
•<"-T

SLAVENOPSTANDEN IN DE WEST

II (s/o/)

DOOR

C. K. KESLER

Naast Curacao was in het laatste gedeelte der 17e en in een deel
van de 18e eeuw Jamaica een der grootste middelpunten van den
slavenhandel in de West. En, zooals Suriname zijn „marrons"
gekend heeft, die vooral in de 18e eeuw het Koloniale Bestuur
zooveel zorgen veroorzaakten, zoo had ook Jamaica geruimen tijd
zijn „maroons", weggeloopen slaven, die in de heuvels in het bin-
nenland een zekere onafhankelijkheid wisten te verkrijgen.

Negerslaven werden reeds vroeg in Jamaica door de Spanjaar-
den ingevoerd, toen de oorspronkelijke bewoners, de Arowakken,
evenals dat elders onder de Spaansche heerschappij het geval was,
snel uitstierven. Vooral de periode van het bestuur van den Spaan-
schen Gouverneur Don Pedro de Esquivel is berucht wegens de
uitroeiing der oorspronkelijke bewoners. Gedurende vele jaren
was het eiland slechts zeer dun bevolkt. Het was verdeeld onder
acht Spaansche, adellijke familiën, die weinig deden om immigra-
tie te bevorderen. In 1611 waren er nog slecths 74 Indianen aan-
wezig; er waren toen 523 Spanjaarden gevestigd en verder waren
er 665 negers, waarvan 558 slaven.

In Mei 1655 werd Jamaica, althans gedeeltelijk, door een Engel-
sche expeditie onder Penn en Venables, na een mislukten aanval
op Hispaniola in bezit genomen. Juan de Ramirez, de toenmalige
Spaansche Gouverneur, die doodziek was, werd door de Engel-
schen gevangen genomen en naar Campèche gezonden. Hij stierf
tijdens de reis daarheen. De bevelhebber van het garnizoen,
Francesco de Proenza, was half blind en moest het bevel toever-
trouwen aan zijn onder-bevelhebber Cristobal Arnaldo de Ysassi,
een afstammeling uit een adellijke Baskische familie. Gedurende
meer dan vijf jaren hield hij den strijd vol, aanvankelijk onder-
steund door den Gouverneur-Generaal van Nieuw-Spanje, Al-
buquerque, die hulptroepen uit Portorico, Cuba, Cartagena, Santo
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Domingo en Nieuw-Spanje naar Jamaica zond. In 1656 werd
Ysassi door de Spaansche Kroon tot Gouverneur benoemd, maar
na een ernstige nederlaag tegen de Engelschen bij Ocho-Rios
moest hij den strijd opgeven en nam de vlucht naar Cuba. Dat
was het einde van de Spaansche heerschappij over Jamaica, dat
sedert dien tijd steeds een Britsche kolonie is gebleven. Aanvan-
kelijk was zij nog van weinig belang; toen de Engelschen de hoofd-
stad Villa de la Vega *) in bezit namen, bestond de bevolking
daarvan voor de helft uit Spanjaarden en Portugeezen en voor
de andere helft uit negerslaven. De geheele bevolking van het ei-
land bedroeg nog geen 3.000 zielen.

Tijdens den inval van de Engelschen waren vele negerslaven
naar het binnenland gevlucht, vooral in het Westelijke gedeelte
van het eiland, waar zij zich bij de troepen van Ysassi voegden,
die hun de vrijheid toezegde. Nog geruimen tijd nadat de aan-
voerder den strijd had opgegeven, wisten zij in het binnenland een
zekere onafhankelijkheid te behouden en veroorzaakten het
Britsche bestuur veel moeilijkheden. Daardoor en door andere
oorzaken vlotte in de eerste jaren de Britsche kolonisatie niet
zeer. Jamaica verkreeg in het moederland de reputatie zeer on-
gezond te zijn en voor blanke kolonisten gevaarlijk door de aan-
wezigheid van vijandige negers. Ook was het eiland gedurende
eenigen tijd een der hoofd-kwartieren van de beruchte boeka-
niers. Toch vermeerderde onder het Britsche bestuur de bevol-
king sneller, dan dat onder de Spaansche overheersching het geval
geweest was. In 1664 bedroeg ze nog slechts 4.205 zielen, welk
aantal ruim een kwart eeuw later, in 1698 reeds was aangegroeid
tot 47.365, waaronder ongeveer 40.000 negers.

In de jaren 1730 tot 1734 veroorzaakten de „maroons" vooral
veel moeilijkheden, zoodat het Bestuur genoodzaakt werd tot de
maatregel, die later ook in Suriname genomen werd, nl. een over-
eenkomst met hen te sluiten, waarbij hun bepaalde woonplaatsen
werden aangewezen. Zulke overeenkomsten kwamen in 1738 en
'39 tot stand.

Evenmin als Suriname had Jamaica een goeden naam, wat de
behandeling der slaven betreft. Tegenstanders der slavernij, die
er wel waren, hadden reeds in 1765 een, mislukte, poging gedaan,
om door een wet den invoer van slaven te beperken. Het was te
voorzien, dat dit streven geen succes zou hebben; Jamaica toch
was, na de oprichting van „The Royal African Company" in 1672

') Thans Spanish Town, ten N.W. van de tegenwoordige hoofdstad
Kingston.
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al spoedig een der voornaamste slavenmarkten in de West ge-
worden. De directe aanleiding tot de poging tot beperking van den
slaven-invoer was een geweldige opstand der slaven in het district
St.-Mary aan de Noordkust in 1760, die slechts met de grootste
moeite onderdrukt was. Zeshonderd der rebellen waren toen naar
de Baai van Honduras gedeporteerd.

Hoe groot het aantal slaven in de 18e eeuw op Jamaica wel was,
blijkt uit de gebeurtenissen tijdens den Amerikaanschen Vrij-
heidsoorlog, ongeveer twintig jaar later. De Britsche Regeering
had toen een verbod uitgevaardigd, met de opgestane koloniën in
Noord-Amerika handel te drijven. Dit verbod bracht de West-
Indische koloniën in groote moeilijkheden, o.a. wat de voedsel-
voorziening betreft. In samenwerking met autoriteiten op andere
Britsche eilanden in de West protesteerde de Gouverneur van
Jamaica, Sir Alured Clarke, tegen dit verbod, doch zonder be-
vredigenden uitslag. Het gevolg van het uitblijven van voldoen-
den invoer was een algemeene hongersnood in 1784, die den Gou-
verneur ertoe bracht, op eigen verantwoordelijkheid gedurende
eenigen tijd den invoer uit Amerika weder open te stellen. Het
meest leden weder de slaven onder die schaarschte van levens-
middelen, zoodat er tusschen 1780 en 1787 meer dan 16.000 van
gebrek omkwamen.

In weerwil van de, met hen gesloten overeenkomsten, bleven de
„maroons" nog geruimen tijd een gevaarlijk bestanddeel der be-
volking, gevaarlijk vooral in de onrustige tijden, die in het laatst
der 18e en het begin der 19e eeuw ook de West beleefde, als gevolg
van het uitbreken der Fransche revolutie in Europa. De neger-
opstanden op St.-Domingo, waarvan hierna melding gemaakt zal
worden, had de vlucht van vele voorname Fransche plantage-
eigenaars, o.a. naar Jamaica ten gevolge. En het ingrijpen van
Engeland in de gebeurtenissen op St.-Domingo maakte, dat ook
vele krijgsgevangenen der Republikeinsche legers daarheen ge-
zonden en gedeeltelijk op het eiland zelf, gedeeltelijk op, op de
reede van Kingston liggende, schepen geïnterneerd werden. On-
der deze krijgsgevangenen bleken weldra gevaarlijke elementen
te schuilen, die, in het geheim gesteund door revolutionaire agen-
ten op andere Fransche eilanden, trachtten Engeland te schaden
door onrust op Jamaica te verwekken, door branden te stichten
en door de „maroons" in opstand te brengen. De nieuw benoem-
de Gouverneur, Lord Balcarres, die in het begin van 1795 op het
eiland aankwam, had dan ook onmiddellijk een zware taak voor
zich. Op den dag vóór zijn aankomst was een poging gedaan, om
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de stad Kingston in brand te steken en kort daarna gelukte een
dergelijke poging in het stadje Montego (aan de Montego-baai in
het tegenwoordige district St.-James aan de N.-kust). Aan de
Franschen in het binnenland gelukte het, de maroons in opstand
te brengen, door welke gebeurtenissen het gevaar allerminst denk-
beeldig was, dat Jamaica voor het Britsche Rijk zou verloren
gaan. Met groote inspanning werd de negeropstand gedempt en
500 opstandelingen werden eerst naar Nieuw-Schotland en van-
daar naar Sierra Leone gedeporteerd. „

Dit was echter een der laatste uitbarstingen van het verzet der *
negers tegen de blanke overheersching. In 1806 kondigde de, in f
dat jaar benoemde, Gouverneur Sir Eyre Coste het verbod be- ''
treffende den Afrikaanschen slavenhandel af en met het uitzicht
op de geheele afschaffing van de slavernij gingen de planters er
uit eigenbelang vanzelf toe over, hun slaven menschelijker te be-
handelen, dan dat in vroegere tijden geschied was.

Toch kwam in 1831, twee jaren voor de wet aangenomen werd,
waarbij in het geheele Britsche Rijk met ingang van 1 Augustus
1834 de slavernij werd afgeschaft, nog een gevaarlijke slavenop-
stand in het district St .-James voor. De daarbij aangerichte scha-
de bedroeg £ 666.977. In de wet, waarbij de slavernij werd afge-
schaft, was voorgeschreven een periode van z.g. „apprentice-
ship" van zes, later verkort tot vier, jaren. En, nadat op I Au-
gustus 1838 de slavernij geheel verdwenen was, werd aan de eige-
naars een som van £ 5.853.975 voor het verlies van hun meer dan
250.000 slaven uitbetaald. Terloops moge hierbij opgemerkt wor-
den, dat, evenmin, als dat later in Suriname het geval was, dit
belangrijke bedrag voor het grootste gedeelte niet de kolonie zelf
ten goede kwam. Belangrijke sommen toch werden naar Engeland
overgemaakt ter aflossing der, op de plantages rustende, hypo-
theken en tot betaling van achterstallige rente.

En — hierin is wederom een overeenkomst met Suriname te
zien, — de afschaffing der slavernij maakte de immigratie van
Aziatische arbeiders, eerst van Chineezen en later van Britsch-
Indiërs noodzakelijk. Tot 1854 werden in totaal 1.152 Chineesche
koelies ingevoerd, waarvan de meesten na afloop van hun con-
tract weer naar hun land terugkeerden. Veel belangrijker was de
Britsch-Indische immigratie. In het geheel werden er sedert 1842
aangevoerd 35.933 Britsch-Indiërs, waarvan er 11.778 repatri-
eerden. In 1921 werd de emigratie onder contract uit Britsch-
Indië verboden, waardoor deze aanvoer van immigranten ein-
digde. Er was toen echter een belangrijk aantal immigranten uit
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Britsch-Indië op het eiland aanwezig; in 1928 bedroeg dat 18.291
op een totale bevolking van ± 2.100.000 zielen.

Al deze voorgaande opstanden werden echter verre overtroffen
door de gruwelen, die de Fransche kolonie St.-Domingue in het
laatst der 18e eeuw te zien gaf.

De Fransche revolutie, die in Europa zooveel van het oude
omverwierp, bracht ook in de West hier en daar de slavenwereld
in heftige beweging. Zij was oorzaak, dat tijdens het Consulaat
en het Eerste Keizerrijk Frankrijk de eerste mogendheid in
Europa werd, die tijdelijk een groot deel van het werelddeel be-
heerschte, maar tevens, dat het in de West de schoonste kolonie
voor het moederland zag verloren gaan. Daar werd onder onbe-
schrijflijke gruwelen op de puinhoopen van de aristocratische
plantage-kolonie het onafhankelijke negerrijk gesticht, waaruit
zich in den loop der 19e eeuw de twee republieken Haiti en Santo
Domingo *) zouden ontwikkelen.

Inderdaad, de Fransche kolonie Saint-Domingue was een
aristocratische gemeenschap. Daar hadden zich in het laatst der
17e en in de 18e eeuw afstammelingen uit de voornaamste Fran-
sche adellijke geslachten gevestigd, die, gelijk eertijds in het moe-
derland de heeren uit het feodale tijdperk op de burchten en kas-
teelen, als vrijwel onbeperkte gebieders in hun prachtige planta-
ge-huizen leefden, omringd en gediend door een heirleger van
zwarte slaven. Ook in de schatting der moederlandsche regeering
was St.-Domingue de voornaamste der Fransche koloniën in de
West. Men sprak daar van „nos seigneurs de Saint-Domingue"
en duidde de kolonisten op de andere eilanden aan als „nos mes-
sieurs de Martinique" en „nos bourgeois de Guadeloupe". St.-
Domingue was in de 18e eeuw het centrum van de koloniale
macht van Frankrijk in de West en planters van andere eilanden
streefden ernaar en slaagden er ook wel in, op het schoone eiland,
waar eenmaal Columbus bij voorkeur verblijf hield, grondbezit te
verwerven en zoo onder de koloniale „seigneurs" te worden opge-
nomen. De adellijke familie Lapagerie *) waarvan een tak op Mar-

') Thans de Republica Dominicana met de hoofdstad Ciudad Trujil-
lo, genoemd naar den thans afgetreden President.

') Te trois-Uêts op Martinique is een klein museum met herinne-
ringen aan Josephine en in de kerk is een plaquette aangebracht bij het
graf van haar moeder. Deze draagt het volgende opschrift:

Ci-git Madame Rose Claire Duverger de Sanois,
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tinique gevestigd was en waaruit een afstammelinge gedurende
enkele jaren de eerste Keizerin van Frankrijk zou worden, bezat
er o.a. waardevolle bezittingen in de nabijheid van Léogane *).

In dat gedeelte van het eiland deden zich het eerst de gevolgen
der politieke gebeurtenissen in het moederland gevoelen, die een
tijdperk van strijd zouden inleiden, dat voor Frankrijk in 1804
eindigde door de erkenning van de onafhankelijkheid der vroegere
kolonie. De nieuwe beginselen betreffende de rechten van den
mensch en de gelijkheid van allen, waren onder de gekleurde be-
volking van St.-Domingue niet onbekend gebleven. Gemanumit-
teerde negers en mulatten waren naar Frankrijk vertrokken en
waren in Parijs in aanraking gekomen met leden van het genoot-
schap van „Les amis des noirs", die de beginselen van vrijheid,
gelijkheid en broederschap ook in de koloniën wenschten in toe-
passing gebracht te zien. De tijdingen omtrent de gebeurtenissen
in het moederland maakten de negers en kleurlingen op St.-Do-
mingue onrustig, wat de planters erop bedacht deed zijn, niet
overbodige, maatregelen voor eigen veiligheid te nemen. Het aan-
tal slaven toch was destijds achtmaal zoo groot, als dat der vrije

Veuve de Messire J.-G. Tascher
de la Pagerie,

Mere de Sa Majesté
L'impératrice des Fran9ais;
Décédée Ie 2 juin 1807

A l'age de soixante et onze ans
Munie des Sacrements de l'Eglise.

Op de Savanne bij Fort de France staat een standbeeld van Josephine,
gekleed in haar kroningsgewaad en met het gezicht gericht naar Trois-
Ilêts, waar zij haar kinderjaren doorbracht.

Ook Francoise d'Aubigné, de latere Madame de Maintenon hield vóór
haar eerste huwelijk met Scarron gedurende eenige jaren met haar
moeder verblijf op Martinique.

') O.a. plantages met een suikerfabriek. In 1829 werd in Frankrijk
een lijst opgemaakt van de door den Staat toegekende schadevergoe-
dingen aan de vroegere kolonisten van St.-Domingue voor het verlies
hunner bezittingen op het eiland. Daarop komt o.a. voor „Marie-José-
phine-Rose Lapagerie, veuve d'Alexandre-Francois-Marie Beauhar-
nais, a présent épouse du premier Consul Bonaparte".

Josephine overleed in 1814 op La Malmaison, haar buitengoed bij
Parijs en aan haar erfgenamen werd later onder den naam Leuchten-
berg de som van frs. 60.000 uitgekeerd, een veel te klein bedrag, gezien
de werkelijke waarde der verloren gegane bezittingen. (Eugène Beau-
harnais, de zoon van Josephine uit haar eerste huwelijk, was in 1817
gehuwd met Augusta Amalia, dochter van Maximiliaan I Jozef, Ko-
ning van Beieren, die aan zijn schoonzoon den titel Hertog van Leuch-
tenberg verleende).
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bevolking. Maar de laatsten waren onderling alles behalve eens-
gezind, wat een krachtig optreden tegen het dreigende zwarte
gevaar ten zeerste bemoeilijkte. Onder hen vond men den adel-
lijken Gouverneur met zijn ambtenaren, de intendanten, die de
geldmiddelen beheerden. En verder de cöterie der planters en
kooplieden, gedeeltelijk van adel, gedeeltelijk welgestelde bur-
gers. Zij hadden tegenover zich de massa der gekleurden, die
echter eveneens zeer verdeeld waren. Negers en mulatten stonden
onder hen scherp tegenover elkander. De laatsten, de eenigszins
ontwikkelden, wilden geen gemeene zaak maken met de zwarte
slaven en werden op hun beurt door de blanken als minderwaardig
uitgestooten.

Een vergadering van planters te Léogane bijeengekomen, nam
eenige zeer belangrijke besluiten. Allereerst besloot zij tot het op-
richten van een Nationale Garde voor het bewaren van orde en
rust. Hierdoor kwam zij op het terrein van de bevoegdheid van
den Gouverneur, die daar weldra stelling tegen nam.

Eensgezind was ook deze vergadering, in weerwil der dreigende
gevaren allerminst. De aristocraten onder de planters streefden
naar onafhankelijkheid van Frankrijk; de niet adellijken onder
hen wenschten in hun eigen belang de betrekkingen met het moe-
derland te behouden. Schijnbaar kwamen beide partijen tot een
compromis, toen de Gouverneur, Graaf De Peynier, tusschen bei-
de kwam en door de soldaten van het garnizoen de vergadering
liet uiteenjagen. Besluiten, in het moederland genomen, hielpen
nog mede, om de reeds bestaande verwarring te vergrooten. Het
eerst schenen de mulatten (% van de bevolking bestond uit
kleurlingen) en de blanke klein-grondbezitters van de revolutie
te zullen profiteeren. Bij decreet van 8 Maart 1790 werden hun,
voor zoover zij die nog niet bezaten, de vrijheid en tevens ver-
schillende politieke rechten toegekend. Dit wekte vooral de ver-
ontwaardiging der aristocratische planters op, die van zulke nieu-
wigheden geheel afkeerig waren.

Daardoor werden de mulatten er van zelf toe gebracht, toen de
Gouverneur tegen de plantersvergadering optrad, hem hun hulp
aan te bieden. Deze werd echter niet aanvaard. Soldaat konden zij
worden. als zij dat wenschten; onder bepaalde voorwaarden zelfs
tot officier bevorderd worden, maar het dragen van de witte
pompon op de sjako, het ondrescheidingsteeken van de soldaten
des Konings, werd hun verboden en daardoor werden zij tot een
soort van tweede-klas militairen gedegradeerd.

Inmiddels schreed de revolutie in Frankrijk voort. Nieuwe
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gezagsdragers drongen zich uit hun vroegere onbekendheid, soms
zelfs uit de onderste lagen der samenleving naar voren en werden
op hun beurt na enkele maanden weggevaagd en door anderen
vervangen. De absolute Koning moest een constitutie aanvaar-
den, werd kort daarna in staat van beschuldiging gesteld en op
21 Januari 1793 terechtgesteld. Robespierre en de zijnen heersch-
ten eenigen tijd met onbeperkte macht, tot ook zij vielen en door
het Directoire vervangen werden. En ook dit verdween spoedig,
om plaats te maken voor het Consulaat en in 1804 voor het eerste
Keizerrijk van Napoleon.

De koloniën, in het bijzonder St.-Domingue ondervonden op
bloedige wijze den weerslag van de gebeurtenissen in het moeder-
land. Het eerst kwamen de mulatten in opstand. De tegenstand
der aristocratische planters tegen veranderingen op St.-Domingue
deed hen vreezen, dat ten slotte de slavernij toch gehandhaafd zou
worden en onder aanvoering van een hunner, Victor Ogé, die in Oc-
tober 1790 van Parijs op St.-Domingue was aangekomen, kwamen
zij in openlijk verzet. Een protest bij den Gouverneur ingediend
tegen het handhaven van den bestaanden toestand, werd door dezen
onbeantwoord gelaten, wat een opstand van Ogé en twee zijner
broeders met 200 aanhangers ten gevolge had. Deze werd echter
spoedig onderdrukt; Ogé vluchtte naar het Spaansche gedeelte
van het eiland, werd daar gevangen genomen, aan de Fransche
autoriteiten uitgeleverd, ter dood veroordeeld en geradbraakt.

Hierna volgden de gebeurtenissen elkander in snel tempo op.
De opstand der mulatten werd gevolgd door een ernstige muiterij
onder het garnizoen en de reeds bestaande verwarring werd nog
verergerd door de uitvaardiging van een nieuw decreet, waarbij
dat van 8 Maart 1790 werd ingetrokken, zoodat de reeds verkre-
gen vrijheden en rechten weder verdwenen. De vroegere toestand
met het overwicht der aristocraten scheen dus terug te zullen
keeren. Daartegen kwam de z.g. volkspartij der niet-adellijken in
verzet en om deze, in hun oog revolutionaire, beweging te weer-
staan, begingen de aristocraten de onvoorzichtigheid, de negers
te bewapenen. Daarbij kwam nog, dat er onder de „seigneurs"
een groep was, die meer op eigen onafhankelijkheid gesteld was,
dan dat zij trouw aan het koningschap betoonden, waarom de
royalistisch gezinden onder hen de hulp der Engelschen inriepen.

In Frankrijk begon men zich inmiddels, te midden der daar
bestaande moeilijkheden ook met de troebelen op St.-Domingue
bezig te houden. Voor een onderzoek naar de daar te nemen
maatregelen benoemde Lodewijk XVI een commissie van drie
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gemachtigden, onder leiding van Sonthonax *j, die in September
1792 op het eiland aankwam, en na een werkzaamheid van eenige
maanden den toestand nog verwarder maakte, dan deze reeds
was.

Een der besluiten, die de Commissie nam, was, dat de slavernij
niet afgeschaft werd, maar blanken, kleurlingen en negers werden
volkomen gelijkgesteld. De bevolking van St.-Domingue werd nl.
verdeeld in twee klassen, vrijen en onvrijen, onafhankelijk van de
huidkleur. Tegen de uitvoering van dit en andere besluiten kwam
onmiddellijk heftig verzet. Blanken en kleurlingen riepen de hulp
van de Engelschen in en de Commissarissen, geheel uit het oog
verliezende, wat in Augustus 1791 geschied was, deden de negers
van wapenen voorzien. Na Port-au-Prince met succes tegen een
Britsch legercorps verdedigd te hebben, was de leider der Com-
missie, Sonthonax, naar Frankrijk vertrokken, nadat hij zijn
functie tijdelijk had overgedragen aan den secretaris, Leborgne de
Boyne "). Deze bevorderde, overeenkomstig zijn overtuiging, die
trouwens destijds ook die der machthebbers in Frankrijk was, de
vrijmaking der slaven op 29 Augustus 1793. Het principe der ge-
lijkheid moest ook in de koloniën doorgevoerd worden: Robes-
pierre, die trouwens in koloniale zaken weinig inzicht had, ver-
klaarde: De koloniën mogen te gronde gaan, mits wij geen enkel
van onze principes hebben op te offeren.

De vrijverklaring der negers was inderdaad de ondergang van
St.-Domingue als Fransche kolonie. De onontwikkelde slaven

') Léger-Félicité Sonthonax (1763-1813) was bij het begin der re-
volutie advocaat, partijgenoot van Condorcet, Brisson e.a. en tegen-
stander van de slavernij. Na den val der Girondijnen (2 Juni 1793)
keerde hij op 16 Juli 1793 van St.-Domingue naar Parijs terug, om
zich voor de Nationale Conventie te verantwoorden. Hij had hiermede
succes en werd 3 jaar later weder naar St.-Domingue gezonden met Ri-
gaud en een leger-afdeeling onder commando van Generaal Fruguet.
In 1806 moest hij zich opnieuw verantwoorden, ditmaal tegenover
Napoleon, over zijn optreden in de kolonie. Hij werd toen uit Parijs
verbannen en vestigde zich te Orleans.

*) Claude-Pierre-Joseph Leborgne de Boyne (1764-1832) was bij het
begin der revolutie verbonden aan het Ministerie van Koloniën. Hij
was een voorstander van de afschaffing der slavernij en behoorde tot de
partij der Girondijnen. Later was hij een tegenstander van Bonaparte.
In April 1797 was hij als afgevaardigde van St.-Domingue lid van den
Raad van Vijfhonderd.

Hij publiceerde o.a. „Nouveau système de colonisation de Saint-
Domingue avec la creation d'une Compagnie de Commerce pour réta-
blir les relations de la France avec cette ile".
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toch begrepen niets van de pas verworven vrijheid. Zij zagen daar-
in alleen een vergunning, al of niet, — maar vooral niet — te
werken naar hun eigen believen. Dat zij die vrijheid tegen de
blanken zouden moeten verdedigen, werd hun al spoedig duide-
lijk, maar daartoe waren zij bereid. En, zooals het elders reeds
meermalen gegaan was, eenigen hunner, Hyacinthe, Jeannet,
Biassou en anderen matigden zich al spoedig gezag aan over hun
rasgenooten en deden feitelijk de slavernij, waarin dezen verkeerd
hadden, eenvoudig voortduren. Die hoofden noemden zich le-
gitimisten en weigerden, uit Frankrijk gezonden, autoriteiten
te erkennen, omdat zij niet door den koning uitgezonden waren.

Onder de aanvoerders der negers wist zich langzamerhand een
hunner geheel op den voorgrond te plaatsen, zoozeer, dat weldra
zelfs Bonaparte rekening met hem zou te houden hebben. Dat
was de man, die onder zijn Franschen naam Toussaint Louver-
ture i) een zekere befaamdheid en zelfs beruchtheid heeft ver-
kregen. Na den algemeenen aanval op de plantages in Augustus
1791 wist hij het te brengen tot de waardigheid van „médecin
des armées du Roi" en handig van de omstandigheden gebruik
makende, bereikte hij na eenigen tijd den rang van divisie-gene-
raal in het koloniale leger.

Met zijn plannen tot vrijmaking van zijn eiland van de Fran-
sche overheersching strookte de zending van Commissarissen uit

') Hij was als slavenkind in 1743 op de plantage „Breda" van den
graaf de Noë geboren. De naam Toussaint zal wel een herinnering zijn
aan zijn geboortedag 1 November (Allerheiligen). Den bijnaam Lou-
verture kreeg hij later, toen hij door de Franschen als spion en verken-
ner van het Spaansche gebied gebruikt werd. Zijn bekendheid met het
land maakte het hem mogelijk telkens aan hinderlagen te ontsnappen.
Een der officieren moet toen uitgeroepen hebben: „C'est un diable
d'homme; il sait toujours trouver une ouverture!" Zijn vader beweerde
een Afrikaansch negervorst geweest te zijn. die door vijanden ge-
vangen genomen, aan Arabieren verkocht was. Daarna aan een blan-
ken slavenhaler verkocht, was hij naar St.-Domingue overgebracht.
De jonge Toussaint ontvluchtte na een afstraffing de plantage, werd
weder opgevangen en daarna verkocht aan een koopvaardij-kapitein
en plantage-eigenaar Bailly, die hem goed behandelde, hem als koet-
sier gebruikte en hem liet leeren lezen. Daardoor was hij in staat ge-
steld zich een zekere ontwikkeling eigen te maken, doordat hij ver-
schillende boeken las. Eens, toen hij bezig was met de „Histoire phi-
losophique des deux Indes" van Raynal, vond hij daarin de voorspel-
ling „qu'un jour un noir paraHra avec mission de venger sa race ou-
tragée". Hij moet toen uitgeroepen hebben: „Raynal est prophete a
moi" en beschouwde zichzelf voortaan als den man, aan wien deze op-
dracht was toevertrouwd.
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IFrankrijk allerminst. Daarom werkte hij, eerst in het geheim en
daarna openlijk de Commissie-Sonthonax zooveel mogelijk tegen.
Sonthonax vertrok intusschen naar Frankrijk, en, toen een twee-
de Commissie onder leiding van Generaal Hédouville op St.-Do-
mingue aankwam, trad Toussaint Louverture onmiddellijk tegen
deze op. Hij trad in onderhandeling met den Commandant van
het Engelsche legercorps, Generaal Maitland, veroorzaakte een
algemeenen opstand der negers onder wie hij het gerucht ver-
spreid had, dat Hédouville gekomen was, om de slavernij te herstel-
len en noodzaakte de Commissie de vlucht op de schepen te nemen.

Van de thans dreigende overheersching der negers moesten de
mulatten echter niets hebben. Toen ontbrandde de strijd tusschen
deze beide groepen, de negers onder aanvoering van Toussaint
Louverture en de mulatten onder die van een hunner, Rigaud. De
negers behielden de overhand; Rigaud werd teruggedreven tot
Aux Cayes en tijdelijk was Toussaint Louverture vrijwel alleen-
heerscher in St.-Domingue. Het Fransche gezag was inmiddels
zoo goed als verdwenen; de royalistische Gouverneur, Graaf Be-
hagne, was in 1792 met drie schepen naar de Engelschen over-
gegaan en in zijn plaats werd de Vicomte De Rochambeau *)
Gouverneur der Fransche Bovenwindsche eilanden. Op St.-Do-
mingue kwam hij al spoedig in conflict met de Commissarissen
wegens zijn maatregelen tegen de negers en werd door dezen af-
gezet.

Inmiddels was in Frankrijk het Directoire verdwenen en had
plaats gemaakt voor het Consulaat. Voorloopig werd Bonaparte
te zeer door de Europeesche zaken in beslag genomen, om zich
ernstig met de zaken van St.-Domingue bezig te houden. Hij be-
vestigde daarom Toussaint Louverture in zijn rang, welk eerbe-
wijs deze echter nauwelijks wenschte te aanvaarden. Hij noemde
zichzelf ,,le Bonaparte de St.-Domingue" en beschouwde den
Eersten Consul als een gelijke, met wien men kon onderhandelen,
niet als een meerdere van wien men orders had te ontvangen. In
Januari 1801 wist hij ook het Spaansche gedeelte van het eiland
te vermeesteren en verkreeg toen de waardigheid van President

>) Hij was een zoon van den Graaf De Rochambeau, die in 1780
tijdens den Vrijheidsoorlog met een Fransch hulpleger naar Amerika
vertrok. Na tweemaal naar de Antillen gereisd te zijn en daar aan ver-
schillende gevechten, o.a. op Martinique te hebben deelgenomen, keer-
de hij op 30 November 1803 naar Frankrijk terug, werd onderweg door
de Engelschen gevangen genomen en eerst in 1811 in vrijheid gesteld.

_, Hij sneuvelde in den slag bij Leipzig.
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met absolute macht en met het recht, zijn opvolger te benoemen.
Toen streefde hij ernaar, eenigszins de orde op het eiland te her-
stellen. Eén zijner principes was, dat er wat meer suiker ge-
produceerd en wat minder tafia geconsumeerd moest worden,
waarom hij pogingen in het werk stelde, om de uitgeweken plan-
tage-eigenaars te doen terugkeeren, terwijl hij de negers dwong,
weer aan het werk te gaan. Opstanden onder zijn rasgenooten
onderdrukte hij onmiddellijk en zoo nadrukkelijk, dat zelfs zijn
onderbevelhebbers als Dessalines, Christophe en anderen ten
zeerste vreesden, den zwarten President in iets te mishagen.

Ten slotte ging dit alles de Fransche regeering toch te ver en
begreep zij, dat men er door het zenden van Commissarissen niet
kwam, maar dat krachtig optreden noodzakelijk was, wilde men
de kolonie St.-Domingue niet geheel verloren zien gaan. Bona-
parte voelde persoonlijk niets voor zelfstandig optreden van ne-
gers, die hij tijdens zijn tocht naar Egypte en in Syrië had leeren
kennen. En in het stelsel van zijn koloniale politiek paste het al-
lerminst, dat St.-Domingue geheel onafhankelijk zou worden.
Daarom besloot hij, er een groot expeditie-leger heen te zenden
met opdracht, de neger-opstanden te onderdrukken en St.-Do-
mingue weer onder Fransch gezag terug te brengen.

Dit leger werd onder commando gesteld van Leclerc *), den
zwager van den Eersten Consul. Een vloot onder bevel van den
Admiraal Villaret de Joyeuse met een leger van 30.000 man aan
boord zeilde 5 Oktober 1801 van Brest uit en kwam op 1 Februari
1802 bij St.-Domingue voor anker. Zelden is er wel een expeditie
geweest, die zoo volkomen mislukt is, als deze. De onheilen voor
de Franschen begonnen reeds met allerlei verdeeldheden en on-
eenigheden onder de aanvoerders. Weldra brak ook gele koorts
onder het leger uit, zoodat binnen enkele maanden 14 generaals,
1500 officieren, 20.000 soldaten en 9.000 matrozen stierven. Ook
de opperbevelhebber Leclerc werd door de gele koorts aangetast;
hij werd naar Tortuga vervoerd en overleed daar op 2 October
1802. De Rochambeau nam toen het commando over het over-
schot van het leger op zich. Leclerc's stoffelijk overschot werd,
begeleid door zijn weduwe, naar Frankrijk terug gevoerd.

») Victor-Emanuel Leclerc (1772-1802) had na den veldtocht in
Italië den rang van Brigadier-Generaal bereikt. In 1797 was hij ge-
huwd met Pauline, de jongste zuster van Bonaparte. Hij had dezen
reeds belangrijke diensten bewezen en o.a. bij den staatsgreep van 18
Brumaire met een peleton grenadiers het Directoire uiteengejaagd.
Pauline vergezelde hem op zijn expeditie naar St.-Domingue.
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Deze grootsche expeditie was dus binnen enkele maanden ge-
heel mislukt. Maar zij beteekende tevens de ondergang van Tous-
saint Louverture. Hij werd, nadat Dessalines en anderen zich
tijdelijk aan het Fransche gezag hadden onderworpen, aanvanke-
lijk geïnterneerd te Sancy bij Gonaives en, toen hij daar opnieuw
tegen het Fransche gezag ging conspireeren, op 10 Juni gearresteerd
en naar Frankrijk gezonden. Hier werd hij op het fort Joux bij Pon-
tarlier in de Jura gevangen gezet en overleed er na tien maanden. *)

De expeditie van Ledere was de laatste ernstige poging, om
St.-Domingue weder onder het Fransche gezag terug te brengen.
Na Toussaint Louverture maakten andere negers zich van de
macht meester, namen den titel van keizer of koning aan en be-
heerschten afwisselend het geheele eiland of een gedeelte ervan,
als tijdelijk de mulatten een afzonderlijke republiek vormden.

In 1843 kwam de tegenwoordige toestand, waarbij het Weste-
lijke gedeelte van het eiland werd ingenomen door de neger-re-
publiek Haiti, het Oostelijke gedeelte door de Republica Domi-
nicana. In dat jaar kwamen de mulatten in het Oosten in opstand
tegen de zwarte overheersching onder aanvoering van Pedro
Santana, die de onafhankelijkheid wist te verkrijgen, het bestuur
organiseerde en op 24 November 1844 de eerste grondwet, die
sedert eenige malen herzien is, aan de republiek gaf. Hij werd
daarna driemaal tot President gekozen en verijdelde door een
overwinning op de negers van Haiti op de Savane Numero (22
April 1849) de laatste poging van die zijde, om het geheele eiland
weder in bezit te krijgen.

In weerwil van natuurrampen en herhaalde revoluties, ont-
wikkelde de Dominicaansche Republiek zich in de 19e eeuw
voorspoedig en vooral onder het krachtige bestuur van den voor-
laatsten, onlangs afgetreden President Dr. Rafael Trujillo.

Haiti, de oude Indiaansche naam, die door Dessalines, den op-
volger van Toussaint Louverture, in plaats van het Fransche St.-
Domingue weer in eere hersteld werd, bleef gedurende de geheele
19e en een gedeelte van deze eeuw het tooneel van voortdurende
onlusten. Allerlei zwarte heerschers wisselden elkander af en tel-

') Tijdens een reis in Frankrijk in 1835 bezocht Groen van Prin-
sterer deze streek; in een zijner brieven maakt hij melding van het
fort, de vroegere gevangenis van den befaamden neger Toussaint Lou-
verture. De gevangenneming op St.-Domingue toont wel, hoe onzeker
de Franschen zich daar gevoelden. Men noodigde Toussaint uit tot een
beraadslaging. Die uitnoodiging streelde de ijdelheid van den geïnter-
neerde. Hij moet uitgeroepen hebben: „Ah, ces messieurs blancs qui
sa vent tout, veulent bien consulter un vieux nègre!"
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kens beleefde men er operette-achtige nabootsingen van kro-
ningsplechtigheden in Frankrijk. Een redacteur van de „Temps",
die de kroning van den neger Soulouque tot Keizer Faustin I bij-
woonde, geeft daarvan een vermakelijke beschrijving. Volgens
hem was de kroning van Napoleon in alles tot voorbeeld genomen.
Er waren hertogen, graven en andere edelen in den stoet, wien
het dragen van een schitterend costuum — dat zijzelf moesten
bekostigen — was voorgeschreven. Tot in kleinigheden was alles
geregeld, doch de „elegantiae arbiter", die voor alles, wat het
protocol betreft, gezorgd had, had één gewichtig onderdeel van
het gewaad der rijksgrooten totaal vergeten, de pantalon!

Eenige orde kwam eerst in Haiti, toen na het op 16 September
1915 met de Vereenigde Staten gesloten verdrag, deze mogend-
heid de controle over verschillende zaken in de neger-republiek
op zich nam.

* *

Eigenaardig is het wel, dat, hoewel op Curacao de slaven over
het algemeen vrij menschelijk behandeld werden, beter althans
dan in andere Hollandsche koloniën, met name in Suriname, ook
daar een paar malen vrij ernstige neger-opstanden zijn voorge-
komen. Van dien in 1750 onder het bewind van den Gouverneur
Faesch zijn de oorzaken vrij duister. Die in ] 795 was ongetwijfeld
een navolging van wat op St.-Domingue geschiedde. De voor-
naamste aanlegger daarvan, de neger Toela, beweerde, dat hij in
verbinding stond met den Franschen Generaal Rigaud, d.w.z. den
aanvoerder der mulatten op St.-Domingue, die deel uitmaakte
van een der uit Frankrijk gezonden commissies. Een onweerstaan-
baren drang naar vrijheid bij de opstandelingen kan men moeilijk
veronderstellen; in Suriname, toch, waar het lot der plantage-
slaven wel wat harder was dan op Curacao, zijn uitlatingen van
slaven omstreeks den tijd der vrijverklaring bekend, waaruit
blijkt, dat deze drang allerminst algemeen aanwezig was. Er
waren genoeg slaven, die er bevreesd voor waren, dat, als eenmaal
de verzorging, hoe gebrekkig ook op de plantages ten einde was,
en zij op zichzelf waren aangewezen, hun lot misschien, in weerwil
der verkregen vrijheid, toch niet zoo heel benijdenswaardig zou
zijn.
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