
Aan de heren van de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden, 

Geeft de vrije neger Blondin, die zich thans in ’s-Gravenhage bevindt, met de diepste eerbied het 
volgende te kennen over zichzelf, zijn echtgenote, de vrije negerin Sabine, en hun zoon, de vrije 
negerjongen Cicero: 

- Dat de verzoeker en zijn echtgenote Sabine toebehoorden aan Thomas Wybrand van Rees, 
exploitant van de kolonie Suriname. Sabine, die een van de kinderen van Thomas Wybrand 
van Rees heeft gezoogd, is in het jaar 1763 door haar heer en eigenaar met diens twee jongste 
kinderen naar het vaderland gestuurd. Het was daarbij zijn uitdrukkelijke wil en bedoeling dat 
Sabine daardoor de schat der vrijheid zou krijgen en dat dat, als beloning van trouwe diensten 
aan het kind in haar zorg, zou worden gegeven. Sabine is de maanden daarna als vrije negerin 
naar Suriname teruggekeerd. 

- Dat de verzoeker is meegekomen met zijn heer en eigenaar, Thomas Wybrand van Rees, die 
voor het herstel van zijn gezondheid uit Suriname naar dit land is gekomen in de maand april 
van het jaar 1765. Het was daarbij de uitdrukkelijke wil en bedoeling van Van Rees dat de 
verzoeker langs die weg de schat der vrijheid zou krijgen. De meester heeft meerdere keren 
aan de verzoeker en diens echtgenote Sabine verteld dat hij hen voor het verkrijgen van de 
vrijheid naar het vaderland heeft gezonden om op die manier de kosten te vermijden die hij 
anders noodzakelijk voor hun vrijheid had moeten betalen aan de kolonie Suriname. 

- Dat de verzoeker, nadat hij zijn recht op vrijheid met volkomen toestemming en wil van zijn 
meester op een wettige manier had verkregen, na zijn onmiddellijke verblijf hier ten lande uit 
louter affectie en genegenheid na Suriname is teruggekeerd in de maand oktober van het jaar 
1766. Na hun terugkomst in Suriname zijn hij en zijn vrouw Sabine door hun meester als vrije 
personen beschouwd. Zij zijn door hun meester, en na diens dood door zijn weduwe, 
behoorlijk voorzien van kost en kleding. 

- Dat de verzoeker en zijn echtgenote Sabine acht achtereenvolgende jaren van de schat der 
vrijheid hebben genoten. In het jaar 1774 had de weduwe Van Rees het ongeluk tachtig stuks 
slaven te verliezen en heeft zij de plantage Rees en Crop noodzakelijkerwijs met een hypotheek 
verzwaard. De verzoeker en zijn echtgenote Sabine, die zich vanwege hun bijzondere affectie 
voor de weduwe van hun meester niet wilden onttrekken, hebben met het nog geringe 
overschot aan overgebleven negerslaven meegeholpen met het bewerken van de plantage. 
Door die daad hebben zij het ongeluk gehad om op de boedelinventaris te worden gebracht 
en geïnventariseerd te worden als eigendom van die plantage. 

- Dat de verzoeker en zijn echtgenote Sabine kennis hebben gekregen van die inventaris en zich 
daar, beroepend op hun wettelijk verkregen recht op vrijheid, tegen hebben verzet. Aan de 
andere kant hebben zij verklaard dat zolang de plantage in het bezit van de weduwe Van Rees 
zou toebehoren zij uit een bijzondere affectie voor haar hun vorige dienst zouden voortzetten. 
Mocht de plantage daarentegen van meester veranderen, dan zouden zij hun recht op vrijheid 
onmiddellijk terugnemen. 

- Dat de weduwe Van Rees kort daarna zich in de ongelegenheid bevond niet aan een rekening 
te kunnen voldoen en dat de plantage Rees en Crop daardoor verplicht in de verkoop werd 
gedaan, onder de gerechtelijke bewaargeving van de heren Meinertslagen en Stelling. 

- Dat de weduwe Van Rees zich terugtrok van de plantage naar Paramaribo. In dergelijke zaken 
is het gebruikelijk dat de eigenaar in het jaar van gerechtelijke bewaargeving blijft beschikken 
over huisslaven. De weduwe Van Rees heeft dan ook tien stuks huisslaven met zich 
meegenomen, onder wie de verzoeker en diens vrouw Sabine. 

- Dat de gerechtelijke bewaarders, zo het schijnt, het voorrecht aan de weduwe Van Rees niet 
toekenden. Zij hebben een verzoek gericht aan de gouverneur-generaal van Suriname en 



verzocht om de weduwe te gelasten deze slaven in haar dienst te overhandigen aan de 
plantage, met de toestemming aan de exploitant om de slaven in geval van onwil van de 
weduwe met sterke hand te verkrijgen.  

- Dat het verzoek vervolgens is overhandigd aan de weduwe. Het hof van civiele justitie in 
Suriname heeft op 7 november 1774 het vonnis uitgesproken dat de gerechtelijke bewaarders 
gelast waren met het maken van een uitbreiding van de inventaris van ontbrekende slaven. Bij 
dat vonnis heeft de weduwe Van Rees toegezegd om vier stuks slaven naar haar keuze in haar 
dienst te houden zolang de gerechtelijke bewaargeving zou voortduren. Dat werd toegestaan 
zolang zij huur over de slaven betaalde, ter hoogte van de waarde van die slaven, zoals bepaald 
door twee kundige schatters (…) 

- Dat de weduwe Van Rees de verzoeker en diens echtgenote Sabine op dat moment onder haar 
keus heeft willen laten vallen en dat zij hen tot dat doel heeft willen laten schatten op waarde. 
De verzoeker en zijn echtgenote Sabine hebben zich op dat moment uitdrukkelijk beroepen 
op hun recht op vrijheid en geweigerd om als slaven te worden geschat. Als gevolg daarvan 
heeft de weduwe Van Rees in plaats van hen twee anderen gekozen. Zij heeft Flora, Venus, 
Lucretia en Florinde gehouden, terwijl de zes overige slaven naar de plantage zijn 
teruggezonden. De verzoeker is vervolgens als vrije neger in dienst getreden van Bernard 
Texier, de eerste raad van het hof van politie in Suriname. Zijn echtgenote Sabine heeft er 
vrijwillig voor gekozen om als vrije negerin te blijven inwonen bij de weduwe Van Rees. De 
verzoeker, die sinds die tijd in loondienst was, is ook blijven inwonen en heeft dagelijks voor 
zichzelf een gulden aan huur betaald. De verzoeker is in de maand oktober van het jaar 1775 
vervolgens vrijwillig in dienst getreden van Jan Willem van Oldenbarnevelt, Tullingh genoemd, 
kapitein in het tweede bataljon van het regiment mariniers van kolonel Fourgeoue, aangezien 
de kapitein met een dochter van de weduwe Van Rees was getrouwd. Hij heeft diverse 
expedities in de bossen bijgewoond en is vervolgens met Van Oldenbarnevelt naar het 
vaderland teruggekeerd, nadat hij publiekelijk en overal zijn afscheid had genomen in de 
kolonie Suriname en zijn vertrek daaruit kenbaar had gemaakt. Sinds enige maanden houdt hij 
zich hier in ’s-Gravenhage op als livreiknecht van de eerdergenoemde kapitein. 

- Dat de eerdergenoemde gerechtelijke bewaarders niet tevreden waren dat de weduwe Van 
Rees de verzoeker en diens echtgenote Sabine niet naar de plantage meezonden met de 
andere zes stuks slaven. Na het verlenen van het eerdergenoemde vonnis hebben zij nogmaals 
een verzoek aan de gouverneur-generaal van Suriname gedaan en verzocht alle slaven, 
vermeld in dat verzoek, onder wie de verzoeker en zijn vrouw Sabine, desnoods met sterke 
hand te benaderen en op te eisen. Het verzoek is overhandigd aan de weduwe Van Rees, ook 
al hadden de verzoeker zelf en zijn vrouw Sabine daarover moeten zijn gehoord. De weduwe 
Van Rees heeft in hun naam en als reactie op het verzoek van 16 december 1774  het hof van 
politie en criminele justitie in Suriname bericht over vrijheid van de verzoeker en zijn 
echtgenote Sabine te hebben teruggegeven (…) 

- Dat de verzoeker en diens echtgenote Sabine hebben volgehouden gedurende acht 
achtereenvolgende jaren ongestoord bezit te hebben gehad van hun vrijheid en zo meenden 
dat zij niet als slaven konden worden geacht zolang zoiets niet door U na een verhoor was 
verklaard. (…) De gerechtelijke bewaarders hebben de zaak daarna geheel en al onvervolgd 
gelaten. Mochten zij het niet hebben goedgevonden, dan hebben zij zich niet aan U gemeld 
met het eerdergenoemde verzoek. 

- Dat de verzoeker in de maand augustus van het vorige jaar 1776 terug zou keren. De agenten 
van de Amsterdamse kooplieden Valckenier en Du Quesne, die de kopers van de plantage van 
Rees en Coop waren geworden, hebben uit de verkoopbepalingen, goedgevonden door de 
gerechtelijke bewaarders, kunnen afleiden dat de weduwe Van Rees beschikte over de neger 



Blondin, de negerin Sabine en de negerjongen Cicero. Tussen de gerechtelijke bewaarders en 
de weduwe Van Rees was onenigheid ontstaan over deze slaven. De weduwe hield vol dat de 
drie slaven, volgens een zeker besluit van U, hun vrijheid hadden gekregen aangezien zij in het 
jaar 1766 in het vaderland waren geweest. Die zaak was nog niet besloten. Als de genoemde 
slaven door U vrij verklaard mochten worden, dan kunnen of mogen zij door de kopers van de 
plantage niet worden opgeëist. (…) 

- Dat de verzoeker en zijn echtgenote Sabine met de directe kennisgeving en wil van hun heer 
en eigenaar, die het expliciete voornemen had op die manier de schat der vrijheid te geven, 
hier in het land gekomen zijn. Hun zoon Cicero is na hun terugkeer in Suriname geboren. 
Verwezen wordt naar Uw uitdrukkelijke wil, verkondigd in Uw resolutie van 9 augustus 1771. 
Hoewel dat het bijzondere geval van Marijtje Criool en Jacoba Leilad betreft, zijn de 
omstandigheden dezelfde. Uw mening en intentie over slaven in het algemeen kan uit deze 
resolutie worden opgemaakt, waarin U uitdrukkelijk heeft verklaard dat Marijtje Criool en 
Jacoba Leilad met kennis en wil van hun toenmalige heer en eigenaar hier ten lande zijn 
gekomen en daardoor hun vrijheid onmiddellijk en wettelijk hebben verkregen. De verzoeker 
en zijn echtgenote hebben daarom geen vrijheidsbrieven nodig en zijn absolute vrijen (…) 

- Dat, ondanks dit alles, de verzoeker tot zijn zielsgrievend verdriet en spijt nu onlangs heeft 
vernomen dat Valckenier en Du Quesne zich aan U hebben gericht. Zij hebben de voornaamste 
omstandigheden en gebeurtenissen weggelaten, ongetwijfeld vanwege een gebrek aan 
informatie, en verzoeken U te verklaren dat het besluit van 9 augustus 1771 (als een bijzonder 
geval) op de verzoeker en zijn vrouw Sabine, evenals hun jongen Cicero, niet van toepassing 
zou zijn en dat zij moeten worden beschouwd als slaven, zonder dat aan hen of iemand anders 
vrij zou zijn te beweren dat de verzoeker en zijn echtgenote Sabine hier te lande zijn geweest 
en daardoor hun vrijheid hebben gekregen. (…) Valckenier en Du Quesne hebben zich, 
wederom door alle omstandigheden en gebeurtenissen te verzwijgen, gericht aan het hof van 
Holland en om toestemming verzocht om een hofdeurwaarder te sturen om desnoods met 
behoorlijke en nodige assistentie de verzoeker in hechtenis te nemen met het doel hem bij de 
eerste gelegenheid naar Suriname te sturen en de reis daarnaartoe af te dwingen. De 
verzoeker zou zo, ofwel uit het huis van de advocaat Van Oldenbarnevelt, genoemd Witte 
Tullingh, ofwel op straat in het livrei van zijn meester door de dienaren van justitie worden 
gelicht, waarmee de eerdergenoemde heer een grote belediging zou worden gedaan. (…) 

- Dat ook al als U de verzoeker, zijn echtgenote Sabine en hun zoon Cicero beschouwd als slaven 
(…), de verzoeker met alle eerbied durft te vertrouwen op Uw billijkheid en dat U, 
geïnformeerd over de hier naar waarheid vertelde omstandigheden en gebeurtenissen, een 
besluit uitvaardigt over de verzoeker, zijn echtgenote Sabine en hun vrijgeboren zoon Cicero 
(…) 
 
Was getekend, 
 
H.J. van Oldenbarnevelt, genaamd Witte Tullingh 
I.W. van Alphen 
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