hristiaan congo loango,
➊	ceen
familiegeschiedenis
Lange Houtstraat  

gerardus congo lowango, kleinzoon van christiaan
congo loango. in 1857 geboren in rotterdam, woonde
hij vanaf zijn elfde in den haag. twee keer trouwde
hij een haagse vrouw.

Christiaan Congo Loango werd geboren in WestAfrika rond 1769. Als slaaf werd hij naar Suriname
gebracht. Daar kocht de Haagse marineofficier
Joan van Woensel
De naam Congo Loango
hem, die hem rond
werd gegeven door
1800 meenam als
Europeanen, en verwijst
huisbediende naar
naar een gebied in Afrika
de hofstad. Christiaan
waar veel slaafgemaakten
werkte aan de Veervandaan kwamen.
kade en de Lange
Houtstraat en woonde aan de Hekkelaan, in het
centrum van Den Haag. Hij had een goed sociaal
netwerk en kende zijn weg in het Den Haag van
begin negentiende eeuw. In de Kloosterkerk huwde
hij in 1801 de Scheveningse Kornelia de Graaf. Na
haar dood trouwde hij met de Haagse Joanna van
Olphen. Christiaan werd maar liefst veertien keer
vader. Zijn nakomelingen wonen nog altijd in Den
Haag. Zij zijn de trotse dragers van de naam Congo
Lowango.

den haag en slavernij

➋	een plantage overzee

lexine tinne,
➍ aeen
ontdekkingsreizig-

➌	‘wij slaven van suriname’

L ange Voorhout, Alexanderstraat,  
Nieuwe Uitleg en Prinsessegracht
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Plantage Tout Lui Faut in Suriname werd gesticht

Op dit adres was van 1819 tot 1982 de Koninklijke

rond 1700. Na het vertrek van de eigenaars naar

Bibliotheek gevestigd. In de jaren twintig en

Nederland werd de plantage beheerd door admini-

dertig van de vorige eeuw zat Anton de Kom (1898

strateurs, die een streng regime hanteerden.

Paramaribo – 1945 Sandbostel) hier vaak te lezen.

Daardoor was de productie hoog, maar dat ging

Hij deed er onderzoek voor zijn beroemde boek,

ten koste van de gezondheid van de slaafgemaakten,

dat in 1934 zou uitkomen: ‘Wij slaven van Suriname’.

van wie er velen bezweken. Verschillende promi-

De Kom woonde in Den Haag en was sinds 1926

nente Haagse families bezaten aandelen in de

getrouwd met de Haagse Nellie Borsboom, met

plantages. Onder andere deze inkomsten zorgden

wie hij vier kinderen kreeg. Als kind luisterde hij

ervoor dat de familie Van Limburg Stirum, de

aandachtig naar de verhalen van zijn grootmoeder

familie Alting Siberg, de familie Van der Heim en

die de slavernij had meegemaakt. Dat perspectief

de familie van den Velden, zeer gerieflijk aan

vond hij niet terug in de boeken. Het

het Lange Voorhout, de Alexanderstraat,

inspireerde hem om de geschiedenis

de Nieuwe Uitleg en de Prinsessegracht

te onderzoeken vanuit de beleving

woonden.

van de onderdrukten. De Kom wordt

In dit huis woonde de avontuurlijke en onconventionele Alexandrine Tinne (1835–1869). Ze was een
van de eerste fotografen van niveau in Nederland en
reisde met haar moeder Henriette de wereld rond.
Van 1796 tot 1812 werkte haar vader Philip Tinne als
ambtenaar en zakenMet het kapitaal dat
haar vader verdiende, man in de kolonie
ook dankzij de inspannin- Demerary in Zuidgen van slaafgemaakten
Amerika (tegenop zijn plantages, kocht
woordig Guyana).
Alexine tijdens haar
In deze kolonie
reizen op haar beurt tot
kocht hij verschilslaaf gemaakte Afrikanen lende koffie- en
vrij.
suikerplantages. Ook
bezat de familie Tinne slaafgemaakten. In 1812 legde
Philip zijn functie neer en richtte met een partner
in Liverpool een eigen handelshuis op: Sandbach,

gezien als een revolutionaire denker.
anton de kom en nellie borsboom,
ca. 1926

plantage nijd en spijt, suriname ca. 1860

alexine tinne uitte haar ongenoegen over de wijze waarop de slavenhandel werd bedreven.
eens kocht zij een aantal tot slaaf gemaakte familieleden, zodat zij bij elkaar konden blijven.

het slavernijsysteem

gekoppeld aan ras: alleen Afrikanen werden tot

Slavernij heeft wereldwijd altijd en in allerlei vormen

slaaf gemaakt. Zo werd een hiërarchie gecreëerd

bestaan. Er zijn ook altijd mensen geweest die

tussen Europa en de Afrikaanse diaspora.

zich uitspraken voor of tegen slavernij. Maria van
In Den Haag werd in 1848 besloten om de slavernij af te schaffen. Dit was een historische

Hongarije, landvoogdes van de Nederlanden vroeg

mijlpaal, maar er volgde nog een lange periode van discussies voor het besluit werkelijkheid

in 1532 om duidelijkheid over slavernij en de wet.

werd. De slaveneigenaren wilden iets terug krijgen voor het in vrijheid stellen van
slaafgemaakten. Pas in 1863 werd het parlement het eens over deze compensatie.

De Groote Raad der Nederlanden in Mechelen,

Op 1 juli van dat jaar werd de slavernij in de Nederlandse koloniën officieel afgeschaft.

destijds het hoogste rechtsorgaan, verklaarde toen
dat slavernij in de Nederlanden niet legaal was.

Den Haag speelde vanaf de zeventiende eeuw een centrale rol in de totstandkoming, de

Maar in 1621 werd de West Indische Compagnie

handhaving en de afschaffing van de slavernij. Velen denken bij het slavernijverleden

(wic) opgericht, een grote onderneming die

in Nederland aan handelsstad Amsterdam of havenstad Middelburg maar vanuit de

het plantagesysteem en ook de slavenhandel

regeringsstad werd het bestuur van de koloniën en het slavernijsysteem geregeld. Er

ondersteunde. Europese avonturiers betraden de

woonden invloedrijke politici, vermogende plantage-eigenaren en verdedigers van het

Amerika’s en het Caraïbisch gebied en begonnen

slavernijsysteem. Maar de aanwezigheid van de regering trok juist ook individuen die zich

daar plantages waar in Europa veel gevraagde

uitspraken tegen het systeem en de onderdrukking.

producten zoals suiker werden verbouwd.

Neem kennis van een verscheidenheid aan verhalen over het slavernijverleden en ontdek

Om deze nieuwe vorm van landbouw overzee zo

een minder bekende kant van Den Haag met de wandeling ‘Den Haag en Slavernij’.

winstgevend mogelijk te maken, werd slavernij in
de koloniën ingevoerd. Dit slavernijsysteem werd

➎ een minister van marine

➏	zwarte bedienden in hoge haagse kringen

Lange Voorhout 7  

In hoge Haagse kringen werkten soms ook
Afrikaanse bedienden, zo blijkt onder meer uit
schilderijen. Van de meeste van hen is weinig
bekend. Van de zwarte bedienden op het schilderij
van Pothoven in het gezelschap van Willem V, zijn
de namen bekend: Sideron, geboren op Curaçao
en Cupido. Beiden behoorden van kinds af aan tot

Dit gebouw huisvestte van 1820 tot 1928 het
Departement van Marine. Van 1903 tot 1905
was Abraham George Ellis minister van Marine.
Ellis’ beide grootvaders waren prominente heren
uit Nederlandse families met belangrijke posities.
Zijn ouders, die allebei zowel van Afrikaanse als
Europese komaf waren, werden zo deel van de

konden hun zoon
in Nederland een
goede opleiding
laten volgen. Na
een internationale
carrière bij de
marine werd

Abraham Ellis begin twintigste eeuw minister
van Marine en later speciaal adjudant van
koningin Wilhelmina.

In de achttiende eeuw verzetten slaafgemaakten
in het hele Caraïbisch gebied zich bijna jaarlijks
tegen het systeem. Ook in Den Haag klonken
geluiden van verzet door, wat bijvoorbeeld
leidde tot een opsluiting in de Gevangenpoort.
(z.o.z. nummer

��)

rond 1840, verenigde zich een bescheiden groep
abolitionisten in Den Haag. Hun stemmen werden
de machtige lobby van plantage-eigenaren en
handelaren die pleitten voor het behoud van de
status quo.

➑ Quaco

Kneuterdijk 13

Quaco was van 1773 – 1777 in Suriname
de persoonlijke futuboi of lijfknecht van
legerkapitein John Gabriël Stedman.
Stedman werd beroemd door zijn boek
over Suriname waarin hij de wreedheden
tegen de tot slaaf gemaakten tot in detail
tekende en beschreef. Stedman nam Quaco
mee naar Nederland, waar hij in 1778 werd
vrijverklaard. Hij was toen ongeveer 18 jaar.
Quaco kwam in dienst bij de baron en
barones Torck, van kasteel Rosendael bij
Arnhem. In de winter verbleef de familie
in hun huis op de hoek van de Kneuterdijk
en het Lange Voorhout.

gedoopt. Geboren in West-Afrika, werd hij als kind
slaaf gemaakt en cadeau gedaan aan Jacob van Goch.
Deze was in dienst van de West Indische Compagnie
(wic) en nam de jongen mee naar Den Haag. Jonge
Jacobus kreeg scholing en de
kans om Theologie in Leiden
te studeren.
Tot genoegen van de wic gaf
Jacobus Capitein in 1742 in

de Kloosterkerk een pleidooi waarin hij de slavernij
verdedigde. Gezien zijn verleden was dit opmerkelijk,
al verdedigde hij niet de koloniale, raciale slavernij,

Quaco’s verhaal is vastgelegd in
een stripboek:
Eric Heuvel & Ineke Mok, Quaco –
leven in slavernij, Walburg Pers 2015.

predikant keerde hij terug naar Elmina in Westde stadhouderlijke familie in gezelschap van
cupido en sideron op de haagse kermis, ca. 1781

abolitionisten streefden ernaar slavernij
af te schaffen

gehoord, maar werden ook lang overstemd door

maar de slavernij zoals hij die kende uit de Bijbel. Als

abraham george ellis en zijn
ouders johannes en maria louisa

In 1863 was het zover: vanuit Den Haag
werd de slavernij afgeschaft. Maar met de
afschaffing kwam nog geen einde aan de
etnische hiërarchie in de samenleving. Via
maatschappelijke instellingen zoals de kerk
en het onderwijs werd lange tijd een beeld
verspreid dat de raciale ongelijkheid in
stand hield. In het Haagse straatbeeld zijn
sporen van deze geschiedenis nog altijd
zichtbaar: verschillende locaties herinneren
ons tot op heden aan het slavernijverleden.

in 1814 de handel in slaven. Pas vele jaren later,

afrikaanse theoloog
➐	einenden
haag

De naam werd
hem gegeven
bij zijn doop, zijn
Afrikaanse naam
is onbekend.

1863

Onder druk van Engeland verbood Nederland

In 1735 werd hier Jacobus Capitein (1717 – 1747)

Omdat slavernij
in Nederland al
sinds 1532 niet
legaal was, werden
slaafgemaakten die
mee naar Den Haag
kwamen, in principe
vrije burgers.  

Abraham George Ellis
was de eerste en enige
minister in Den Haag, die
als kleurling geboren in
Suriname, zoon was van
een in slavernij geboren
– en later vrijgekochte –
moeder.  

verzet, afschaffing en erfenis

Kloosterkerk, Lange Voorhout 4

aan hun dood tot de kring rondom de stadhouder.
Pages, jonge mannen die in opleiding waren om
een functie aan het hof te bekleden, verbleven in
het Pageshuis. Mogelijk bewoonden ook Sideron
en Cupido in een dergelijk huis, toen zij in opleiding
waren.

hogere middenklasse
in Suriname en

jacobus capitein

Pageshuis, Lange Voorhout 6

Tinne and Company. De onderneming floreerde en
binnen enkele jaren had Philip een immens kapitaal
verworven. Het was dit kapitaal dat Alexine en
Henriëtte later in staat stelde hun kostbare reizen
te maken.

Afrika. Daar wilde hij een Afrikaans meisje huwen,
maar de wic verbood het huwelijk met een heiden
en stuurde hem een Haagse christelijke bruid.

masra = meester

en legendarisch wrede
➒	evrouw
, susanna du plessis

�� compensatie!

�� een ontsnapping uit de gevangenpoort

Binnenhof

Buitenhof 33

Noordeinde

Haïti was afgeschaft, zou dit ook moeten gelden
voor Curaçao, stelde hij.

In de 18e eeuw vonden in het Caraïbisch gebied
tientallen slavenopstanden plaats. Geïnspireerd
door de opstand op het Franse eiland Haïti, barstte
de strijd ook los op Curaçao. Tula, werkzaam
als slaaf op Curaçao, wist dat zijn eiland net als
Haïti onder Frans gezag stond; Nederland stond
namelijk onder Frans gezag. Als de slavernij op

Susanna du Plessis (1739 – 1795) bezat verschillende
plantages in Suriname. Zij werd berucht omdat zij
uitzonderlijk wreed geweest zou zijn voor haar
slaven. Zo zou zij ooit een borst van haar slavin
Alida hebben laten afsnijden, omdat ze haar man
naar het meisje had zien kijken. Ook zou zij het

Zijn opstand in 1795 met meer dan duizend
slaafgemaakten, werd neergeslagen door het
koloniale gezag. Maar het verzet ging door, tot
in Den Haag. In 1800 werd een Fransman uit
Curaçao, Jean Baptiste Tierce Cadet beschuldigd
van een samenzwering met slaafgemaakten. Hij
werd opgesloten in de Gevangenpoort, maar wist
te ontsnappen.

kind van een slavin verdronken hebben, omdat
het huilde. De verhalen rondom Susanna du Plessis
zijn wijd verspreid, maar nooit bewezen.
In de negentiende eeuw erfde Emelia Frederika

afschaffen van de slavernij. Kamerlid baron Jan Karel
van Goltstein (1794 – 1872) was principieel tegen de
slavernij. Tegelijkertijd
stelde hij dat slavernij
door de staat in het
leven was geroepen, en
dat eigenaren daarom
tóch recht hadden op

Pas na het besluit
over de compensatie
kon het besluit over de
afschaffing vallen. De
afschaffing werd
in 1863 realiteit.

compensatie. Van Goltstein bezat zelf aandelen in
de Surinaamse plantage ’t IJland en daarmee vijf

de gevangenpoort, ca. 1830

Tierce Cadet werd overgebracht,
van een te vochtige Gevangenpoort naar het Mauritshuis. Hier
bleek het te koud voor iemand uit
de tropen. Op weg terug naar de
Gevangenpoort greep hij zijn kans;
hij rukte zich los van zijn bewakers
en ontsnapte.

Pichot du Plessis een deel van het bezit van Susanna.
Toen in 1863 de slavernij werd afgeschaft, moest
zij haar slaven in Suriname in vrijheid stellen. Zij
kreeg ruim vijfduizend gulden uitgekeerd, nu
vergelijkbaar met ongeveer vijftigduizend euro.
Emelia Frederika Pichot du Plessis woonde aan
het chique Noordeinde.

Op het Binnenhof is lang gedebatteerd over het

het noordeinde, ca. 1870

slaven. De onderhandelingen over de compensatie
voor slaveneigenaren hebben de afwikkeling van
de afschaffing van slavernij lang tegengehouden.
Besloten werd om slaveneigenaren een compensatie
van driehonderd gulden per slaaf uit te keren, voor
hun geleden ‘verlies’.
j.k. van goltstein

colofon
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��	de vrije, zwarte zakenvrouw, elisabeth samson

elangen van haagse
��	bambtenaren

de slavenhandelspost fort elmina in west-afrika

Staten-Generaal, Binnenhof
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(vrijgemaakte) vrouw Nanoe. Haar familie bestond zowel uit slaven als uit slavenbezitters. Als zakenvrouw

➐➏

noo

werkte ze zich op tot de rijkste vrouw van Paramaribo. Maar vanwege haar donkere huidskleur werd zij

rdein

in hogere kringen niet volledig geaccepteerd. In 1737 werd zij uit Suriname verbannen, omdat zij over de

➒

der Nederlanden het vonnis aan te vechten. Met succes!
Het bekendst werd Elisabeth door haar wens een Europese man te trouwen. Het koloniale bewind gaf hier-

hout
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hoofd West-Indische Zaken op het Ministerie van
in 1863 werd afgeschaft.
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Zijn ambtenaren zagen toe

out

rh
e voo

kort

nieuwe samenleving. Zo
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zich hielden aan de regels: blijven wonen en
werken op de plantage waar zij voorheen
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Vanuit het Ministerie van Koloniën
op het Plein werd
het overzees bestuur
geregeld.

hielden zij nauwgezet bij of de vrijgemaakte mensen

lange
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de staten-generaal
in de trêveszaal, 1730

op de overgang naar een

➊

hoge nieuwstraat

ute

proces stierf de bruidegom. Uiteindelijk trouwde Elisabeth met de in Den Haag geboren Hermanus Zobre.

Het voormalige Ministerie van Koloniën, Plein 1
Cornelis Ascianus van Sypesteyn (1823 – 1892) was
Koloniën toen de slavernij

kne

voor geen toestemming vanwege haar huidskleur. Ze vocht ook deze zaak succesvol aan, maar tijdens het

➑

➁

r
e voo
lang

de

gouverneur zou hebben geroddeld. Hierop vestigde Elisabeth zich in Den Haag om bij de Staten-Generaal

ater

De Surinaamse Elisabeth Samson (1715 – 1771) was de trotse, vrij geboren dochter van de gemanumitteerde

slaaf waren. In Suriname heette dit het
Staatstoezicht, op de Antillen Paga Tera.
Zelf verdiende Van Sypesteyn goed aan
de slavernij en de afschaffing ervan.
Vanwege zijn aandelen in Surinaamse

plein

c.a. van sypesteyn

plantages kreeg hij vijfenveertigduizend
gulden uitgekeerd, wat nu neerkomt op zo’n
half miljoen euro.

��	virginie, een volhardende moeder
Het voormalige Ministerie van Koloniën, Plein 1

Vanuit het Ministerie van Koloniën werd het overzees bestuur geregeld. In 1852 werd een klacht
behandeld van een vrouw die in 1847 als slavin van
de Curaçaose gezaghebber naar Nederland was
gekomen. Door dat verblijf was zij vrij geworden,
omdat slavernij in Nederland niet bestond.
Vermoedelijk wist de vrouw dit, en werd zij naar
Suriname gestuurd om haar de mond te snoeren.

Vrijgemaakte
mensen ontvingen
een officiële vrijlatingsbrief. Een document
waarin wettelijk
geregeld was dat zij
gemanumitteerd, en
dus vrij, waren.

ministerie van koloniën, 1844

Aangekomen, eiste zij alsnog haar vrijheidspapieren.
Op de Ministeries van Koloniën en Justitie in
Den Haag werd besloten dat zij gelijk had. Virginie
Gameren werd haar naam. Door haar volharden,
kreeg zij het in 1860 ook voor elkaar dat bij haar
kinderen, zelfs de twee inmiddels overleden
kinderen, genoteerd werd dat zij vrij geboren
waren.

�� het suikerpaleis
Mauritshuis, Plein 29

Toen Graaf Johan Maurits van Nassau Siegen
(1604 – 1679) een positie aangeboden kreeg bij
de West Indische Compagnie (wic), was dat voor
hem een financiële kans. In 1637 veroverde de
wic onder zijn leiding het Fort Elmina aan de
West-Afrikaanse kust en een deel van Brazilië.
Nederland had daardoor zowel een slavenhandelspost als suikerplantages in bezit. Op deze
plantages werkten tot slaaf gemaakte Afrikaanse
mensen, die zorgden voor een winstgevende
handel. Van Nassau Siegen zou zeven jaar verblijven
in Recife, Brazilië, als gouverneur-generaal. De
plantageopbrengsten gebruikte hij om zijn Haagse
stadspaleis (het Mauritshuis) af te bouwen, wat
het de bijnaam ‘Suikerpaleis’ bezorgde.

het mauritshuis, gezien vanaf
de lange vijverberg, ca. 1750

uillaume groen van
��	gprinsterer
, een eenzame
abolitionist
Korte Vijverberg 3
Hier woonde Guillaume Groen van Prinsterer
(1801 – 1876), een van de weinige Haagse politici
die zich expliciet uitsprak tegen slavernij. In 1841
organiseerde hij in theater Diligentia aan het
Lange Voorhout een anti-slavernij vergadering.
In 1842 volgde de oprichting van de Nederlandse
Maatschappij ter Bevordering van de Afschaffing
van de Slavernij, waarvoor twaalf Haagse sympathisanten tekenden. In 1853 was Groen van Prinsterer lid van de staatscommissie die de afschaffing
voorbereidde. Vanwege de trage voortgang stapte
hij er uit, om daarop samen met Wolter Robert van
Hoëvell een voorstel voor betere leefomstandigheden voor slaafgemaakten in te dienen.

guillaume groen van prinsterer

