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Een artikel van Aart van der Leeuw in Het Vaderland (15
April 1928, Ochtendblad) bracht mij op het spoor van een merk-
waardige auto-biographie „£i« Ma««. Z)es
tew Bwrgers /oacAtm iV£/Mfoc& wwn^rs
t'Aw se/èstf erzaAtó" (W. Langewiesche-Brandt. Ebenhausen bei
München. 1910).

Over Nettelbeck en zijn bezoek aan Suriname in 1750 verscheen
een korte aanteekening in het Koloniaal Weekblad van 24 Novem-
ber 1927, naar aanleiding van een artikel in de Münchener Zeitung
van 30 September, in overdruk uitgegeven door het Nationaal
Bureau voor Documentatie over Nederland (34 Emmastraat, den
Haag). In verband met de berichten aangaande de vorming van
een Duitsch Syndicaat voor de uitoefening van het landbouwbe-
drijf in Suriname, herinnerde het blad aan de plannen, die Nettel-
beck met hetzelfde doel anderhalve eeuw tevoren aan de Pruisi-
sche Regeering had aanbevolen.

Waarschijnlijk is „Ein Mann" eene verzameling van Nettel-
becks vroeger afzonderlijk uitgekomen geschriften: Lebenserin-
nerungen (1755), Denkschriften (1786) en Eine Lebensbeschrei-
bung von ihm selbst aufgezeichnet (1821).

Drie malen was Nettelbeck in Suriname: in 1750 met een sla-
venschip, in 1758 met een lading levensmiddelen uit Holland, en
in 1772, als Opperstuurman op de Christina, wederom een slaven-
schip, uitgerust voor rekening van Middelburgsche kooplieden.

Over het land zelf vertelt hij slechts weinig en vluchtig. Hij was
niet al te best op de hoogte, want hij zoekt de Kormantino (Coran-
tijn) benoorden de Suriname. Hij ontmoet er de gebroeders Knif-
fel (Knöffel), eigenaren van Belgard en Frederiksburg, natuurlijk
millionnairs, bezitters van een rij huizen te Paramaribo, de Knif-
felsloge (Knöffelsgracht) geheeten, in de nabijheid van de Luther-
sche kerk, waaraan zij de inkomsten van Belgrad ten eeuwigen
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dage vermaakt hebben. Door zijne bemoeienissen laten zij een arm
nichtje uit Pommeren overkomen, die er huwt met den bank-
directeur van Roose te Paramaribo. In 1758 neemt zijn schip een
Oostenrijker, Polack, eigenaar van plantage Maasstroom, mee
terug naar Europa, een man, die zoo geliefd was bij zijne slaven,
dat de gansche slavenbevolking der plantage, vier honderd man-
nen, vrouwen en kinderen, luid weenend afscheid van hem namen
en hem omarmden en omklemden. De aaneengesloten rijen van
suiker- en koffieplantages aan de oevers van de Komandewijne
(Commewijne) maken groot en indruk op hem en zijne bijzondere
aandacht trekken de platboomsche „ponten", waarop de plan-
tageproducten vervoerd worden. Maar hij beklaagt zich over de
buitengewone ongezondheid: een verlies van 8 of 10 dooden op
eene scheepsbemanning van 40 koppen gedurende de vier maan-
den verblijf van het schip in Suriname was niet eens ongunstig te
achten.

Uitvoeriger schrijft Nettelbeck over den slavenhandel. Als een
soort van zelfverdediging, dat hij daaraan heeft mede gedaan,
doet hij uitkomen, dat die menschenhandel volstrekt niet als een
onwaardig bedrijf werd beschouwd; barbaarsche gruwelijkheden
waren geenszins regel; zij behoorden eer tot de zeldzaamheden en
hij persoonlijk had er zich nooit aan schuldig gemaakt. Het relaas
van de praktijk van het bedrijf bewijst intusschen wel, dat destijds
een wonderlijke maatstaf gold voor de beoordeeling van wat gru-
welijk was en wat niet! Hoewel, als wij eens scherp rondzien, ook
in onzen tijd

Nettelbeck ontkwam niet aan den greep der mentaliteit van
zijne dagen. En toch ontging hem de ontzettende tragiek van de
lichamelijke en zedelijke ellende van zijn koopwaar in menschen-
gedaante niet geheel en al. Meermalen spreekt hij van de „arme"
slaven; hij schrikt van den angstblik in hunne oogen en als hij het
heeft over den onderlingen menschenroof der Afrikaners dan
haast hij zich er bij op te merken, dat de hoofdschuld niet schuil-
de in hen, doch drukte op de blanken, die hen ertoe verleidden met
hunne onweerstaanbaar verlokkende snuisterijen, die zij aanbo-
den in ruil voor menschen.

Het schip, dat toebereid werd voor den slavenhandel, werd ruim
voorzien van velerlei aantrekkelijke goederen: geweren, kruit, ta-
bak, Goudsche pijpen, brandewijn en kleurige katoentjes, zelfs
linnen en zijde; en het nam overvloed in van spiegeltjes en messen,
kralen en naalden, draad en vuursteenen en aardewerk en visch-
haken. Aldus geproviandeerd met al wat de oogen nieuwsgierig
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en de harten begeerig kon maken, zeilde het uit ter kruising aan
de kust van Guinea. Daar vond het de handelsbetrekkingen in den
groothandel, de aanzienlijke slavenhandelaars, die hun sinisteren
voorraad van mannen, vrouwen en kinderen, gevangenen en ge-
roofden, gereed hielden ter levering; of in den tusschenhandel van
verspreide kooplui, die één man, één vrouw, een paar wezens, kon-
den inruilen tegen wat kort genot, wat haastig vergankelijke
pracht, tabaksrook, rafelend katoen en roestende spelden. Zoodra
zij het kruisende schip bemerkten, ontstaken zij hunne vuren langs
de kustlijn als praaiseinen, en in den ochtend, als de zee nog effen
was, gierden zij erheen in hunne lange slanke kano's, de levende
koopwaar en de doode, ivoor en stofgoud, aan boord. Maar dicht-
bij gekomen aarzelden zij, wantrouwig, want menigeen, die het
gewaagd had onbeschroomd af te gaan op de verlokking, was zelf
in de slavenijzers geklonken door de bemanning van een roofschip,
verloopen zeelui, die eigen zaakjes kwamen doen aan de sla ven-
kust en zoowaar nog de eer verwierven van wedervergelders ge-
noemd te worden van het afloopen van handelsvaartuigen door
verraderlijke negers!

Als het wantrouwen overwonnen was en de schatten aan boord
waren uitgestald, werd de lading uit de kano aan dek geheschen;
veelal waren het krijgsgevangenen uit den laatsten strijd met
vijandige stammen, doch als die op het gunstig oogenblik ontbra-
ken, verkocht het stamhoofd zijn eigen onder hoor igen, de vader
zijn kind, de man zijne vrouw. De mannen waren altijd goed ver-
zegeld; de ellebogen zoover mogelijk naar achteren strak saam-
gebonden op den rug, dat bloed en etter dropen langs armen en
lenden; als alles aan boord was werden zij verlost van de wonden-
de banden en gereinigd voor het onderzoek van den scheepsdok-
ter. En dan begon het hevig loven en bieden, het luidruchtig kra-
keel, dat buiten boord nog wat werd aangezet door de deelhebbers,
die in de kano's waren achtergebleven en hun recht van meespre-
ken in de verhandeling lieten gelden. Totdat de koop was afge-
sloten voor zooveel katoen en zooveel pakken geperste tabak, of
wat er meer mocht zijn, en de royale kooper zijne premie van kra-
len en ander klein gedoe had geofferd. Nettelbeck vermeldt, dat
een volkomen gaaf bevonden volwassen man werd betaald met
een waarde van 100 Hollandsche guldens; een gezonde jongen
boven de 12 jaar met 60—70, evenveel als de doorsnee vrouw;
jonge vrouwen, die nog geen moederschap gekend hadden, rond
waren en „elastisch", — „kackebobe" noemt hij haar, — werden
gewaardeerd op / 120 tot / 140.
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Tijdens de onderhandelingen over den prijs zaten de ongeluk-
kigen verstomd toe te staren; dan zag Nettelbeck den stijgenden
angst in de gezichten, de vreeselij ke benauwmg voor het komende
lot in weer andere handen; dan zag hij den bonzenden harteslag
in de borsten schokken, maar zijn door sleur verduisterde geest
zocht slechts de meest nabije verklaring: die menschen hadden
waarschijnlijk nooit de gebaarde blanken gezien en waren bang te
worden opgegeten.

Nettelbeck verschaft eenige gegevens, die de waardeverhouding
tusschen slaven en goederen toelichten. Een rol tabak (70 pond)
woog op tegen 2 ons goud en een ons goud kon gelijkgesteld wor-
den met 42 Hollandsche guldens; hieruit volgt, dat een vrouw ge-
middeld niet zooveel waard geacht werd als één zoo'n rol en een
krachtige volwassen man slechts een kwart méér. De handel in
stof goud was een geoorloofde bijverdienste van schipper en stuur-
lui ; de slavenhandel was, zooals bekend is, het monopolie van de
West Indische Compagnie. Nettelbeck zelf deed ook aan goudhan-
del; hij nam daartoe voor eigen rekening kramerijen mede, die be-
rekend pleegden te worden op den hoogsten inkoopsprijs met 25%
toeslag. Uit zijn verhaal blijkt, dat het goud gewonnen werd met
behulp van de in Suriname wei-bekende „bate"; hij noemt het
woord niet, maar zijne beschrijving van den diepen houten scho-
tel, waarin de grondspecie wrikkend werd uitgespoeld, laat geen
twijfel aan het soort instrument, dat de negers er bezigden.

Aan de aangekochte slaven diende de scheepsdokter dadelijk
een braakmiddel toe om hen te bewaren voor de nadeelige gevol-
gen van de doorgestane angsten; dan kregen zij ijzeren boeien aan
handen en voeten en werden bovendien paarsgewijze aaneenge-
koppeld met een ijzeren stang. Althans de mannen; de vrouwen en
kinderen bleven zonder boeien. In de sloepen, die het moeder-
schip uitzond om handelszaken in de omgeving te doen en waar de
bewaking moeielijker was en de veiligheid minder goed verzekerd,
werden de gekochte slaven met kettingen aan den scheepswand
vastgelegd; van de vrouwen zegt Nettelbeck sober, maar toch
duidelijk genoeg, dat men „deren Zutrauen sich auf eine leichtere
Weise erwarb".

Het nachtverblijf aan boord was in de scheepsbak; de seksen
waren door dikke wanden van elkaar gescheiden. Om hen schrik
in te jagen werden bij iederen scheidingswand twee kanonnen op-
gesteld, die bij het begin van de reis naar Suriname met scherp
geladen en afgeschoten werden op daarvoor ineengezette doel-
punten; de lading van kartetsen en kogels werd daarna stilletjes
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vervangen door een lading met grutten, om, als het eens noodig
mocht zijn ze af te schieten op de slaven, de levens te sparen.
„Denn" — verklaart Nettelbeck met stuitend cynisme — „die
Kerle haben ja Geld gekostet."

Ook overdag aan dek bleven mannen en vrouwen, de laatsten
met de kinderen, gescheiden; zij konden elkander zelfs niet zien,
alleen hooren. Des morgens om 10 uur was het ochtendmaal. Zij
zaten in een kring, ieders zitplaats op den vloer aangewezen door
een in het dek geslagen spijker met platten kop. Houten emmers,
gevuld met grutten, bereid met peper, zout en palmolie, werden
aangedragen in den kring. Drie slagen op een plank, elke slag be-
geleid door een kreet, en de laatste gevolgd door een luid hoera:
het maal is begonnen. Ieder grijpt een handvol uit een emmer, die
rondgaat tot de bodem zichtbaar wordt en de ontzettende verwil-
dering, het vechten en schreeuwen om de laatste beten, oplaait
onder de rampzaligen, die alleen met de grove tucht van de har-
de zweep tot stilte te bedaren zijn. Nu de emmers met zeewater
om gezicht en handen af te spoelen, en de slok uit de zoetwater-
ton: de maaltijd is voorbij. De arbeid begint: dekschoonmaken
met puimsteen.

Maar dan is het feest! De vrouwen krijgen lapjes en bandjes en
naaigerij, waarmede zij als kinderen knutselen, en de mannen doen
spelletjes onder leiding van grappige matrozen tot het tweede
maal begint, het boonenmaal van 3 uur, dat gevolgd wordt door
het groot festijn, den dans bij trommelslag, het slotstuk van het,
eigenlijk tragisch-gruwelijk vuurwerk, dat even ontstoken is in dit
bange levensduister. Het donker hol van het schip neemt hen
terug; zij wringen zich in de nauwe ruim te.te nauw voor zoo velen;
als haringen gestuwd, zegt Nettelbeck (op zijne reis van 1750 had
hij 420 slaven aan boord). Nog andere ontroerende tragiek be-
schrijft hij, onbewust van het f el-schrijnende, in zijn verhaal over
de „schatten" der slaven. Naakt aan boord gebracht, worden zij
door den schipper met de allernoodigste bedekking bekleed; niet
dat echter is hun rijkdom, maar wel het mengelmoes van lorren,
dat zij in de lange maanden van den overtocht gaandeweg bij een-
scharrelen, lapjes, kapotte pijpjes, stukjes papier, bonte snippers,
zwabbertouwtjes en bezemsprokkels, al wat van niemand is en dat
zij tot hun jaloers-vergaard, naijverig-bewaard eigendom verhef-
fen, altijd en overal meeslepen en bewaken; die „schatten", die zij
elkander ontstelen en waarvoor zij gerechtigheid inroepen als ze
hun ontstolen worden uit den bundel, dien zij maakten met het
versleten hemd, het stukke baadje, waarmede éen matroos hen
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heeft willen believen om den rijkdom op te bergen; die schrale
schatten, waarvoor zij des schippers straf van zweepslagen vor-
deren voor den laaghartigen dief! En de schipper doet het; hij laai
speuren naar het onoogelijke, waardelooze, ononderscheidbare,
maar waarvan de eigenaar zoo precies kent alle kenteekenen en
bekoring; de straf wordt gegeven.

Niet voor allen was het leven zoo grauw; de „Hofdames", die
dezen titel van de matrozen ontvingen, waren bevoorrecht. Zij
werden gekozen uit de mooiste slavinnen en belast met den dienst
in de kajuit; zij kleedden zich op zijn schoonst en sierden zich op
met eene weelde van snuisterijen. Onder hare lotgenooten, met
wie zij zich verwaardigden als gelijken te verkeeren, hoewel zij haar
verblijven niet behoefden te deelen, stonden zij in hoog aanzien en
zij lieten zich de strijkages hoffelijk welgevallen.

Bij aankomst te Paramaribo zond de schipper een rondschrij-
ven aan de plantagebezitters om zijne lading te komen bezichti-
gen. Hij zorgde ervoor, dat de gegadigden niet dadelijk de aller-
besten onder de oogen zouden krijgen; dezen werden gemerkt met
een band om den hals en moesten zich onmiddellijk als een kooper
aan boord kwam verschuilen; zij waren bestemd voor het eind
van de onderhandelingen, als de minder-waardigen verkocht wa-
ren. De prijzen waren in doorsnee / 400—450 voor een werkbaren
man, / 20fr—300 voor eene vrouw; jonge, welgemaakte vrouwen
werden betaald met / 800—1000 en zelfs nog hooger. Deonver-
koopbaren werden ter openbare markt te Paramaribo aangeboden
en als ook daar de handel niet vlotten wilde, trok de schipper met
hen naar andere havens aan de Caraïbische Zee, zooals op Nettel-
becks laatste reis, toen ten slotte de overgeblevenen op St. Eusta-
tius verkocht konden worden.

Nettelbeck beleefde nog vele avonturen, doch met den slaven-
handel kwam hij na de reis naar St. Eustatius niet meer in aan-
raking. Jaren later gaven zijne herinneringen aan Suriname hem
aanleiding om bij de Regeering van zijn land de stappen te doen,
waarvan in den aanvang is gesproken.

Toen Nettelbeck in 1824 overleed, was onzerzijds de slaven-
handel reeds verboden. Hij spreekt er zijn vreugde over uit, dat
dank zij vooral het „nachdrückliche Geschrei" in Engeland („und
auch wohl nicht mit Unrecht", voegt hij er bij) die schandvlek der
menschheid bedekt is.
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