende
provinciën wel genoodzaakt wezen, om de emancipatie hunner
slaven te bespoedigen i.

Men mag verwachten, dat nog in de zitting van dit jaar,
de emancipatie-kwestie door de Kamers zal worden behandeld.

In hoeverre de hierboven medegedeelde feiten en mijne daarop
gegronde meening met de werkelijke toestanden overeenkomen,
kan blijken uit de redevoering van den senator Ghristiano
Ottoni, den 9 Juni 1884 in den Senaat uitgesproken, welke
hoofdzakelijk hierop neerkomt i.

"Ik beschouw/ zoo sprak de Senator, # de slavernij-kwestie
als een hoogst gewichtige, en daar ik de Regeering in deze
zaak wensch te steunen, zoo vermeen ik de aandacht van

• Volgens ontvangen berichten uit Brazilië, heeft ook de provincie Amazonas
den 10 Juli jl. de slavernij afgeschaft en zullen de provinciën Rio Grande do
Sul en Goyaz dat voorbeeld spoedig volgen.

* Dit hoofdstuk was reeds gereed en gedeeltelijk ter perse, toen ik inzage nam
van de jonus» redevoeriug van den heer Ottoni; — de daarin voorkomende
mededeeliuge.i kwamen zoo volkomen overeen met de door mij verzamelde ge-
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den Senaat daarop te moeten vestigen. Vooraf zij het mij
echter veroorloofd, hier gewag te maken, ik zal niet zeggen
van een twijfel welke bij mij gerezen is, maar van een vrees
welke ik koester.

Sedert de emancipatie-kwestie min of meer op den voorgrond
getreden is, heb ik de grootste voorstanders der slavernij, de
//escravocratas'/, steeds hooren zeggen: ook ik ben vóór de
emancipatie der slaven gestemd, wie zou liet niet zijn ? Wij
allen zijn er vóór; maar wanneer een middel wordt aangegeven
tot bespoediging van die gewenschte emancipatie, dan heet het
dadelijk: dat middel deugt niet, want het zou den planter
ruïneereu!

Zij wenschen allen de emancipatie, zeggen zij, doch geen tot
dat doel leidend middel vindt genade in hunne oogen. Zij
wenschen eene langzame oplossing, — ik vergis mij, zij willen
slechts de mystificatie doen voortduren van de wet van 28
September 1871.

Wij zijn allen vóór de emancipatie, herhalen zij, geen onzer
is vóórstander der slavernij , maar wij willen de geleidelijke
vermindering er van overeenkomstig de wet van 28 September.
Maar wanneer de werking van die wet blijft, gelijk zij tot nu
toe is geweest, wanneer zal men dan het einde der slavernij
kunnen te geinoet zien?

Sedert 1871 zijn er minstere* eera Aa//" miffioew slaven ge-
storven, terwijl de Staat in hetzelfde tijdvak nog geen 20000
heeft vrijgekocht; een aantal zóó gering, dat het der moeite
niet waard is daarvan te spreken!

Laat ons nagaan, wanneer het einde der slavernij kan
worden verwacht volgens den tegenwoordigen staat van zaken.

De jongste slaven zijn geboren in 1871 voor de vast-
stelling van de wet; velen van hen zullen hun 80® jaar be-
reiken, sommigen zelfs 100 jaar oud worden, maar zoo wij
den ouderdom op 80 jaar stellen, dan zal eerst in 1950, dus
in het midden van de 20" eeuw, de dood het emancipatie-
werk voleindigen. Maar zoo iets, Mijne heeren, is een beschaafde
natie onwaardig.

Met het oog echter op het ministerieel programma. hoe alge-
meen ook gesteld , acht ik het mijn plicht, het Kabinet — aan
wiens openhartigheid en goede trouw ik geloof sla — te steunen

gevens, dat ik de verleiding niet heb kuuuen weerstaan om die in hoofdzaak hier

nog iu te lasschen.
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in de behandeling van deze gewichtige kwestie, en tevens de
aandacht te vestigen op de zeer ernstige gebeurtenissen, welke
in dit land plaats hebben; gebeurtenissen die, ofschoon onrust-
barend, als bij eene stilzwijgende overeenkomst in dit huis
onbesproken worden gelaten.

Ik weet niet of ik een. pessimist ben, God geve dat dit het
geval moge wezen, en dat ik alles te donker, te somber inzie;
maar de tegenwoordige toestand van Brazilië komt mij voor te
zijn buitengewoon hachelijk en vol moeielijkheden.

Verschillende, gebeurtenissen hebben rondom ons plaats, welke
volgens mijne meening zeer gevaarlijk zijn voor de algemeene
orde en rust, daar zij de uitvoering der wetten verhinderen,
het gezag van de rechterlijke macht aantasten en ons eindelijk
brengen zullen tot een wreede en bloedige regeeringloosheid.
Ik acht mij verplicht deze ernstige beweringen nader toe te
lichten.

In de allereerste plaats dan zijn in de laatste jaren de
schaamteloosheid en de misdrijven van de slaven tegenover hunne
meesters ea opzichters op eezie ergerlijke en onrustbarende wijze
vermeerderd.

Het is een betreurenswaardig feit, dat een nader onderzoek
van de zijde der bevoegde autoriteiten dringend vordert.

Toen in de Tweede Kamer de aandacht op dit feit werd ge-
vestigd, heette het diuir dat het niets nieuws was, dat zulks
voorheen ook het geval was geweest, maar dat antwoord —
zoo liet oprecht is — toont al zeer weinig nadenken.

Wat wij tóans aanschouwen, was vroeger nooit gezien. De
weinige misdaden van die soort, met. groote tusscheuruimten
bedreven, vertoonden niet dat ernstige karakter dat zij thans
bezitten. Behalve dat zij niet zoo vaak voorkwamen als thans,
boden zij bovendien niet die kenteekenen aan, welke wij thans
daarbij opmerken. De misdadiger vluchtte of ontkende het feit,
of hij trachtte de wettelijke straf te ontgaan; thans echter
moordt hij en gaat onmiddellijk naar den rechter om zich zelven
aan te geven, zeggende: ik heb den moord gepleegd, ik heb
straf verdiend.

Dit is het, Mijne heeren, wat de zaak in mijn oog zoo
ernstig maakt.

En deze vermeerdering van misdaden gaat niettemin gepaard
met een alsremmi erkende verbetering van de behandeling der
slaven.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:50:11AM
via free access



97

Daar is nog iets anders, dat onze aandacht waardig is.
Ik heb, Mijnheer de President, mijn 73»t« jaar bereikt, reeds

langer dan een halve eeuw ben ik in het genot geweest van
al mijne zintuigen. Ik zie, ik hoor, ik merk op, zoodat ik
beschouwd kan worden als eene levende traditie, die bovendien
iets heeft bijgedragen tot de geschiedenis van ons land.

In die hoedanigheid kan ik , op grond mijner oudervinding,
getuigen voor hetgeen ik zooeven beweerde, dat de behandeling
van de slaven in Brazilië gaandeweg is verbeterd.

Voor dat de slavenhandel was afgeschaft, en toen nog de
slaveu-aanvoerders onze kusten overstroomden met talrijke scharen
Afrikanen ' , die voor een kleinigheid werden verkocht, gaven
de slavenhouders, op enkele uitzonderingen na, al bitter weinig
om het leven hunner slaven; zelfs zij — en deze vormden ge-
lukkig de meerderheid — die niet in staat waren, ze slecht
te behandelen of wreedelijk te straffen, zelfs zij offerden zonder
nadenken het leven van den slaaf op door overwerking.

Behalve 12 tot 11' uren zwaren veldarbeid in regen en
zonneschijn, moesten de slaven nog 2 uren 's nachts werken om
hun eigen voedsel en dat van het vee in gereedheid te brengen,
terwijl zij bovendien nog in den vroegen morgen 1 uur moesten
arbeiden om de aarden droogveldeu op de koffieondernemingen
schoon te maken; in één woord 15 tot 17 uren daags zwaren
arbeid, waartegen geen gestel bestand is. Daarbij hadden zij
ontoereikend en slecht voedsel en onvoldoende kleeding *.

Algemeen gold het bij de slavenhouders, en van velen onder
hen heb ik zulks vernomen, dat de opbrengst van een jaar
arbeid voldoende was om de waarde van een slaaf te vergoeden,
dat wil zeggen, dat liet tweede en volgende jaren slechts winst
afwierpen.

Maar na het einde van den slavenhandel steeg de prijs van
den slaaf en daarmede verbeterde ook zijne behandeling.

* Volgens den afgevaardigde Leopoldo de Bulhoes heeft Afrika ruim 50 7«t£-
/io<?« slaven aan Brazilië geleverd!

* Hierin vooral is veel verbetering gekomen, gelijk nader zal worden aange-
toond in het hoofdstuk «koffiecultuur.» Wat den arbeid betreft, ofschoon men de
slaven zoo min mogelijk iu den regen zal doen «erken, moeten zij toch tegen-
woordig nog 14—15 uren daags werken. Volgens de Commissie tot onderzoek,
in hoeverre de kolonisatie van de Parahyba-valei zou kannen slagen, »o «wow»
<? e»ipr<?y<i<£) n tfraisMo ie^ut<fo 14 o;< 16 e «té m««n« 18 ^ora* por rfia....

4«»«/ïctar 3000 ÖM 4.000 /«?*<&<!»ƒ<;. Jornal do Commercio 22 Februari 1884.
4* Volgr. IX. 7
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Na de cholera-epidemie ' , welke onder de slavenbevolking eene
groote verwoesting aanrichtte, kwam er nog meer verbetering
in zijn lot; er werd meer zorg besteed aan zijne huisvesting
en kleeding, zijne werkzaamheden werden zoodanig geregeld,
dat hij niet meer in slecht weder in het veld behoefde te blijven.
Ook de wet van 28 September 1871 heeft het hare er toe
bijgedragen om die goede verzorging meer algemeen te maken.

Thans is het buiten kijf, dat de toestand van den slaaf in
Brazilië in geen enkel opzicht minder is dan die van den
daglooner in Europa. En toch, terwijl zijn lot zóó aamerkelijk
verbeterd is, — is zijn onwil, zijne wreedheid gaandeweg ver-
meerderd.

Dat is een feit, wel waardig de aandacht te trekken van
allen die zich aan de toekomst van dit land laten gelegen liggen.
En zulks te meer, wijl schier in de eigene stonde andere even
betreurenswaardige feiten zijn voorgevallen, feiten , welke naar
mijne meening berispelijker geacht moeten worden , wijl zij door
vrije lieden gepleegd zijn.

Ik heb het oog op het verjagen van de rechters die zekere
vonnissen hebben geslagen, niet door het gemeen, maar door
vereenigde en gewapende burgers; ik heb het oog op het ver-
drijven van de advocaten, die bij de rechtbanken hebben aan-
gedrongen op de wettelijke invrijheidstelling van den slaaf, —
en tevens op nog ergerlijker misbruiken, namelijk op het
inbreken in de gevangenissen, om op wederrechtelijke wijze
daaruit de gevangenen te voeren, met het doel ze op publieke
plaatsen in stukken te hakken. En wat dit alles nog ernstiger,
nog onrustbarender maakt, is het diepe stilzwijgen dat omtrent
deze feiten wordt in acht genomen.

Den verjaagden rechter herplaatst de fiegeering in een ander
district; de burgers echter die in hunne rechten worden ge-
krenkt, moeten zich zei ven verdedigen, terwijl niemand tot nu
toe nog vernomen heeft dat de bedrijver of bedrijvers van een
enkele van die aanvallen op de gevangenissen , dat de moorde-
naars van de gevangen slaven ontdekt zijn.

Men vergenoegt zich met te zeggen, het is de Lynchwet.
Doch gesteld dat zulks werkelijk geschied is volgens die

wet, welke in eenige deelen van de Vereenigde Staten wordt

' De cholera vertooude zich het eerst te Uio Je Jaueiro iu het jaar 1849 en
schijut door eeu eugelach schip te zyu overgebracht. Deze ziekte heeft zich echter
ia latere j , .eu niet meer vertoond.

/ •
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toegepast, dan nog veroorloof ik mij de vraag te stellen aan
allen die verantwoordelijk zijn voor den goeden gang van zaken ,
of zij dan zouden wenschen , dat dergelijke gebruiken ook in
dit land wortel schieten?

Is het dat, wat wij het waardigst keureu hier te worden
nagevolgd ?

Ik voor mij, Mijnheer de President, wensch dat niet!
Maar zelfs dan bestaat er een groot verschil tusschen de

Lynchwet in de Vereenigde Staten en hetgeen tegenwoordig
ten onzent plaats vindt.

Daar moge men bijwijlen zijn eigen rechter zijn volgens
traditie, gewoonte en een onbeschreven, doch door de autoriteiten
en de gansche bevolking min of meer gedulde wet, —
daar zal men de gevangenissen niet inbreken om de misdadi-
gers met geweld er uit te halen; ueeu, in den regel wordt
bedoelde wet slechts toegepast op den een of anderen schurk,
wien het gelukt is door misleiding van de justitie zijn gerechte
straf te ontduiken.

In dergelijke gevallen maakt het volk zich van den schurk
meester en treedt liet op als zijn eigen rechter. Maar daar
komen zijne aanvoerders onbeschroomd en in liet openbaar er
voor uit en schuwen zij liet daglicht niet. Zij aarzelen niet de
verantwoordelijkheid hunner daden op zich te nemen.

Hier onder ons daarentegen gaat het volk 's nachts en ge-
maskerd er op ui t , of wel men bezoldigt onbekende bravo's ,
wie men straffeloosheid waarborgt voor alles wat zij bedrijven.

En wat wordt daartegen gedaan? — niets anders dan dat,
eenige weken daarna, de policie-autoriteit, die somtijds zelf
in de zaak betrokken is, aan den president van de provincie
schrijft, dat niettegenstaande de ijverigste uasporingen het der
policie niet is mogen gelukken de daders op het spoor te komen.

Deze feiten, in verband gebracht met die waarop ik het
eerst doelde, houden in zich een bedreiging, zoo zij niet reeds
wijzen op het begin van een burgeroorlog, van een bloedigen
verdelgingsstrijd tusschen de twee bestanddeelen der bevolking,
eene worsteling waarin het gezag van de gestelde machten en
het prestige der wet weldra zullen tenondergaan.

En deze ongehoorde wreedheden zullen nog verergerd worden
door den rassenhaat, die daaruit spoedig zal ontstaan.

Ik wensch dat het ministerie op dit punt duidelijk zij en
zijne meening er over te kennen geeft.
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Ik vermeen niet lichtvaardig te spreken, indien ik zeg
dat deze feiten beschouwd moeten worden als het gevolg van
een propaganda, van een volgorde van denkbeelden, welke
nu reeds een stelsel vormen.

Ik vraag de ernstige aandacht van den Senaat voor wat ik
thans heb mede te deel en.

Aan niemand onder ons is het onbekend, dat onder de
vertegenwoordigers van de planterspartij uit de zuidelijke deelen
van het rijk een streven, eene overeenkomst bestaat, welke
waardig is de aandacht te trekken van de bevoegde autoriteiten;
ik meen de uitgebreide verbintenis tusschen hen, om invloed
uit te oefenen op de jury, in dien zin dat deze de slaven-
misdadigers niet veroordeelt, maar hen vrijspreekt, opdat zij
teruggezonden kunnen worden naar hunne meesters, die alsdan
eigener autoriteit over hen recht spreken.

Ik wensch van de Regeering te vernemen, of zij het goed-
keurt en toejuicht, dat een deel van de maatschappij zich het
recht aanmatigt om zijn eigen rechter te zijn, en zich zelf
de bevoegdheid schenkt het ,/MS i;itee e/ necis uitteoefenen over
zijne medemenschen.

Dat daartoe eene algemeene geneigdheid bestaat onder de
koffieplanters is mij bekend, en is een feit, dat ik staven kan
door de van verschillende districten ontvangen inlichtingen.
Bovendien heb ik de waarheid van hetgeen ik gezegd heb,
hooren bevestigen door niet minder dan drie invloedrijke groot-
planters, waaronder een die algemeen geacht wordt op de
hoogte te zijn van den huidigen toestand.

En liet is een reeds in verschillende districten waargenomen
feit, dat slaven, van wie het bewezen was dat zij de misdadigers
waren, door de jury zijn vrijgesproken en naar hunne meesters
zijn teruggezonden.

Ik herhaal daarom wat ik zooeven zeide, indien dit niet is eene
bedreiging, dan is het 't begin van een vreeselijken rassenstrijd.

De Senaat gelieve de richting op te merken, welke de'in
schier alle districten van Rio de Janeiro, Minas-Geraes en S.
Paulo opgerichte planters-vereenigingen thans volgen.

Zoolang de planters bijeenkomen om hunne rechten te ver-
dedigen en die door legale middelen te handhaven; zoolang zij
de betrokken autoriteiten in hunne moeielijke taak willen steunen
door het aangeven van die maatregelen, welke volgens hunne
meening Kunnen strekken om die rechten te bevestigen; zoolang
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kan men de ontwikkeling van liet beginsel van onderlinge
associatie niet anders dan toejuichen en aanmoedigen.

Maar zij gaan verder dan hetgeen geoorloofd is; de statuten
van menige club bevatten toch artikelen, waaruit men moet
afleiden, dat zij zich wenschen op te. werpen als leden van een
impeniw» m wwperio en de toepassing der wetten, het gezag
der gestelde machten willen ter zijde schuiven. Tk vraag de
onverdeelde aandacht van den Senaat voor hetgeen ik hier
zal voorlezen uit de statuten van een dier planters-vereenigingen.

Art. 8. Het uitvoerend comité is gemachtigd een bezoldigd
en gewapend korps districtspolicie te organiseeren, bestaande uit 10
dienaren of meer naar gelang van omstandigheden.

Art. 9. Deze politie-dienaren zullen staan onder de bevelen
van den president van het uitvoerend comité, en kunnen
gebruikt worden ter assistentie van de districts-autoriteiten,
indien deze, zulks wenschende, daartoe het schriftelijk verzoek
doen aan den president voornoemd.

Dit laatste is karakteristiek.
De president van een e particuliere vereeniging die over eene

aanzienlijke som gelds kan beschikken, organiseert eene ge-
wapende macht, doet daarmede wat hem goeddunkt en zal nog
de inschikkelijkheid hebben om de bevoegde macht te steunen,
mits deze schriftelijk om hulp smeekt!

Doch er is méér.
Art. 10. Het uitvoerend comité is gemachtigd alle die

maatregelen te treffen, welke liet noodig acht, tegen hen die
de abolitioristische propaganda in het district in de hand werken
of die daarin eenig aandeel hebben, zoowel binnen als buiten
het district.

Dit beteekent, dat het uitvoerend committé zijne policiemacht
kan gebruiken om zoowel de rechters als de advocaten en
allen die de emancipatie-kwestie willen helpen oplossen, uit
het district te verdrijven.

Hoe sterk de algemeene spanning thans reeds is, blijkt uit
Art. 14. Zij, die dagbladen van abolitionistische strekking
ontvangen, zullen worden beschouwd als te zijn verdacht.

Eene wet dus, welke hen verdacht verklaart, die dagbladen
ontvangt.

Niemand kan derhalve inteekenaar zijn op een dagblad, of
hij ontvangt, zoo hij in het district verdacht wordt, eene
kennisgeving om zich uit de voeten te maken.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:50:11AM
via free access



102

Eene dergelijke bepaling is ongehoord en, volgens mij,
onzinnig («fesa/mos). J W K; ,;. ' ,,.--.. ••-..-

In andere statuten lees ik:
Art. 4. (geheim); art. 5. (geheim); art. 10. (geheim). Iets

wat het licht schuwt, kan natuurlijk de wet niet tot grondslag
hebben; wat beteekenen die geheime artikelen? .-.;:..

Uit den aard der zaak moeten zij de onzinnige daden aan-
prijzen en regelen, waarvan wij getuigen zijn.

Welnu, al deze dingen zijn zoo hoogst ernstig, dat wij thans
ons niet langer mogen bepalen tot het onderzoeken en straften
van individueele misdrijven, tot het beschouwen van op zich
zelf staande misdaden; maar — en het is daarop dat ik de
aandacht der Eegeering vestig — het éénige, het ware middel
moeten aangrijpen, om zoo mogelijk verbetering te brengen in
den bestaanden toestand, door de oor̂ aftew na te sporen die
tot dien toestand hebben geleid. v.

Alvorens verder te gaan, moet ik hier de verklaring afleggen,
dat het onderzoek naar de oorzaken van de laatste door mij
bedoelde feiten, mij niet zoo moeielijk toeschijnt, doch dat het
middel om ze te voorkomen, mijns inziens, minder gemakkelijk
te vinden zal zijn.

De voornaamste oorzaken zijn gering in aantal en algemeen
bekend.

In de eerste plaats dan acht de bevolking van die landbouw-
districten, waar de slavernij het grootst is, dat hare veiligheid
niet verzekerd is en veel te wenschen overlaat.

Ongetwijfeld behoort er iets gedaan te worden tot herstel
van de verstoorde gemoedsrust en tot versterking van het gevoel
van veiligheid bij dat deel der natie; maar dat is niet de
éénige oorzaak van de ongeregeldheden waarop ik het oog heb;
de voornaamste, wellicht de meest gewichtige oorzaak van die
rustverstoringen, is de algemeen onder de slavenhouders
gangbare meening, dat het hier 't gebruik is, dat van het
recht van gratie wordt gemaakt, dat hunne veiligheid benadeelt
en ondermijnt. Zij gelooven in een woord, dat hunne veiligheid
afhankelijk is van de meerdere of mindere activiteit van de galg!

Deze meening is algemeen onder hen verspreid , en ik voeg
er nog bij, dat ik dezelfde stelling heb hooren verkondigen
door een uitstekend jurist, voor wien ik den grootsten eerbied heb.

Maar de Regeering , maar de Wetgevende Macht, en zij die ,
hoe gering ook , verantwoordelijk zijn voor den goeden gang van
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zaken, zij allen zijn verplicht aan deze gewichtige kwestie hunne
bizondere , hunne onverdeelde aandacht te wijden , aangezien
daarvan de ernstigste gevolgen te voorzien zijn, aangezien daar-
van in een woord de openbare rust, orde en veiligheid afhangt;
— zij allen zijn verplicht dat vraagstuk met ernst te onder-
zoeken , en ik wensch dat de Eegeering, dat de leden der Wet-
gevende Macht, — ten minste zij die gewoon zijn hunne stem
in 's lands vergaderzaal te doen hooren — ieder afzonderlijk
verklaren , wat zij denken van deze onder de planterspartij heer-
schende meening; want zij allen zijn meer bevoegd deze zaak
te bespreken dan ik ben.

Het geldt hier de vraag of er grond bestaat, ja dan neen , voor de
klachten van de planterspartij in de zuidelijke provinciën van het
keizerrijk, omtrent het gebruik dat er gemaakt wordt van het
recht van gratie. En die vraag is het , welke ik der Regeering stel.

Mocht het blijken, dat er redenen bestaan voor die klachten ,
dan is zij verplicht mede te deelen, dat zij niet langer de
verantwoordelijkheid wil dragen van daden van gelijke strek-
king, en dat de strafwetten voortaan naar behooren zullen
worden toegepast en nagekomen.

Zijn er geene gronden aanwezig voor die meening ?
Ook in d&,t geval zijn de machthebbenden niet ontheven

van den op hen rustenden plicht, om zulks te kennen te geven;
want eene onjuiste meening, welke algemeen wordt gedeeld en
aanleiding geeft tot de betreurenswaardige feiten, welke ik zoo-
even aanhaalde, behoort bestreden te worden, opdat zij die ter
goeder trouw op het dwaalspoor zijn gebracht, beter worden
ingelicht en hunne dwaling leeren inzien.

En deze kwestie kan het best besproken worden in een
plechtig en ernstig oogenblik als het tegenwoordige.

Ik heb reeds gezegd , dat de meesten, zoo niet allen van
hen , op wie ik een beroep heb gedaan, méér bevoegd zijn dan
ik ben om licht te verspreiden over deze ernstige kwestie en
tevens dat ik, — hen verzoekende te dien aanzien duidelijk
en onbevooroordeeld hunne meening uit te spreken — hierbij
slechts wil te kennen geven mijn persoonlijk gevoelen en den
indruk, welken ik zelf van de zaak heb verkregen.'/

Na het recht van gratie besproken en gewezen te hebben op
het feit, dat schier overal de doodstraf, in verband met de
nieuwe theorie omtrent de toepassing er van , is afgeschaft,
gaat de heer Ottoni aldus voort:
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«Men beweert flat, als een betreurenswaardig gevolg van de
commutatie van de doodstraf, de slaven thans de galleien boven
de slavernij verkiezen.

Ik heb reeds aangetoond dat vroeger, toen zij over het alge-
meen in slechtere conditie waren , geen slaaf ooit van die voor-
keur heeft doen blijken.

Waarom is hij thans dan veranderd , nu hij zooveel beter en
humaner behandeld wordt? Tk ontken dat de slaaf in werke-
lijkheid de galleien boven de .slavernij verkiest; maar wel geloof
ik, dat hij thans den dood braveert, wijl hij in een gespannen
en opgewonden toestand verkeert.

En dit zoo zijnde, is het te verwachten dat, indien er geene
verandering komt in dien staat van zaken, de slaaf die heden
de galleien trotseert, morgen ook om de galg niets geven zal.

Naar mijne meening hebben wij hier de grens bereikt,
waar volgens de criminalisten de doodstraf ophoudt te zijn eene
doeltreffende en afschrikkende straf.

Het antwoord op de vraag: wij worden bedreigd, hoe moet
onze veiligheid verzekerd worden? hangt af van het onderzoek
naar de oorzaken van de misdaden waarover men zich beklaagt.

Wanneer men over den aard en de menigvuldigheid van die
misdaden spreekt, dan heet het altijd dat de abolitionistische
beweging daarvan de eenige oorzaak is. Aangenomen dat die
bewering niet ten eenemale ongegrond is, dan veroorloof ik
mij de vraag: hoe komt het dat die beweging dergelijke resul-
taten te weeg brengt?

Zou zij die hebben, indien de algemeene stemming niet in
haar voordeel was. En hoe komt het dat die algemeene stem-
ming ten haren gunste is?

De oorzaak moet men zoeken in de geschiedenis van wat —
tot schande van de beschaving — bij ons genoemd wordt //de
geleidelijke emancipatie. //

Ruim 5 jaren lang, van 1866 tot 1871, drong de belofte
tot vrijverklaring van de ongelukkige slaven als een verblin-
dende lichtstraal van den troon door tot in de verst gelegen
deelen van dit keizerrijk.

Wij allen herinneren ons nog levendig de binnenlandsche
reizen, welke het geëerbiedigde en beminde hoofd van den
Staat toen maakte, wij allen herinneren het ons nog levendig,
hoe — or hunne vrije dagen — de slaven naar den weg togen,
welken de Keizer moest passeeren, om daar geknield hun ver-
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losser te aanschouwen en te zegenen, Die vijf jaren van blijde
hope, van zoete verwachting zijn voorbij: hetoogenblik hunner
bevrijding is gekomen bij de wet van 28 September en helaas . . .
de teleurstelling van deze arme ongclukkigen was groot, smar-
telijk en volledig!

De wet bepaalde, dat zij die nog geboren moesten worden
wt)' zouden zijn, maar in waarheid zijn ze dat niet, wijl zij
in dienstbaarheid gehouden kunnen worden tot hun 21° jaar.

De wet verzekert hun echter de vrijheid bij hunne meer-
derjarigheid; maar wat wordt er gedaan voor de bestaande
generatie ?

De wet spreekt over hunne geleidelijke bevrijding in be-
woordingen , welke wij gewoon zijn te beschouwen als te zijn

Tn zijn jongste verslag bejammert de Minister van Landbouw
het terecht, dat de Staat tot nu toe slechts 19000 slaven
heeft kunnen vrijkoopen, terwijl gedurende hetzelfde tijdvak
volgens het verslag 191000 slaven zijn overleden.

Maar hoeveel te grooter moet het leedwezen, moet de
teleurstelling van den edelen ex-minister zijn, wanneer hij be-
denkt, dat dit gedeelte van zijn rapport op gegevens berust,
welke, gelijk algemeen bekend is, ten eenemale vafecA zijn!

Ten eenemale valscli, gelijk reeds bewezen is in de 2e Kamer,
zonder dat sedert iets daartegen gedaan is.

Voleens de officieële gegevens zou het sterftecijfer slechts
1 pCt., hoogstens 1 | pCt. 'sjaars bedragen.

Nu waag ik te zeggen, dat nergens ter wereld een kern van
bevolking gevonden wordt, zelfs van urye lieden, waar zulk
een laag sterftecijfer wordt gevonden. Overal is het meer
dan 2 pCt.

Maar wie weet het niet in deze vergadering, dat van het
overlijden van de fazenda-slaven nooit aanteekening wordt ge-
houden in de registers?

Wie is hier onkundig van het feit, dat een zekere categorie
van grootplanters eigen begraafplaatsen op hunne landgoederen
hebben, waar zij de lijken hunner slaven doen begraven , zonder
aan iemand daarvan rekenschap te geven, zonder dat daarbij
toezicht plaats heeft van bestuurswege?

' Letterlijk: op<fo< rf« .&I?<?7.J<:£«» tó »>»; — feitelijk »een mystificatie,
iets voor het oog.»
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Volgens de "/te^M/amewtó" van de wet van 28 September
behoort men kennis te geven van het overlijden van geregistreerde
slaven op straffe van beboeting; maar de verplichte aangifte
wordt nooit gedaan, maar boeten zijn nooit opgelegd geworden!
De uitvoerders van de wet hebben de minder goede bepalingen
er van slecht toegepast en het goede dat daarin gevonden wordt
ten eenemale verstikt.

Het gevolg daarvan is dan ook, dat, terwijl de Staat slechts
aan 19,000 slaven hunne vrijheid kon schenken, de dood de,
banden heeft geslaakt van 100,000 tot 500,000 van die on-
gelukkigen , die bij hun leven te vergeefs naar redding hebben
uitgezien.

Een dergelijke toestand moet veranderd, kan niet langer
gehandhaafd worden. Misschien zal men zeggen, dat het tegen
aller verwachting is, dat het emancipatie-werk zulke bedroe-
vende resultaten heeft geleverd. Doch ook die uitvlucht is ons
ontnomen. Ga de parlementaire beraadslagingen in dit huis na,
herlees wat een Minister van Justitie voorheen in de Tweede
Kamer heeft gezegd, wat de pers toen mededeelde omtrent de
strekking van de wet. Toen reeds werd de tegenwoordige werking
er van voorspeld, toen reeds werd tot de grootplanters-partij
gezegd: wees gerust, dit alles heeft met de bestaande slaven
niets te maken, de wet doelt slechts op hen die nog geboren
moeten worden.

Bij de bespreking van het emancipatie-fonds in den Raad
van State zeide de burggraaf de Inhomerim, — dien wij allen
als een man van groote verdienste kennen — dat eene jaarlijk-
sche bijdrage van 100,000 milreis slechts ecu drup water in
den oceaan zoude wezen, aangezien 5 a 6 millioen nauwelijks
toereikend geacht kunnen worden om het loffelijk doel van de
wet spoedig te bereiken.

Men heeft gezien hoe gering het emancipatie-fonds heeft
bijgedragen tot de bevrijding der slaven, en hoe moeielijk het
is haar op die wijze te bevorderen.

En wat heeft men in al die jaren gedaan, om een en ander
te verhelpen? Niets, hoegenaamd niets!

Thans nu men tot de overtuiging is gekomen dat het nood-
zakelijk is, het emancipatie-werk als eene ernstige zaak te be-
schouwen , thans heet het: wij willen daartoe medewerken , maar
de plaute'- zou dien slag niet kunnen te boven komen.

Later stond de Kamer een gedeelte van de belastingen af
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aan liet einaucipatie-fonds, maar ook die maatregel bleek een
nieuwe mystificatie te zijn, want het fonds werd daardoor niet
noemenswaardig vermeerderd, wijl de. afgestane belasting afhan-
kelijk was van den slavenAanrfeZ, welke langzamerhand om de
beperkende bepalingen ophield te bestaan. Blijkens het verslag
van 1882/83 bedroeg die vermeerdering slechts ± 130,000
mil reis.

In het afgeloopen jaar erkende het toenmalige ministerie de
dringende noodzakelijkheid om het emancipatie-fonds te versterken,
en stelde het voor de heffing van eene belasting van 500 reis
per slaaf.

En toch, datzelfde belachelijke voorstel tot heffing van 60
cents per slaaf bleef gedurende de gansche zitting onbehandeld,
niettegenstaande het ministerie op eene groote meerderheid in de
Kamer rekenen kon. Het is sedert deze laatste teleurstelling dat
de verbittering van de slavenbevolking zich feitelijk openbaarde.

Men zegt dat de abolitionisten de slaven opstooken, terwijl
in waarheid deze laatsten, tengevolge van de verbittering en
den wanhoop waarin zij vervallen zijn, om de achtereenvolgend
ondervonden teleurstellingen in een toestand verkeeren van opge-
wondenheid , die hen alles doet trotseeren.

Laat het beginsel der wet toegepast en de daarin vervatte
beloften werkelijkheid worden; laat de geleidelijke emancipatie,
gelijk het tegenwoordige Kabinet dit wenscht, op groote schaal
plaats hebben, en gij zult niet alleen de hoop bij de slaven
weder verlevendigen, maar tegelijker tijd ook de veiligheid der
meesters verzekeren.

Laat de Regeering in deze richting doortastend handelen,
dan kan zij op mijne steun rekenen. Maar alsdan behoort zij
niet aan te komen met eene slavenbelasting van 500 reis per
hoofd; om iets tot stand te brengen, moet zij met millioenen
rekenen, daar waar haai' voorgangster met //tostöes'/ ' de zaak
dacht te kunnen bevorderen.//

Na verder gewezen te hebben op het onderscheid tusschen
emawcipatfionwfeM, die de werkelijke bevrijding der slaven op groote
schaal wenschen tegen schadeloosstelling vanwege den Staat,
en de aèo/tóowis/eK, die eene dadelijke vrijverklaring der slaven
zonder eenige schadevergoeding eischen, verklaart de heer Ottoui,
dat de emancipatie-propagauda geheel in den geest is van de

• Meervoud van «tostao» = 100 reis.
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Rio Branco-wet en derhalve ook door de Regeering behoort te
worden ondersteund.

Ofschoon hij in beginsel niet gestemd is voor eene alge-
meenc belastingheffing ten behoeve van het emancipatie-fonds,
zal hij dnYirom zijn steun aan de Regeering toch niet onthouden.
Naar zijne meening zou het echter billijker zijn, de sla ven-
houders uitsluitend te belasten, daar zij de vruchten plukken
van den slavenarbeid.

Die slavenbelasting wenscht hij op den volgenden voet te
schoeien.

Daar het niet doenlijk is, om eene standaardwaarde te bepalen
volgens eiken leeftijd, omdat Heden van denzelfden ouderdom
als werkkracht verschillende waarden kunnen hebben, zou het
zijns inziens overweging verdienen die waarde door den slaven-
houder zelf te doen bepalen, doch niet boven zekere door de
wet voor verschillende leeftijden vasttestellen maxima.

Wanneer dan die slavenbelasting arf wiZo?-e»j betaald moet
worden, en tevens wordt vastgesteld, dat de minst aangeslagen
slaven het eerst in aanmerking zullen komen om uit het fonds
te worden vrijgekocht, dan mag men volgens den heer üttoni
verwachten, dat de voorstanders van de spoedige emancipatie,
de waarde hunner slaven /aa<7 zullen opgeven, met het twee-
ledig oogmerk om miraar belasting te betalen en eerier de
kans te hebben voor hunne slaven eene schadeloosstelling te
ontvangen.

Daarentegen zullen de voorstanders van het behoud der
slavernij, die de waarde hunner slaven naar de wettelijke
maxima berekenen, het mees/ en het / a n ^ de belasting moeten
opbrengen.

Met het oog op de geleidelijke waarde-vermindering der
slaven — door ouderdom als anderszins — acht de heer Ottoni
het voorts billijk de belasting te heften niet van de eerste schat-
ting , maar die het tweede jaar en zoo vervolgens te berekenen
over de waarde van het voorafgaande jaar verminderd met
10 pCt.

Op die wijze wenscht hij de emancipatie niet bepaald in 10
jaren, maar voor 1900 te doen afloopen.

Gelijk ik hierboven reeds zeide, acht ook ik eene a/#e7»ee«e
belasting-heffing ten behoeve van de slaven-emancipatie minder
raad^am. Doch niet om het onbillijke vau dien maatregel
tegenover de niet-slavenhouders; integendeel in dit geval zou
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er m. i. niets onbïllijks in gelegen zijn ook hen te
die met Kooveel aandrang eene spoedige emancipatie verlangen j
maar uitsluitend met het oog op de gevolgen welke naar ik
vrees, daaruit zullen voortvloeien.

De niet-sla venhouders, d. w. z. de groote massa, wensehen
eene spoedige emancipatie, ömöfotf ,«)' rfötwè^" «te& & ser^e^e»
Aeèèca. 13it is een niet te loochenen feit. Zoolang de menseh
mensch blijft, zal het eigenbelang steeds sterker bij hem spreken
dan dat van het algemeen.

Welnu, wanneer men ter wille van eene spoedige emancipatie
op groote schaal, ook de massa, de niet-slavenhouders belast
en zwaar belast, — want anders komt men niet verder, gelijk
de heer üttoni terecht opmerkt,— dan zal de aandrang naar de
onvoorwaardelijke abolitie zich nog sterker doen gevoelen, aange-
zien de afschaffing van de slavernij alsdan eene zuivere geldkwestie
wordt tusscheu de tegenstanders er van, die. met de slaven
alles verliezen, eu de voorstanders, die belasting moeten betalen,
zoolang die instelling gehandhaafd blijft.

De door den heer üttoni voorgestelde belasting-regeling zou
ongetwijfeld beter zijn , zoo zij slechts praktisch uitvoerbaar ware.

En dit nu betwijfel ik, éérstens, om de schier onoverkome-
lijke administratieve nioeielijkheden, welke aan een dergelijke rege-
ling verbonden zijn in een zoo uitgestrekt rijk als Brazilië, waar
alles ten slotte op de geestelijkheid in de binnenlanden neer-
komt, en ten andere om het te verwachten lijdelijk verzet van
de grootplanters-partij, die de belasting zou moeten opbrengen.

Wat dit verzet beteekent, heeft men ondervonden bij de regi-
stratie der slaven en bij de uitvoering van de gansche Rio
Branco-wet. Wat men te dien opzichte nog te wachten heeft,
kan men thans reeds min of meer afleiden uit den tegenstand,
welken het tegenwoordige Kabinet bij de Kamer ontmoet; een
tegenstand, welke slechts tijdelijk gebroken is door hare ont-
binding op 30 Juli 1884.

De nieuwe regeling van de emancipatie-kwestie zal, naar ik
vrees, niet zouder heftigeu politieken strijd tot stand komen,
en dan nog zal het de vraag zijn, Aoe de uitvoering er van
zal geschieden.

Bij het wetsvoorstel van den minister Dantas — bij de
aanneming waarvan het hierboven bedoeld voorstel van de
Bulhöes als vervallen beschouwd zal kunnen worden, — wordt
de vrijheid gevraagd van alle slaven:
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a. die hun 60«k jaar hebben bereikt,
6. die vroeger niet zijn ingeschreven en
c. die uit hun wettelijk domicilie worden gevoerd.
Verder wordt daarbij in hoofdzaak bepaald:
rf. dat alle vrij verklaarde slaven van 60 jaren en daarboven

recht hebben op kost en inwoning, zoo zij bij hunne gewezen
meesters blijven; doch geen betaling kunnen eischen voor even-
tueel te bewijzen diensten; dit wordt aan de welwillendheid der
gewezen meesters overgelaten;

e. dat, zoo genoemde vrijverklaarden den dienst hunner ge-
wezen meesters verlaten, zij door den Staat zullen worden onder-
houden ;

/ . dat binnen een jaar na de aanneming van het wetsvoorstel
eene nieuwe inschrijving der slaven — gegrond op die van
1871—73 — zal behooren te geschieden, met opgave van
naam, ouderdom, kleur, grootte, nationaliteit, afkomst, licha-
melijke geschiktheid, beroep en waarde. Alle niet her-ingeschreven
slaven zijn vrij.

^. dat de inschrijvingskosten zullen bedragen 1 milreis per
hoofd;

A. dat de waarde der slaven wordt gegrond op hun ouderdom
en niet mag overschrijden:

800 milreis voor hen die beneden de 30 jaren zijn
700 // // // « tusschen 30—40 // «
600 // // " // // 40—50 " //
400 '/ // // // v 50—60 '/ //

7. dat de uit liet emancipatie-fonds uittekeeren schadever-
goedingen volgens dien maatstaf zullen worden berekend , onder
dien verstande dat de slaven die het laagst geschat worden, ook
het eerst in aanmerking zullen komen voor den uitkoop;

&. dat als belasting zal worden betaald: 5 pCt. van de ge-
schatte waarde der slaven in Eio de Janeiro en de 7 grootste
provinciale hoofdsteden, 3 pCt. in de andere steden en 1 pCt.
in de binnenlanden;

/. dat voorts zal worden geheven eene belasting van 10-—50
pCt. bij overdracht van slaven bij erfenis; van 5—25 pCt.
bij legaten inte/ uiixw en van 10 pCt. bij verkoop;

m. dat de geestelijke orden na de conversie hunner goederen
in staatsschuldbrieven of //apolices// 20 pCt. zullen hebben te
betalen van de renten dier apolices;

ra. uat als liet wettelijk domicilie van den slaaf zal worden
Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:50:11AM

via free access



Ill

beschouwd de provincie waar hij zich bevindt op den dag dat
het wetsvoorstel wordt aangenomen, uitgezonderd van hem die
zijn meester op reis vergezelt;

o. dat alle uit het fonds vrij te koopen slaven genoodzaakt
zullen zijn, gedurende 5 jaren te blijven werken in het distrikt
waar zij zijn, op strafl'e van beboeting, te werkstelling bij open-
bare werken of gevangenisstraf;

/?. dat alle werkcontracten , waarvan de duur 3 jaren niet mag
overschrijden, moeten worden geregisteerd;

§». dat jaarlijks door speciaal daarvoor aan te wijzen rechters
en arbiters zal worden bepaald het minimum loon voor den vrij
geworden slaaf;

r. dat geen Aarató in slaven inag worden gedreven, op strafte
van beboeting telkens met 5000 milreis, en eindelijk

*. dat alle bestaande r^'is-belastiugen op slaven eigendom,
overdracht enz. met de inwerkingstelling van deze nieuwe rege-
ling zullen worden ingetrokken.

Men beweert dat, zoo dit wetsvoorstel wordt aangenomen,
een zeer groot deel der tegenwoordige sla venbevolking vrij zal
zijn op grond van het volgende feit.

Bij de inschrijving van 1S71 — 1873 hebben de slavenhouders
hunne slaven, die na IS31 waren ingevoerd voor ouder aan-
gegeven dan zij in werkelijkheid waren, uit vrees dat zij anders
als //emancipados" zouden worden vrijverklaard.

Het schijnt nu dat duizende slaven die thans feitelijk de 60
jaren nog niet hebben bereikt, volgens de oude registers officieel
boven dien leeftijd zijn en dus aanspraak hebben op hunne
invrijheidstelling.

Het juiste aantal slaven in Brazilië is niet op te geven, en
kan om de hierboven opgegeven redenen slechts op eenige
tien-duizenden na worden geschat.

In de Nationale Bibliotheek te Rio heb ik uit de verschil-
lende Relatorios den volgenden staat samengesteld, aantoonende
hoeveel slaven volgens die o^ïcieëfe bescheiden in de ver-
schillende provinciën zijn ingeschreven.
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PROVINCIKN.

Amazon an
Para
Marenhóo
Piauhy . . . .
Cearj . . . . .
Bio Grande do Norte.
Parahyba
Pernambueo. .
AJagoAs
Sorgipe
Bahia
Espiribo Santo . . .
Municipio Xeutre . .
Rio de Janeiro .
S. Paulo
Parana
S. Catharina . . .
Bio Grando do Sul .
Minna G ernes . . .
Goyaj;
Matta Grosso . . .

Uit». 1 8 S 1

996
15,683
45,121
17,591
17,899
6,087

14,172
60,499
19,220
25,351

io:soo5
18,126
47,260

207,709
82,843
8,012

10,641
83,760

208,103
1,819
2,253

1,002,240 ,

Uit». 1894

1,183
14,611
74,939
25,533
33,40'J
13,484
26,025
92,855
33,2-12
32,974

173,639
22,738
47,200

304,744
169,904

10,715
10,551
69,366

235,115
10,174
6,932

•1,409,153

Ult» 1896

1,130
25,916
63,967
24,318
33,409
12,858
26,033
93,752
30,216
27,634

165,403
22,659
44,775

278,212
154,861

9,792
13,884
77,633

298,496
7,888
7,130

1,419,966

Uit». 1899

994
58,716
63,469
21,119
33,409
10,282
26,033
91,992
30,317
26,514

165,403
21,216
43,409

279,326
168,950

10,088
12,829
81,169

289,919
6,963
7,051

1,419,168

Uit». 188O

974
30,623
63,164
21,216
25,763
10,282
25,596
91,992
30,397
26,381

116,108
21,216
43,409

289,239
168,950
10,0H8
12,829
75,937

289,919
6,963
7,051

1,368,097

Ult». 1881

942
28,174
63,080
20,839
21,327
10,149
25,817
97,066
29,606
26,514

165,403
21,865
49,837

278,841
168,950

8,348
12,448
81,169

279,527
•6,711
7,051

1,403,664

Tilt». 1888

1,716
25,393
60,059
18,691
19,5fc8
10,051
25,817
84,700
29,439
26,173

165,403
20,717
35,568

268,831
174,622

7,668
11,049
68,703

270,010
6,399 ,
7,051

1,346,648

\
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Volgens de Relatorio van 187-1 waren op ult«. December

1871 ingeschreven 1,002,240 slaven. Daar heet liet dat dit
cijfer geen aanzienlijke vermeerdering kan ondergaan,
wwmero raao potfera «er coMmferavefe/wewfe a/teruöfo joe/a
apwracao). In de Relatorio van 1875 wordt daarentegen mede-
gedeeld, dat blijkens de afgeloopen matrienlatie op ult°.
December 1874 in het rijk 1,410,668 (dus méér dan de staat
aangeeft) slaven waren, — buiten een 49tal municipios of
districten, waarvan de gegevens nog niet waren binnengekomen.
In het geheel werd het aantal r̂escAai op 1,481,300 zielen!

Blijkens de volgende kolommen van den staat is dat aantal
evenwel nooit ingeschreven. In de laatste Relatorio van 1888
wordt het aantal slaven op uit». December 1878 opgegeven als
te zijn geweest 1,540,796 zielen; hoe men aan dat cijfer ge-
komen is, heb ik niet kunnen uitvinden, ik vermoed dat het eene
willekeurige schatting is, ten einde eene vermindering te kunnen
constateeren, gelijk staande met 1-J- pCt.

Het is echter algemeen bekend te Rio, dat het sterftecijfer
onder de slavenbevolking niet beneden het normale, is, zoodat
men het aantal /eventfe «faue» op uit». 1883 zeker niet hooger
kan schatten dan op /era 7»i//ioere; de meeste sterfgevallen worden
toch «ie/ opgegeven, eerstens omdat er kosten aan verbonden
zijn, ten andere wijl de formaliteiten te veel moeite veroor-
zaken aan de fazendeiros, die bovendien te ver van de be-
trokken geestelijken wonen, om ze &)'<% van elk sterfgeval
kennis te geven.

Eene te late opgave zou hen blootstellen aan beboeting.
Vele fazenda's hebben hunne eigene gewijde begraafplaatsen.
Op ultimo December 1873 waren er 56,165 Riobrancos in

de geboorteregisters ingeschreven; volgens de laatste Relatorio
had men op ultimo December 1882 173,776 slavenkinderen
aangegeven, waarvan S6,012 van het mannelijk en 87,764
van het vrouwelijk geslacht.

Op den l"ten Januari 1883 waren, sedert de werking van de
Rio Branco-wet, slechts:
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12,898 slaven uit het einaucipatie-fonds vrij gekocht, terwijl
18,051 hunne vrijheid herkregen bij rechterlijk vonnis en
56,056 door hunne meesters werden bevrijd. Tn liet geheel dus:
87,005 slaven. Neemt men dus het (naar mijne meeniug

willekeurig geschat) cijfer van . . . 1,540,796
slaven op uit». 1873 als juist aan, dan
krijgt men na aftrek van het aantal

levenden op ult<>. 1882 1,346,648
een verschil van 194,148
waarvan derhalve

107,143 slaven, als in slavernij gestorven moeten worden
beschouwd.

Op een aantal van 1,540,796 slaven zou het sterftecijfer dus
nog geen 7 pCt. in nejren jaren bedragen!

Dit pleit óf %en de slaven-statistiek bf uóor de goede ver-
zorging van den slaaf in Brazilië.

Blijkens de jongste Relatorio van den Minister van Landbouw,
Handel en Openbare Werken waren in het begin van 1883 in
de provinciën:

Rio de Janeiro 268,831 slaven
Minas Geraes 279,010 //
S. Paulo 174,622 //

of te zamen . . 722,463 «
Volgens de pnwincia/e Relatorios van hetzelfde jaar had men

echter blijkens de hierbij gevoegde, gedetailleerde staten in
Rio de Janeiro 268,831 slaven
Minas Geraes 311,666 «
S. Paulo 174,622 ,/

of te zamen . . 755,119 »
derhalve een verschil van 32,656 »
uitsluitend in het voordeel van Minas-Geraes.

STAAT, aantoonende het aantal slaven in de provincie
S. PAULO in het jaar 1883.

> i 4,630
Arêas 2,293
Atibaia 936
Araraquara 2,247
Apiahy 595
Arafariguama . . . . 293
2fa»ana; 7,168

2,157
Batataes 2,312

1,812
1,214

(fo ötfjcrfoado . . . 2,860
Capital . . . . . . 3,285

15,665

De geeurciveerde namen zyn die van de voornaamste io^te-districten.
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Cunha 1,744
3,915
2,609

Cananda 381
Cutia 393
Caraguatatuba 115
Cabreuva 617
Conceiijao . 136
Campo Largo . . . 339
Cajuru 597
Caconde 1,769
Cruzeiro 1,000
Conceiciio de Itanhaem . 48
Dous Corregoe 620
Diviiio Espirito Santo. . . 1,358
Franca 2,497
ff?<arn/«n^««tó 5,312
Itü 2,878
;<a<iia 3,019
Igviape 1,288
Itapetininga 1,787
Itapeva 1,410
Iudaiatuba 1,667
Itapocerica 197

1,478
1,631
1,876

Jaboticabal 937
Jambeiro 269
io««« 2,464
iraeirrt 3,624
Lenyoes . . . . . . 684
Lagoinha 381

. . . . 1,048
3,429

Mocóca 1,372
649

« 795
Natividadc 298
Nazareth . 412
Patrocinio 2,596
î i»a!o»no«^«M f̂fia . . . . 4,177
Parahybuna . . . . . 1,159
Porto-Feliz 1,124
PiraHüiKttjw 3,550
•Piraeieada. . . . . . . 5,840
Patrooinio de S-Isabel . . 442

Paniahyba 398
J°e»/ia rfo üt» rfo POM-* . . 1,354

Paranapancma 253
Piedade 233
QH<?/!« 2,255

Ribeirao Preto 1,386
Rio Novo 325
Rio Bonito 131
Redempcao 394
Silveiras 1,685
Santos 1,858
•S. «/OJI? <6M Cam^oj . . . 1,618

S. Luiz 2,072
S. Joao da Boa Vista . . 1,569
Sorocaba 2,175
S Roijuo 650
S. ./oae rfo flto-Ctero . . . 4,852
S. ^oöo rff ttif i»ary . . . 3,612
S. Scbastiar 395
S. Bento 667
S. Amaro 224
S. José do Barreiro . . . 2,986
S. Barbara 241
S. Isabel 313
S. JOHO Baptista . . . . 17

S. Sobastiao do Rio Preto . 219
S. José do Parahytinga . . 97
S. Vinconte 84
S. Antonio 517
Serra Negra 441
5. C W O J rfo Pi«^«/ . . . 3,465
5. Simao 1,194
Soccorro 381
S. J . Baptista do Rio Verde 312
Sarapuhy . . . . . 318
Santa Rita 641
Santa Branca . . . . 839
S. Barbara do Rio Pardo . 426
Santa Cruz 253
TVmWtf 5,155
Tatuhy 1,110
Tiété 1,527
Ubatuba 706
Una 534
Villa Bella 690
Xiririca 545
Ypiranga 107

174,622

NB. Zie voor Rio de Janeiro den staat op biz. 120.
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STAAT, aantoonende liet aantal slaven in de provincie MINAS

CTERAES in liet jaar 1883.

Abaethé 1,784
Alfeuas. 5,022
Ayuruooa 3,092
Araxa 2,735
Araasuahy 2,990
Bomfini . . . . . . . . 2,919
Bom Suooesso . . . . 1,919
Barbacena 8,983
Bagagem 2,963
Baependy 6,306
Carmo do Rio Claro . . . 1,227
Campo Bello 646
C«/<70i«wf* . . . . . 7,124
Carmo do Parnahyba . . . 786
Couoeifao 3,588
Caethé 1,310
Campauha 3,779
Caldas 2,720
Curvelho 3,217
Cidade Viposa de S. Rita . 3,028
Cabo Verde 1,510
Cidade de S. Fraiioisco . . 408
Christina 5,599
Dorea da Boa Eiiperanca . . 2,455
Diamantina 7,510
Formiga 3,352
Gnïu Mogol 2,604
Itajuba 3,960
Itabira 5,305
Januaria 997
/»w rff Fora 21,808
Jaguary 1,172
Lavras 6,322
ZwpüWiart 16,001
Mariaima 6,389
J/ar rf'Z/.«/M!i/5rt 15,181!
Monte Alegre 1,366
Monies Claros 3,249

Minas Novas.
OUveira . .
Ouro Preto
Passos
Prata
Pouso Alto
Paracatu
Para
Piumhy
Patrocinio
Pouso Alegre.

Piranga
Pitanguy
Poute Nova
Queluz
.Rio .fVrfo
.Rio iVooo
Rio Pardo
S.S. Sacramento . . . .
Serro
S. J . do Paraiso . . . .
5. />. </o Afr«rt«/5« . . . .
Sete Lagoas
S. Barbara
S. Luzia
S. Antonio do Monte . . .
S. Antonio dos Patos . . .
S. J . Baptista
S. Sebastiao
S. Joao & S. José d'El-Rey
Sabara
Tres Pontas . . . . . .
Turvo
Tamanduu

Uboraba

3,368
5,630
2,539
5,623
1,662
2,439
1,638
2,717
2,227
2,253
3,405
6,392
4,851
3,189
7,251
4,322
6,120
7,336
3,667
1,574
4,473
1,890
7,775
2,527
3,379
2.399
1,512
1,060
2,680
3,814

10,281
3,123
2,817
2,262
2,851
6,020
3,212

* Volgens ontvangen berichten uit Braüilië is dit aantal reeds verminderd
tot 298,831 slaven op I Juli 1883.
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Uit die gedetailleerde staten kan men nagaan, hoeveel
slaven in de Ao/jfedistricteu werkzaam zijn bij den landbouw

Be voornaamste koffiedistricten zijn:
a. in de provincie Rio BE JANEIRO :

Cantagallo met 21,621 slaven
Nova Friburgo . . . . >/ 4,937 //
S. Fidelis // 18,994 «
S. Maria Magdalena . . « 12,891 //
"Vassouras '/ 18,630 "
Valenca '/ 25,344
Parahyba do Sul . . . // 15,369 «
Barra Mansa . . . . « 11,246 «
Rezende " 8,240 "
Pirahy " 11,360 '/
Supucaia " 7,377 »

of te zamen. . >/ 156,009 »

è. in de provincie MINAS GERAES:

Juiz-de-Fora met 21,808 slaven
Leopoldina '/ 16,001 "
Mar d'Hespanha . . . * 15,183 «
S. Paulo do Muriahy. . '/ 7,775 "
Rio Novo '/ 7,336
Cataguazes " 7,124 "
Rio Preto " 6,120 '/
Pomba " 6,392
Utó " 6,020

of te zamen. . '/ 93,759 «

c. in de provincie S. PAULO :

Pindamonhangaba . . . met 4,177 slaven
Bananal " 7,168 '/
Taubaté '/ 5,155 //
Guaratinguetd . . . . // 5,312 //
Jacarehy " 1,478 "
Lorena // 2,464 «
Ca^apava " 2,609 //
Mogy das Cruzes . . . w 1,048 "
Queluz " 2,255 //
S. José dos Campos . . « 1,618 //
Campinas " 15,665 "
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Amparo . . . . . .
Belém do Descalvado . .
Casa Branca
8. Joao do Bio (Jlaro.
Juiidiahy . . . .
Ttatiba
Pirassinunga. . . . ,
S. Carlos do Pinhal .
Brotas
Botucatu
S. Joao de Capivary .
Jahu
Penha do Rio do Peixe .
S. Simao
MoffV-fTUJlSSti

Mogy-miriin
Piracicaba
Limeira
Monte-Mi5r

of te zamen.

mefe 4,630
2,860
3,915
4,852

// 1,631
* 3,019

3,550

3,465
« 1,214

1,812
3,612
1,876

w 1,354
1,194

795
3,429

// 5,840
3,624

ff 649

* 102.270

slaven

«
w

ff

ff

ff

/ /

„
ff

/ /

ff

ff

Tn het geheel dus heeft men in de voornaamste
districten van de drie voornaamste koffieproduceerende pro-
vinciën 352,038
slaven voor den landbouw. Gelijk in het hoofdstuk
ffkoffiecultuur" zal worden aangetoond, zijn daar-
van slechts ± 283,898
slaven wi&Zwiferad bij dien tak van landbouw werk-
zaam! Mijne berekening aldaar komt dus vrij wel
met de waarheid overeen, aangezien een verschil van 68,140
slaven zeer onbeduidend is, indien men in aanmerking neemt,
eerstens, dat in die districten ook steden zijn, waar veel slaven
gehouden worden en ten andere, dat in die streken behalve de
Aq^efeetó, ook andere cultures, zij het ook op kleinere schaal,
gedreven worden. Bovendien vergete men niet, dat, gelijk ik
hierboven mededeelde, het aantal feuawfe slaven kleiner moet
geacht worden dan volgens de o^scieëfe opgaven uit de regis-
ters aanwezig heet te zijn!

Eene juiste berekening is , uit den aard der zaak, nie* te
maken. Daarvoor zijn de door mij verzamelde gegevens nog
te onvolledig.

Ten lowijze echter, dat de slaven in de koffiedistricten niet
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uitsluitend bij die cultuur zijn werkzaam gesteld, geef ik hier-
onder een meer gedétai lieerden staat van de slavenbevolking
van de pwiwcie Rio de Janeiro, — door mij samengesteld
uit een staat voorkomende in de Relatorio van genoemde pro-
vincie van 1883.
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DISTRICTEN.
op 30 Septem-

ber 1873.

AANTAL SLAVE»

sedert

ingevoerd.

sedert

uitgevoerd.

sedert

gestorven.

Aiigra dos Reis

Araruama .

^ a r r a 3/att.sa .

Barra de S. Joao .

Cabo Frio . . .

Campos . . .

Capivary. . . .

Estrella . . . .

Iguassü . . . .

Itaborahy

Itagualiy. . . .

Macahó . . . .

Mag<5 . . . .

Mangaratiba. . .

Marioa . . . .

Niotheroy

Para/iyio rfo 5K/ .

Paraty . . • .

Petropolis . .

Ptr«/;y . . . .

Rio Claro . . .

Rio Bonito .

S. Anna de Macacü

5. ü/arta

S. Joao da Barra .

S. Joao do Principe

• S a j J H c a i a . . . .

Saquarema . . .

waarvan mannen

« vrouwen

3,807
7,470

11,397
3,534
6,318

35,668
17,562
3,608
2,613
7,350
6,964
5,430
9,094
8,268
1,513
5,775

10,743
4,576

18,801
2,025

674
13,386
9,185
2,398
6,621
4,090

10,003
15,693

5,145
7,810

5,639
27,099
21,093

301,352
• i — • •

164,581

136,771

800
4,057

644
468

3,459
9,746
1,306

136
629
727
381

1,273
555

46
578

3,791
2,481
4,032

137
301

1,924
3,109

293
610
860

6,607
7,716

481
632

8,355
411

7,339
3,104

77,886

891
1,481
1,641

835
1,174
2,237
1,495

941
305
915
772

1,003
1,904
3,458

343
920

2,389
1,022
4,196

399
196

1,418
2,068

749
1,183
1,128
1,485
2,391

565
1,055

210
1,069
2,885
1,566

46,289

719
1,115

2,142
518
931

5,822
3,800

589
603

1,244
973
956

1,676

1,072
234
856

1,448
899

3,216
371

72
2,264
1,668

338
874
738

1,902
1,732

648
1,460

648
932

5,288
3,521

42,753

35,133

25,203

21,036

51,269
•v—-v •

30,538

20,731

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:50:11AM
via free access



121

SEDERT VRIJVERKLAARD.

j

door
afkoop.

23
58
54
19
36

273
110
25
19
34
56
36
67
32
18
34
86
37

103
16
6

89
(54
17
43
29
81
99
42
42
54
33

189
55

1,979

967

1,012

door humie meesters

onvoor-
waardelijk

186
214
344
93

242
1,264

255
94

105
•185
231
220
328
174
34

279
1,533

157
549
192
71

178
242
43

186
281
244
190
246
177
(io

214
732
410

9,956
— •

4,200

5,756

voor-
waardelijk

87
32
27
20
20

144
27
—
3rt

134
20
85
18
78
—
46
15
5

—
—
4
1

12
—
'28
42
7
3

—
3

—
8

—
15

914

440

474

i A n i i f n 1
ActlluHl

Biaveii op o i
Juli 1882.

2,199
5,370

11,246
2,693
4,383

29,387
21,621
3,268
1,684
5,467
5,639
3,511
7,374
3,009

930
4,218
9,063
4,937

15,369
1,184

626
11,360
8,240
1,544
4,917
2,732

12,891
18,994
4,125
5,705
7,377
3,794

25,344
18,630

268,831

145,986

122,845

Bij den

landbouw.
i

2,017
3,663
8,206
1,812
2,891

22,116
11,099
2,418

755
4,486
3,246
2,700
5,377
-1,388

509
2,580
6,094
3,183

12,632
743
375

9,886
7,2(52
1,500
3,264
1,794

12,825
16,062
2,965
5,668
7,305
2,526

ls,804
11,016

199,167

111,858

87,309
i

In de steden
i • i* "i

V J . ,
Zionacr

: 1 . 1 1

voor huwelijke Depaaia
diensten.

123
689
252
377
436

1,102
6,641

16
670
91

1,064
66

931
880
170
558

2,969
802
108
227
462
93

231
44

693
338
66

110
229
37
72

405
421

4,907

25,980

11,179

14,801

beroep.

59
1,018
2,788

504
1,056
6,169
3,881

825
259
890

1,329
745

1,066
741
251

1,080

952
2,629

214
89

1,381
747
—
960
600

2,«22
931
—

863
6,119
2,716

43,684

22,941)

20,735
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Volgens die provinciale Relatorio ware» op 31 Juli 1882 van de
a. 111.858 mannen bij den /OWÉKOMM;.

beneden de 21 jaren 35,715
tusschen 21—60 /> 69,031
boven de 60 » 7,112

87,309 vrouwen bij idem.
beneden de 21 jaren 28,743
tusschen 21—60 // 53,712
boven de 60 // 4,854

6. 11,179 mannen voor Awise/yAre rfitfisfen.
beneden de 2] jaren 4,174
tusschen 21—60 // 6,744
boven de 60 // 261

14,801 vrouwen voor idem.
beneden de 21 jaren 7,329
tusschen 21—60 " 7,172
boven de 60 '/ 300

c. 22,949 mannen zonder èepaaW beroep,
beneden de 21 jaren 20,806
tusschen 21—60 // 1,491
boven de 60 '/ 652

20,735 vrouwen zonder idem.
beneden de 21 jaren 19,157
tusschen 21—60 // 1,033
boven de 60 '/ 545

Uit bovenstaanden staat blijkt derhalve dat op 30 September
1873 ingeschreven waren 301,352
slaven;

van dien datum tot 31 Juli 1882 zijn
in^eyoerrf 77 g^6

daarentegen wii^eroerd 46,289

derhalve meer ingevoerd 31,597
te zamen 332,949

In hetzelfde tijdvak zijn overleden . . 51,269

uit het emancipatiefonds . . . . 1,979
door particulieren onvoorwaardelijk 9,956
voorwaardelijk 914

12,849
64,118

Volgens de registers aanwezig op 31 Juli 1882 268,831
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waarvan:
werkzaam zijn bij den landbouw . . . 199,167

" in de steden 25,980
zonder bepaalde beroepsbezigheden . . . 43,68'!

Naar den ouderdom zijn er:
beueden de SI jaren 115,924
tusschen 21 en 60 jaren 139,183
boven de 60 jaren 13,724

Men ziet dus, dat in de provincie Eio de Janeiro ruim 74 pCt.
van de slavenbevolking bij den landbouw is ingedeeld. Ook in
de 11 voorname, koffiedistricten van Eio de Janeiro beeft men
blijkens dien staat 156,009 slaven, waarvan slechts 118.280
of ruim 75 pCt. bij de cultures is te werk gesteld.

Wanneer men derhalve aanneemt dat van de in de voor-
naamste £q$E«listricteu aanwezige 352.038 slaven 25 pCt. ntó
bij den landbouw werkzaam is, dan zou men voorde koffie- en
owdere cultures moeten rekenen op slechts 264,030 slaven,
dus it/na 20 duizend mi7Kfcr, dan het door mij, op grond
mijner verzamelde gegevens, berekend aantal van ca. 281,000
wi^s/witen^ bij de koffieteelt. '

Dat verschil vermindert de waarde mijner berekeningen niet,
aangezien men in het oog moet blijven houden, dat ik hier-
boven slechts de voornaamste koffiedistricten heb genomen, ter-
wijl men ook in de swiAerdistricten en in de lager gelegen
streken de koffiecultuur Aier era fltaar aantreft.

Ik vestig meer bepaald de aandacht op die berekeningen,
aangezien men hier te lande algemeen schijnt te veronderstellen ,
dat de Ao^ecultuur in Brazilië m//r Aawdera uorrfert, rfa« in
wer&e/y AAeifi? Aei $ret>a£ i*. In het hoofdstuk over de koffiecultuur,
zal men ontwaren , hoe het mogelijk is, met zóó weinig men-
schen eene productie van ruim ze* TraiZ/ioen balen af te werken!

* Zie hoofdstuk •koffiecultuur». Daaruit zal men bemerken, dat nijjne bereke-
niugen van liet aantal bij de ingedeelde slaven gegrond zijn op andere gegevens.
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