
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOENSIANA       
nummer 18                                         najaar 2021   
 
 

Een uitgave van v/h                           



Moensiana, nummer 18 – najaar 2021 
 2 

INHOUD 

 

Van de redactie ........................................................................................................................ 3 

Dick van Nisius - Naar het wilde Oosten ................................................................................ 4 

Dirk Tang - Late excuses aan een wonderbaarlijke vrouw ................................................... 6 

Ans J. Veltman-van den Bos - Utrecht en de slavernijdiscussie ........................................... 10 

Marinus van Hattum - De Naerebouts van J.L Nierstrasz Junior ........................................ 18 

Marinus van Hattum - Drie brieven van resp. Petrus en Petronella Moens ....................... 20 

Ans J. Veltman-van den Bos - Tekst Petronella Moens uit 1797 gevonden ........................ 23 

 

Colofon 

De Nieuwsbrief Moensiana is een uitgave van de Vereniging v/h de Stichting Petronella Moens, De 
Vriendin van ’t Vaderland. 
De Stichting is opgericht op 1 februari 2000 te Nijmegen bij notariële akte, verleend door notaris Mr. 
J.J.M. ten Berge en in 2016 omgezet in een vereniging. 

De vereniging heeft ten doel a. de bewaring, bestudering en verbreding van het literaire, culturele en 
sociaal-maatschappelijke gedachtegoed van Petronella Moens, geboren te Kubaard in 1762, overleden 
te Utrecht 1843; b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De vereniging tracht haar doel onder 
meer te verwezenlijken door het (doen) houden van lezingen, het (doen) verschijnen van publicaties 
en het (doen) oprichten en in stand houden van een gedenkteken van Petronella Moens. 

Redactie: Ans J. Veltman-van den Bos 
Vormgeving: Weiko Piebes 
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VAN DE REDACTIE 
 

Het koloniale verleden van Nederland staat weer volop in de belangstelling. 

Ook in deze Moensiana besteden wij aandacht aan de ontdekkingsreizen in 

de Oost, de slavernijdiscussie en de wijze waarop Nederland tenslotte de 

slavenhandel afschafte. Onderzoek blijft geboden.  

De Zeeuwse held Naerebout wordt geëerd in een lofdicht door J.L. Nierstrasz 

Junior en via enkele brieven van Petrus en Petronella Moens krijgen wij 

inzicht in de manier waarop Petronella haar eerste schreden op het pad van 

de openbare publicaties zette.  

Een verrassende vondst van een tekst uit 1797 laat zien dat er over Petronella 

Moens en haar kring veel wetenswaardigheden te melden zijn.  

 

 

 

 

 

Wij wensen u veel leesplezier met deze aflevering van de nieuwsbrief. 

 

Ans J. Veltman-van den Bos 

 

 

Voor op- of aanmerkingen kunt u zich wenden tot 

a.veltman-vandenbos@planet.nl 
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NAAR HET WILDE OOSTEN 
Een poging tot kolonisatie van Nieuw-Guinea 

Dick van Nisius 

 

 
 
Op 5 september 2021 was het dan 
eindelijk zover: de boekpresentatie 
van Naar het Wilde Oosten van Dick 
van Nisius in het Kasteel van Woerden. 
Vanwege covidmaatregelen was de 

presentatie verscheidene keren 
uitgesteld en door het overlijden van 
Dick van Nisius in september 2019 
leek het project tot mislukken 
gedoemd. Dankzij zijn vrienden Tjeerd 
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Koudenburg en Theo Aarsen is 
de laatste wens van Dick toch 
uitgekomen. Zo kon deze 
historische roman over de 
ondergang van de volksplanting 
Merkusoord op Nieuw-Guinea 
(1828-1836) en de 
exploratietocht van de 
stoomraderboot Etna (1858) 
naar de Humboldt-baai worden 
toegelicht en uitgegeven.   
In de Moensiana nr. 13 uit 2016 
konden wij al een voorproefje 
lezen van deze geschiedenis, 
gebaseerd op hertaalde 
verslagen van zeeofficieren, 
waarnemingen van een 
Italiaanse wereldreiziger, 
journaals en correspondentie 
van de bevelhebbers.  
Tijdens een boeiende 
presentatie met veel 
achtergrondinformatie, werd 
het boek ten doop gehouden.   
 
In 1962 wordt Nederland onder 
internationale druk gedwongen het 
laatste deel van haar koloniale bezit in 
de archipel over te dragen aan de 
Republiek Indonesië.  

Hiermee is de rol van Nederland als 
koloniale macht in de archipel 
voorgoed uitgespeeld. 

  

DE ITALIAANSE GRAAF CARLO DE VIDUA, EEN 
GEPLAAGDE WERELDREIZIGER AAN BOORD VAN 
DE IRIS, HET TWEEDE EXPEDITIESCHIP. 
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LATE EXCUSES AAN EEN WONDERBAARLIJKE 
VROUW 

Slavernijdiscussie 

Dirk Tang 

 

Eerlijk gezegd had ik nog nooit van Petronella Moens gehoord toen, alweer jaren 
geleden, mijn kamergenote haar naam noemde. Dat zou normaal gesproken niet zo 
bijzonder zijn geweest, maar wij bevonden ons op dat moment in Den Haag, in het 
heilige der heiligen van de Nederlandse literatuur, de Koninklijke Bibliotheek. Het 
zou, vooral achteraf, nog veel erger worden toen mijn collega mij ook het portret van 
Petronella toonde.  

Mijn oordeel werd meteen in de beste macho-traditie gevormd. ‘Een bebrild soort 
kruidenvrouwtje, een Corona-wappie avant la lettre’, zo was mijn onnozele en 
genadeloze oordeel.  

 

Later bleek het, toen ik me een beetje in haar verdiepte, toch anders te liggen. Ik 
realiseerde me dat ze moet worden gerekend tot de Dolle Mina’s van de achttiende 
eeuw en daarmee was ze zonder twijfel een belangrijke schakel in de 
emancipatieketting. Kortom een vrouw die mijn bewondering verdient en niet mijn 
vooringenomenheid of wat dan ook. 

Een bijzondere vrouw in een bijzondere tijd. Een tijd waarin de positie van (Europese) 
vrouwen en die van tot slaaf gemaakte (Afrikaanse) mannen, vrouwen en kinderen in 
het openbaar heel langzaam kritisch werd bezien. Toegegeven niet door iedereen en 
de meningen wisselden nogal eens, maar zeker achteraf bezien begon rond de 
eeuwwisseling van de 18e naar de 19e eeuw toch iets van het emancipatielicht op te 
gloeien voor zowel de (rechts)positie van slaafgemaakten als die van vrouwen. 

Dat is dan ook de reden waarom ik aandacht aan haar werk heb besteed in Met 
Hollandse bedaardheid, mijn laatstverschenen boek dat de afschaffing van de 
slavernij in de Nederlandse koloniën in Oost en West behandelt. In dat boek doe ik – 
met verwijzing naar contemporaine literatuur en briefverkeer - een aantal 
beweringen over dat proces en noem ik ook Petronella Moens als een opmerkelijke 
vrouw die schreef over slavernij, slavenhandel en een bijzondere plantage. 

 

Petronella Moens (1762–1843) was de dochter van een predikant. Een ziekte tijdens 
haar jeugdjaren in Zeeland maakte haar nagenoeg blind, maar dat verhinderde haar 
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niet om haar gehele leven (met enige hulp) te schrijven en te dichten. Ze verkeerde in 
patriottische kringen tijdens de roerige jaren van de Bataafse Republiek en liet zich 
gelden als een zelfstandige, ondernemende vrouw. In 1798 richtte zij een eigen 
weekblad op, De Vriendin van ’t Vaderland. Het was haar literaire platform om 
commentaar te geven op de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen met 
zinnen zoals: “Bataven! Zweert alle vijandschap voor eeuwig af, zijt eensgezind, zijt 
werkzaam en getrouw aan uw Staatsregeling”. 

Veelal had haar werk een religieuze toon, maar zij sprak, dichtte en schreef ook tegen 
slavernij. Ze was ervan overtuigd dat alle mensen aan elkaar gelijk zijn en schrijft dan 
ook: “Het bloed geeft geen adel, neen, hetzelfde menselijk bloed, zonder enig 
onderscheid, vloeit in de aderen van de slaaf en de koning, van de held en de 
struikrover, van de weldadige mensenvriend en de wreedaardige moordenaar”. 

 

In haar utopische roman Aardenburg, of de onbekende Volksplanting in Zuid-Amerika, 
die in 1817 verscheen, beschrijft zij in 320 bladzijden — via verschillende 
verhaallijnen — haar ideale wereld. Het is de wereld van geloof, hoop en liefde op 
een plantage, waar zwart, bruin, geel en wit in harmonie leven. “Een 
mensenmaatschappij zoals ik die — met nog veel verbeteringen— zou verlangen.” 

 

De romantische weergave van de plantage/volksplanting Aardenburg leek in niets op 
de plantages zoals beschreven in de jaarverslagen en die naar de Amsterdamse 
administratiekantoren werden gezonden. Er is echter een opvallende overeenkomst 
met de werkelijkheid wanneer zij schrijft over een van de hoofdpersonen uit de 
roman die (tijdelijk) gevangengehouden wordt ‘in het roofzieke Algiers’.  

Gelukkig kan deze hoofdpersoon dankzij de Hollandse consul aldaar worden 
vrijgekocht, het lukt hem “de barbaarsche wreedheid en wraakzucht door goud te 
beteugelen”. 

Het is een opvallende passage in een boek dat in 1817 verscheen, een jaar na een 
maritieme bevrijdingsactie waarbij ook Nederland betrokken was en waarbij 
ongeveer drieduizend zogenoemde ‘Europese Christenslaven’ uit de handen van 
Noord-Afrikaanse kapers in Algiers konden worden bevrijd.  

 

Zij schreef niet alleen over Aardenburg, maar kwam in 1820 met het jeugdboek De 
jonge Sofia. Het was bedoeld voor meisjes van zes tot tien jaar en verhaalt over de 
ontwikkeling van de tweelingdochters van een plantage-eigenaar uit de West. De 
man is weduwnaar geworden en zijn dochters Sofia en Charlotte zijn bij een tante in 
Nederland ondergebracht. Vanaf dan ontwikkelen hun karakters zich op verschillende 
wijze. Sofia wordt de lieve en meelevende dochter. Haar zus is wat zakelijker en 
frivoler. Dat blijkt als ze horen dat hun vader spoedig naar Nederland zal komen: 
Charlotte hoopt dat haar vader “wel enige negers en negerinnen die hij in Suriname 
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heeft gekocht zal meenemen”. Sofia reageert verschrikt: “Gekocht, nu nog menschen 
gekocht?” 

Uit het woordje ‘nu’ blijkt dat de auteur op de hoogte moet zijn geweest van de prille 
kritiek op het slavernij-systeem. Ze spreekt rechtstreeks haar lezers aan. Nu nog 
slaven kopen terwijl je beter zou moeten weten?  

In het boek volgt een dan nog een discussie over de voor- en nadelen van de slavernij 
en dat moet voor de doelgroep (zes- tot tienjarige meisjes) destijds geen lichte kost 
zijn geweest.  

 

En dan te bedenken dat de strijd om de afschaffing van de slavernij in de Nederlandse 
Koloniën die met Hollandse bedaardheid werd gevoerd, nog meer dan veertig jaren 
na het verschijnen van De Jonge Sofia zou duren. Daar kan maar één conclusie aan 
worden verbonden: Petronella Moens was weliswaar slechtziend maar toch vooral 
‘een ziener!’ 

 

Dirk J. Tang 
 

 

BIO 
Dirk J. Tang (1947) is historicus en was o.a. werkzaam als 
zeeman, de Gemeente Amsterdam, Het Scheepvaartmuseum 
en de Koninklijke Bibliotheek. Hij was voorzitter van de 
Volksuniversiteit Amsterdam en maakte hij deel uit van het 
bestuur van de Vereniging voor Zeegeschiedenis en was 
secretaris/redacteur van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis.  
In 2001 maakte hij als gastconservator voor het 
Scheepvaartmuseum Amsterdam de tentoonstelling Slaven 
en Schepen, enkele reis bestemming onbekend en schreef hij 
mee aan de gelijknamige publicatie.  
Bij de KB was hij projectmanager en (mede) 
onderzoeker/redacteur/auteur van de vijfdelige serie Sailing 
Letters Journaals.  
Sinds de zomer van 2011 is hij als gastonderzoeker verbonden 
aan de Artis-Bibliotheek van Bijzondere Collecties van de 
UVA. In die hoedanigheid werkte hij in 2013 mee aan de 
tentoonstelling Slavernij verbeeld, bij de Bijzondere 
Collecties van de UVA.  In hetzelfde jaar schreef hij een boek 
over slavernijgeschiedenis en de Nederlandse betrokkenheid 
bij slavernij en slavenhandel met de titel Slavernij, een 
geschiedenis dat verscheen bij uitgeverij Walburg Pers. 
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Daarnaast heeft hij in diverse tijdschriften over historische 
onderwerpen, slavernij, slavenhandel, Suriname in de 17e 
eeuw, maritieme jeugdliteratuur en over het zwarte kind in 
Nederlandstalige jeugdboeken gepubliceerd. 
In februari 2018 schreef hij het maritieme jeugdboek Krijn, als 
kajuitwachter de wereld rond. (Uitgeverij Kluitman) 
In het voorjaar van 2021 verscheen bij uitgeverij Walburgpers 
een herziene herdruk van Slavernij, een geschiedenis en het 
boek Met Hollandse Bedaardheid, dat gaat over het hoe en 
waarom van zowel het relatief late tijdstip van de formele 
afschaffing in 1860 als het feitelijke verdwijnen van slavernij 
uit de koloniën in 1873. 
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UTRECHT EN DE SLAVERNIJDISCUSSIE 
 

In 2021 verscheen bij Walburg Pers een bundel essays onder de titel 

Slavernij en de stad Utrecht 
Onder redactie van Nancy Jouwe, Matthijs Kuipers en Remco 
Raben 
 
De Utrechtse samenleving is op talloze manieren verbonden met 
de geschiedenis van koloniale exploitatie, slavernij en mondiale 
slavenhandel. Regenten, notarissen, kooplieden, investeerders, 
kerkelijke overheden en de universiteit hebben in de loop der 
eeuwen geprofiteerd van het koloniale systeem, dat in zowel West 
als Oost in grote mate steunde op de arbeid van tot slaaf 
gemaakten. Op 11 juli 2019 nam de Utrechtse gemeenteraad een 
motie aan om onderzoek te laten doen naar ‘de exacte rol die de 
stad Utrecht heeft gespeeld in de slavernijgeschiedenis van 
Nederland.’ 
Zo beantwoordt dit boek de vraag wat de betekenis van de 
slavernij was voor de Utrechtse stad en samenleving. 
 
De presentatie van het boek kreeg landelijke aandacht en in 
Amsterdam gingen stemmen op om een soortgelijk onderzoek te 
doen naar de slavernijdiscussie in de hoofdstad. Opmerkelijk is dat 
Petronella Moens zich al in de achttiende eeuw uitliet over de in 
haar ogen verderfelijke slavenhandel en dat zij in haar utopistische, 
niet bestaande maar wel mogelijke, volksplantage in Zuid-Amerika 
een voorbeeld gaf van een succesvolle multiculturele 
samenleving.  Om een idee te geven hoe Petronella Moens zich in 
de discussie mengde, volgt hier de bijdrage van Ans Veltman-van 
den Bos aan genoemde bundel.    

 

Vrij van slavernij. Petronella Moens mengt zich in de slavernijdiscussie  

Ans Veltman-van den Bos 

 

n de jaren veertig en vijftig van de negentiende eeuw werd de stad Utrecht een klein 
centrum van abolitionistische schrijvers en denkers. Toch klonken er al veel eerder in 

Utrecht stemmen die voor afschaffing van de slavernij pleitten. Voordat er in Nederland 
sprake was van ook maar enig georganiseerd protest tegen de slavernij schreef Petronella 
Moens (Kubaard 1762 - Utrecht 1843) in 1791 al een vlammend protest tegen de 

I 
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slavenhandel. Moens, die de laatste decennia van haar leven in Utrecht woonde en daar als 
schrijfster buitengewoon productief was, was een gevierd dichteres, en een van de 
intellectuelen die destijds hun afkeer van de slavernij lieten merken. Ze liet een omvangrijk 
oeuvre na van meer dan 150 gedrukte werken, bestaande uit toneelstukken, dichtbundels, 
pamfletten, romans, bijdragen aan almanakken, boekjes voor jonge kinderen en een eigen 
tijdschrift, De Vriendin van ’t Vaderland (1798-1799), dat in zijn geheel door haar gevuld werd. 
Het tijdschrift gaf haar de mogelijkheid haar verlichtingsidealen en haar afschuw van de 
slavernij voor een breder lezerspubliek te brengen. Dat deed ze ook vele jaren later, op een 
heel andere manier, in haar utopische roman Aardenburg (1817), waarin zij een – we zouden 
nu zeggen: multiculturele – samenleving schetste die vrij was van slavernij. Daarmee was 
ze haar tijd ver vooruit, al was ze niet helemaal de enige. Anders dan Engeland kende 
Nederland geen sterke abolitionistische beweging.1 Opvallend is wel dat het vaak vrouwen 
waren die in Nederland aan het einde van de achttiende eeuw een kritische stem lieten 
horen jegens de slavernij, zoals Betje Wolff, Maria Elisabeth Post, Adriana van Overstraten 
en dus ook Petronella Moens.  

In Moens’ tijd was de handel in tot slaaf gemaakten onderdeel van de trans-Atlantische 
handel tussen Europa, West-Afrika en Amerika. Schepen die gevuld waren met vuurwapens, 
ijzer en textiel vertrokken uit de Republiek naar West-Afrika, waar goud, ivoor en tot slaaf 
gemaakten werden ingekocht. In de Republiek werd de slavenhandel aanvankelijk veelal 
religieus gelegitimeerd, maar in Moens’ tijd waren theorieën over rasverschillen in 
opmars.2 Voor de slavenhandelaars speelde dit slechts ver op de achtergrond: zij 
handelden vooral uit financieel belang: zoveel mogelijk tot slaaf gemaakten naar de 
Amerikaanse koloniën verschepen om er producten voor de wereldmarkt te verbouwen. 
Saillant detail is dat het in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden verboden was 
om tot slaaf gemaakten te houden, maar dat het in de koloniën wel was toegestaan.  

Tegen deze achtergrond ontwikkelde de domineesdochter Petronella Moens zich als 
schrijfster en dichteres. Maatschappelijke kwesties waren prominent aanwezig in haar 
werk. In haar lange schrijversleven heeft zij altijd geijverd voor vrijheid, gelijkheid en 
broederschap: voor vrijheid van drukpers, voor gelijkheid in verscheidenheid van alle 
mensen en broederschap in politieke en religieuze zin. Zo verzette ze zich ook tegen de 
erfelijke adel, kwam ze op voor de positie van vrouwen en keerde ze zich tegen de slavernij. 
Dat laatste deed ze voor het eerst in 1791, toen ze met haar vriendin Adriana van 
Overstraten een dichtbundel publiceerde waarin onder andere het gedicht ‘Dichterlijke 
gedachten bij den slaavenhandel’ was opgenomen. Uit het volgende fragment blijkt 
duidelijk haar afkeer van slavernij, die op christelijke gronden was gebaseerd:  

De winzucht wenkt den handelaar;  

Hij durft, voor ’t Godgewijd altaar, 

Der Christnen menschlijk recht verpletten! 3 
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Ook in haar prozabijdragen aan tijdschriften liet Moens duidelijke opvattingen horen over 
de slavernij. In De Menschenvriend, een radicaal en patriottisch tijdschrift waarvan ze later 
hoofdredacteur zou worden, bekritiseerde ze bijvoorbeeld het erfelijke karakter van het 
slavernijsysteem:  

[G]een sterveling kan als slaaf geboren worden, zelfs dan niet, 
wanneer zijn ouders zich vrijwillig tot slaavernij verkogt 
hebben, want het verdrag, dat een mensch maakt, geldt alleen 
voor zich zelven, niet voor een ander. 4 

 

Petronella Moens was in de jaren tachtig en negentig onder de indruk gekomen van 
patriottische waarden, die ze steeds nadrukkelijker zou belijden. In 1798 publiceerde zij het 
gedicht ‘Bij het afschaffen van den slaavenhandel door de Fransche Natie’, naar aanleiding 
van de afschaffing van de slavernij door een decreet van de Nationale Vergadering tijdens 
de Franse Revolutie: 

Mijn God! Ik vind geen woorden, 

Die mijn gedachten schildren. 

De menschheid is veradeld; 

De vrije Fransche Natie, 

Verbreekt der slaaven keten; 

Zij noemt verdrukte Negers, 

Haar vrijgebooren broeders.- 

De menschheid is veradeld; 

Zij wringt gevloekte boeien, 

Van langgekromde halzen. 

Ik zing voor u, ô Godheid! 

Met stervend stof omkleed.5 

 

Deze vreugde-uiting had, achteraf gezien, iets voorbarigs. Moens publiceerde het in 1798, 
halverwege een zwalkend proces van besluitvorming waarin de slavernij in de Franse 
koloniën eerst werd afgeschaft, om later weer ingevoerd te worden. Nadat de Assemblée 
Constituante in 1791 onder druk van een invloedrijke planterslobby de slavernij in de 
koloniën uitdrukkelijk had gehandhaafd, werd deze in 1794 afgeschaft tijdens een 
radicalere fase van de Franse Revolutie en onder druk van de opstand in Saint-Domingue.6 
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Napoleon voerde de slavernij vervolgens in 1802 weer in, maar kreeg Saint-Domingue niet 
meer in handen. Het werd in 1804 onafhankelijk als Haïti. Maar het idee van de bevrijding 
van de tot slaaf gemaakten zou Moens niet meer loslaten. 

 

Van predikantsdochter tot patriot  

De domineesdochter Petronella Moens was niet van oorsprong Utrechtse, al heeft ze er 
lang gewoond. Ze was geboren in Friesland en bracht haar kindertijd door in het Zeeuws-
Vlaamse stadje Aardenburg, waar haar vader predikant was. Tijdens haar jeugd overleed 
haar moeder Maria in het kraambed en zelf werd de kleine Petronella op haar vierde 
nagenoeg blind door een ernstige kinderziekte. Ondanks die tegenslagen had ze goede 
herinneringen aan haar jeugd: ze schreef voor het stadje het lofdicht Eerkrans voor 
Aardenburg en vernoemde de plantage in haar roman Aardenburg naar de plaats waar ze 
opgroeide. 7 

Petronella Moens had een goede band met haar vader Petrus, die hervormd predikant was. 
De bibliotheek van haar vader vormde de basis voor haar letterkundige en 
maatschappelijke opvoeding en maakte dat de jonge, intelligente Petronella kon 
opgroeien tot de geëngageerde schrijfster die we uit haar vele publicaties kennen. Samen 
met zijn doopsgezinde ambtgenoot Jan Nieuwenhuyzen en een aantal anderen was Petrus 
Moens in 1784 oprichter van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Petronella Moens 
droeg de vereniging, die zich inzette voor volksontwikkeling in de breedste zin van het 
woord, haar leven lang een warm hart toe.  

Haar werk en denken was, zoals bij zoveel schrijvers en denkers in de Nederlandse 
verlichting, sterk geïnspireerd door godsdienstige perspectieven. In 1785 begon haar 
carrière als dichteres met haar winnende prijsdicht ‘De waare Christen’, maar later maakten 
religieuze thema’s in haar werk plaats voor maatschappelijke thema’s. In haar eigen 
tijdschrift De Vriendin van ’t Vaderland (1798) schotelde Moens haar lezers elke week een 
essay van acht pagina’s voor over maatschappelijke thema’s. Religie en moraal vormden 
de hoofdmoot van haar bijdragen, maar ook de burgerbewapening, het begraven buiten 
de kerkmuren, heldenmoed en omgang met Joodse medeburgers kwamen aan bod. Het 
was een gewaagde stap, en voor zover bekend was zij de eerste vrouw die een 
Nederlandstalig tijdschrift redigeerde. Aanvankelijk dicteerde ze haar teksten aan haar 
beide zussen, later had ze een ‘schrijfjuffrouw’ in dienst.  

Petronella Moens kwam steeds meer in patriottisch vaarwater. Ze werd in de jaren 1790 
sterk beïnvloed door de radicale predikant Bernardus Bosch, met wie ze ook samen 
publiceerde en met wie ze onder meer pleitte voor vrijheid van drukpers, zelfs als daaruit 
onwelgevallige publicaties voortvloeiden. In haar publicaties die vanaf het midden van de 
jaren negentig verschenen, riep Moens op tot steun aan de patriotten, aan hun plannen 
om de economie te herstellen en om de rechten van de mens te verzekeren. Ze was 
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voorstander van de scheiding tussen kerk en staat. Moens beargumenteerde haar steun 
aan de patriotten vanuit haar godsdienstige opvattingen, daarmee de schijn van atheïsme 
vermijdend.  

De politieke ontwikkelingen in het eerste decennium van de negentiende eeuw brachten 
echter niet de door Moens sinds 1795 bejubelde politieke vrijheid voor de burgers. 
Teleurgesteld wijdde zij zich succesvol aan het voor haar nieuwe genre van de 
kinderboeken, jeugdromans en opvoedkundige werkjes. Hierin kwam de slavernij als 
thema terug. Waarschijnlijk was Moens een van de eersten die voor kinderen over dit 
onderwerp schreef. In enkele hoofdstukken van haar jeugdroman De jonge Sofia (1819) 
staat zij uitgebreid stil bij het onderwerp, beschrijft zij de lotgevallen van enkele tot slaaf 
gemaakten en poneert zij haar ideeën omtrent de omzetting van slavernij in gewone 
dienstbaarheid.8 Ze geeft in het boek blijk van haar geloof in de gemeenschappelijke 
oorsprong van alle mensen, maar lijkt met haar nadruk op de invloed van het klimaat 
beïnvloed te zijn door het opkomende wetenschappelijke racisme:  

‘Alle menschen, die op de geheele aarde wonen hebben 
denzelfden oorsprong; alle zijn zij afstammelingen van het 
eerste paar menschen, dat God geschapen heeft. [...] al het 
onderscheid in kleur en gedaante wordt slechts veroorzaakt 
door de verschillende lucht en warmte, die op het bloed en de 
levenssappen zoo veel invloed hebben.’9 

 

Een ideale maatschappij 

Om aan te geven hoe Moens de ideale maatschappij voor zich zag, publiceerde ze in 1817 
de utopistische roman Aardenburg, of de onbekende volksplanting in Zuid-Amerika. Dit 
verhaal over een niet-bestaande, maar wel door Moens mogelijke geachte 
minimaatschappij is mogelijk geïnspireerd door de brievenroman Reinhart, of natuur en 
godsdienst van Elisabeth Maria Post uit 1791. Reinhart, de hoofdpersoon uit deze driedelige 
roman, keurt eerst de slavernij af, maar verlaat dit principe als hij plantagebezitter is 
geworden.  

Aardenburg is een raamvertelling, waarin verschillende verhalen samenkomen. Als basis 
dient het verhaal van twee Nederlanders met de namen Tavenier en Stotgart, die een 
plantage beginnen in Zuid-Amerika. Ze willen goede, menselijke bestuurders zijn, maar zien 
zich ook genoodzaakt de markt op te gaan voor hun nieuwe onderneming om tot slaaf 
gemaakte arbeiders te kopen. Vanwege hun schuldgevoelens over slavernij komen ze tot 
een constructie die de staat van slavernij uiteindelijk beëindigt: bij het tienjarig bestaan van 
de plantage wonen er slechts vrijgekochte mensen, die zich opnieuw aan de planters 
verhuren voor loon, voor voedsel en voor kleding. Ze kunnen ook op kosten van de 
eigenaren naar Afrika terugkeren.  
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Een hoogtepunt in de roman is de ‘redding’ door de twee Nederlandse ondernemers van 
een liefdespaar en een moeder met haar kind uit de handen van een wrede 
slavenhandelaar. Een koopman wilde hen gescheiden van de hand doen. Nadat de moeder 
en haar kind zijn vrijgekocht volgt de volgende passage: 

‘Dat de Zwarten de Blanken wantrouwden, dat vele van hen 
geene vriendschappelijke neigingen, maar afkeer en 
wraakzucht in het hart voedden, o, dat was natuurlijk; doch de 
beide Vrienden deden hun best, om allengs meer en meer een 
gepast ontzag inteboezemen, en het gul vertrouwen van deze 
natuurkinderen te winnen. Zij deden hunne meerderheid in 
kennis en beschaving, en vooral in levenswijsheid altijd 
duidelijk gevoelen; doch daar zij de waarde van den mensch 
naauwgezet eerbiedigden, was de schandelijke slavernij in een 
zachte redelijke dienstbaarheid welhaast herschapen. ‘Gij allen 
kunt uwe vrijheid alras verdienen’ – zeide Adolf, die met drift 
de taal der Negers leerde, en zich intusschen door tolken deed 
verstaan.’ 10 

 

Moens beijverde zich om te benadrukken dat Tavenier en Stotgart alles deden met een 
onoverwinnelijke afkeer van mensenhandel. Die weerzin kwam voort uit het besef dat de 
geketende slachtoffers natuurgenoten, oftewel medemensen zijn, een term die al veel 
eerder in de debatten over slavernij was gebruikt. Maar door de term ‘natuurkinderen’ te 
gebruiken liet Moens zien dat ze geloofde in een vorm van hiërarchisch verschil tussen 
rassen, dat volgens haar ontstond door het leven in verschillende klimaten. Een afkeer van 
de slavernij ging in het geval van Petronella Moens, zoals bij wel meer critici van dat 
systeem het geval was, dus niet vergezeld van een geloof in absolute gelijkheid. Haar 
opvatting legde ze als volgt uit:  

‘Het onderscheid in vermogens vloeit slechts voort uit de meer 
of mindere oefening en beschaving; alle mensen ontvingen van 
de enige Vader der natuur de schoonste vatbaarheid voor 
zelfsvervolmaking.’ 11 

 

Moens onderschreef het typische verlichtingsgeloof dat mensen in oorsprong gelijk waren, 
maar dat zich door opvoeding en klimaat in de praktijk verschillen hadden ontwikkeld. 12 
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Laatste jaren in Utrecht 

Petronella Moens was haar leven lang financieel en fysiek afhankelijk van haar huisgenoten. 
Ze woonde een groot deel van haar leven in bij haar geliefde zuster Adriana en verhuisde 
in de loop der jaren met haar gezin mee naar Dordrecht, Utrecht en Den Haag. Na de dood 
van Adriana in 1818 en de overplaatsing van haar zwager Balthasar Koopman naar 
Antwerpen in 1821, besloot Petronella Moens zich in Utrecht te vestigen, waar zij veel 
vrienden en kennissen had. Ze voelde zich thuis in het tolerante klimaat van de domstad en 
woonde er achtereenvolgens op de 
Oudegracht, het Oude Kerkhof en op 
de Nieuwegracht, waar een 
dienstbode en haar ‘schrijfjuffrouw’ 
Antje Camphuis haar huisgenoten 
waren. 13 

Erg breed had Moens het als 
broodschrijfster overigens niet. In 
haar jonge jaren werd ze financieel 
ondersteund door haar familie, maar 
door de in 1810 door Napoleon 
opgelegde renteverlaging, die 
staatsobligaties minder waard 
maakte, daalde de waarde van 
Moens’ pandbrieven tot slechts een 
derde van de oorspronkelijke waarde. 
In 1835 richtten haar latere biografen, 
Warnsinck en Decker Zimmerman, een adres tot de koning om een gratificatie voor hun 
vriendin te verwerven. Het resulteerde in de toezegging dat Moens jaarlijks een bijdrage 
van tweehonderd gulden uit de nationale schatkist zou krijgen. 14 

Haar uitgebreide correspondentie laat zien dat Petronella Moens een grote en belangrijke 
vriendenkring bezat van uitgevers, dominees, schrijvers en kunstenaars.15 Petronella 
Moens was het middelpunt van menig letterkundig, pedagogisch of politiek discours. Dat 
maakt haar vanuit cultuurhistorisch oogpunt zo interessant. Zij vatte de discussies samen, 
gaf haar eigen oordeel over het onderwerp en had een vlotte pen, die haar destijds tot een 
gevierd schrijfster maakte. Er zijn geen aanwijzingen dat zij in Utrecht de spil van 
abolitionistenkringen werd. Hoewel zij door het christelijke geloof geïnspireerd bleef, was 
zij geen aanhanger van het Réveil – de internationale opleving van het gereformeerde 
denken en handelen –, omdat zij onorthodoxe ideeën had. Zo wees zij de kinderdoop af, 
zag ze Jezus meer als de vervolmaakte mens dan als Zoon van God, en was ze in 
tegenstelling tot Abraham Capadose, een van de voormannen van het Réveil, vurig 
pleitbezorger van de pokkenvaccinatie. Wel had ze aan het eind van haar leven nog een 
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briefwisseling met de veel jongere Nicolaas Beets (1814-1903), die in de jaren vijftig een 
bekende Utrechtse abolitionist werd, over een bijdrage aan de Muzen-almanak, waarvoor 
ze al enkele decennia schreef.16 Van een nauw gevoel van verwantschap bleek in 1841 nog 
weinig.  

De patriotse inspiratie van Petronella Moens werd in de negentiende eeuw overschaduwd 
door de vestiging van het koninkrijk en de restauratie. De Utrechtse abolitionisten lieten 
zich meer door het protestants Réveil motiveren, dat zeer orangistisch was en zich juist 
afzette tegen het rationele verlichtingsdenken. De Réveillisten keken meer westwaarts, 
naar de Britse voorbeelden, dan naar de idealen van de Franse Revolutie. Bovendien 
zouden zij zich pas een decennium na het overlijden van Petronella Moens (Utrecht, 1843) 
tegen de slavernij gaan uitlaten. Schatplichtig aan de Aardenburgse en Utrechtse 
voorvechtster van de gelijkheid hebben ze zich nooit getoond. 
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DE NAEREBOUTS VAN J.L. NIERSTRASZ JUNIOR 
 
Marinus van Hattum 
 

 

 

Frans Naerebout (1748-1818) verdient 
als mensenredder de hoogste lof. 
Johannes Nierstrasz Jr. (1796-1828) 
heeft hem die in 1826 in een modern 
heldendicht gegeven. Niet alle 
contemporaine recensenten waren 
enthousiast, maar uitdrukkingen als 
‘Het allerschoonste meesterstuk’, en 
’Met een fiksch penseel en 
meesterlijke hand, als voor het oog 
geschilderd’ doen recht aan een 
boeiend verslag van het 
mensenreddende werk van de 

gebroeders Naerebout uit Vlissingen. 
Petronella Moens schreef een gedicht 
onder hun portret en Marinus van 
Hattum heeft het lofdicht van 
Nierstrasz uitgegeven en van een 
uitvoerige inleiding voorzien in 2021.  
Uit de achtergrondinformatie blijkt 
hoezeer Nierstrasz behoorde tot de 
vriendenkring van Petronella Moens, 
waarin we namen tegenkomen van 
Willem Hendrik Warnsinck, Johannes 
Immerzeel en Hendrik Tollens. 
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BIO 
Mariunus van Hattum (1946) studeerde van 1969 tot 1975 
Nederlandse taal- en letterkunde aan het Instituut voor 
Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam. In 1994 
promoveerde hij aan de Vrije Universiteit op leven en werk 
van Jan Fredrik Helmers, van wie hij enkele dichtwerken 
editeerde. Ook van Willem Bilderdijk, Vrouwe Bilderdijk, 
Joannes de Clercq, Rhijnvis Feith, Ernest Willem Holthuysen 
en Ezra Pound gaf hij teksten uit. Jarenlang was hij het 
gezicht van het Bilderdijkmuseum en in eerdere afleveringen 
van de Moensiana zagen we bijdragen van Van Hattum terug. 
Recent verscheen zijn uitgave van Frans Naerebout, naar het 
heldendicht van J.L. Nierstrasz.  
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DE NAEREBOUTS VAN J.L NIERSTRASZ JUNIOR 
 
Marinus van Hattum 
 

Als actieve onderzoeker heeft Marinus van Hattum al menige vondst gedaan wat 
betreft werk van Petronella Moens. Onlangs verblijdde hij de redactie van 
Moensiana met drie brieven, een van vader Petrus Moens en twee van Petronella 
zelf. De brieven geven een inzage in de werkwijze van de dichteres en de 
ondersteuning die zij in de beginjaren van haar lange carrière als schrijfster ontving 
van haar familie. Ook blijkt uit deze brieven dat zij jaarlijks stukjes schreef voor de 
bekendste genootschappen uit haar tijd. Zij vormden een belangrijk platform voor 
de schrijfster en haar vriendin Adriana van Overstraten.  

Moens was van 1783-1798 lid van Studium Scientiarum Genitrix te Rotterdam, de 
geadresseerde van onderstaande brieven. In 1785 werd zij lid van het Amsteldamsch 
Dicht- en Letteroefenend Genootschap waar zij een gouden medaille won met het 
prijsvers De Waare Christen. Algemeen wordt deze bekroning gezien als de start van 
haar leven in de openbaarheid als dichteres. De Waare Christen werd uitgegeven bij 
Martinus de Bruyn te Amsterdam in de Werken van het Amsteldamsch Dicht- en 
Letteroefenend Genootschap Wij streven naar de Volmaaktheid 1789-1794.  

 

Petrus Moens aan Studium Scientiarum Genitrix (?), Aardenburg, 24 februari 1784  
UBL, MIJ. Ned. Ltk., hs. BM H 71-1 (2 beschreven pp., 228x185 mm.) 
 1

Wel Edel Heer! 
Hebbe de eer het nevensgaande vers van myn Dochter Pieternella ter beoordeeling en 
verbetering [-van] door t Genoodschap UWEd toe te zenden. Het genoodschap kan er vast op 
gaan, dat het haar eige werk is; maar ik heb voor haar laten lezen het geen Gods woord, F: 
Josephus en Algemeene historien van Manasse zeggen. Het vers is langer geworden, dan zy zich 
had voorgesteld, en t is naauwlyks te verwonderen, want groote deelen stelt zy by haar zelven 
op, die dan door haare jongere zuster telkens worden afgeschreven; en niet voor het geheel af is, 
komt het onder myn oog, om het van grove schryf- spel- en taal-fouten, naar myne geringe 
begrippen, te zuiveren. Verzoeke daarom dat de Heeren er naar welgevallen mede handelen. 
 

Hebbe de eere te zyn Wel Edel Heer 
                                           UwWelEds DWDienaar 
                                           P: Moens 

 
Aardenburg 
Den 24 Febr. 
1784 
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Petronella Moens aan Studium Scientiarum Genitrix (?), Ossendrecht, 2 juni ???? 
UBL. Mij. Ned. Ltk. , hs. BM H 71-2 (2 beschreven pp. 227x187 mm): onderschrift in potlood 

 

Petronella Moens aan Studium Scientiarum Genitrix, Bergen op Zoom, 1 oktober 1795 
UBL, Mij.Ned. Ltk., hs. BM H 71-3 (2 beschreven pp., 227x188 mm); hetzelfde handschrift als het vorige; 
onderschrift in potlood 
 

2

3

Oszendrecht den 2 Juny 
 
Weledele Heer!  
 
Het hier ingesloten dichtstukje, verzoek ik uit mijn naam, by het Genoodschap inteleveren. ik heb het vorig 
jaar verzuimd iets te zenden. dit doet mij leed, maar een oprechte Schultbelijdenis zal mij, hoop ik, vergeving 
doen vinden. gelief het Genoodschap(dat ik den gloririjksten bloei toewensch) van mijn ware hoogachting 
te verzekeren . Ik woon thans niet in aardenburg, dit is mooglijk de reden dat ik de jaarlijkze uitnoodeging 
ter vergadering, niet ontfangen heb. Gelief in het vervolg iets dergelijks, aan het huis van de Heer A: Coster 
Coopman te Bergen op den Zoom te bezorgen.  ik weet ook niet of ik het vorege jaar het boekdeel dat 
herdrukt is, betaald heb. 
 
          gelief mij dit bij gelegenheid te melden. 
          Ik beveel mij in uw vereerende Vriendschap en teeken mij. WelEdel Heer uw dienares en Kunstvriendin 
 
petronella  moens 

B:o.Zoom den 1 oktober 
Het eerste jaar der vrijheid 
1795 
 
Geachte Medeburger 
 
De hier ingesloten dichtregelen. bied ik. als myn jaarlijks offer. Het vaderland vereerend Kunstgenootschap 
aan. Met een streelemd-genoegen, zoudek [sic] de jongstleden vergadering ( die als onder de schaduw van 
den Boom der vrijheid gehouden werd) bygewoond hebben. en wellicht – waar mij dit ook gelukt, daar ik 
de dag, voor het houden der vergadering, mij in Rotterdam bevond; doch de uitnoodigings brief, vond ik 
eerst bij mijn terug komst te Bergen op Zoom; intusschen – deelt mijn hart (dat ook voor vrijheid en 
vaderland klopt) in de zuivere vreugde, die het genootschap, op het vriendschappelijk gloriefeest der 
vrijheid, smaakte. 
de liefderijke God, die de mensch tot gelukzaligheid vormde, voltooi het geluk van ons vaderland, hij 
bevestig onze Vrijheid; dan – bloeid onze voorspoed, dan ontwiklen zich weetenschappen en kunsten, door 
liefde en deugd beschaduwt. ook dit – door oefening grootvorden [sic] kunstgenootschap.zal de vrije 
vaderlandsche Poezij.van trap tot trap doen opklimmen.met een eedlen luister.tot het laa[t]ste nageslacht 
overvoeren, en zig in de volmaakter zangreien, van de gewesten der onsterflykheid doen verliezen.mag ik 
aan uw byzondere vriendschap.voor de Medeburger! het nevensgaande dichtstukje aanbeveelen? met 
verzoek om het niet aan het Genootschap overtegeeven, dan na dat het van taal en andere 
gebreken gezuiverd is, ik bezit hier niet een Kunstvriend die mijn werk kan nazien, en ik durfde 
niet langer verzuimen om aan het genootschap iets te zenden. na toewensching van het Beste 
heil en aanbieding van opregte vriendschap, teken ik mij geagt medeburger 
                                                                           

uw vriendin en Medeburgeres 
 
p.moens 
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[adres:] 
 
Aan den Burger I: Kaas eerste secretaris 
Van het Genootschap onder de Spreuk 
Studium Scientiarum Genitrix 
Te  
Rotterdam 
 
[aan achterzijde adres in potlood:] 
Douflevv [?] van Arnenberg Slikvaart 
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TEKST PETRONELLA MOENS UIT 1797 
GEVONDEN 

 
Ans J. Veltman-van den Bos 

Nu in coronatijd het onderzoek in archieven en bibliotheken tot een minimum beperkt wordt, is een 
mailtje als onderstaand een welkome verrassing.  Op 24 april 2021 mailde Maarten Versluis dat hij in 
het bezit was van een oude tekst van Petronella Moens met de onderstaande titel: 

Aangenaam verrast ben ik tot aanschaf van 
deze antiquarische tekst overgegaan. Het 
gebeurt tegenwoordig zelden dat ik een tekst 
van Moens tegenkom, die ik nog helemaal niet 
ken, laat staan gelezen heb. Maarten Versluis 
vertelde dat het stuk afkomstig is uit de 
nalatenschap van zijn vader die een 
antiquariaat had.  

Niet alleen gaat het hier om een vroege tekst 
van Petronella Moens, maar ook heel 
bijzonder is de parallelle vertaling in het Frans 
onder de tekst. Ook dat fenomeen ben ik niet 
eerder tegengekomen. 

Voorafgaand aan de tekst staat een gedicht 
van J.H. van der Palm, met een voetnoot: 

Zie het prijsvaers op het Oorlog in het V.Deel 
op pag.93. der Dichtoeffeningen van het 
Genootschap: Studium Scientiarum Genitrix, 
te Rotterdam 1785.   

Vermoedelijk is de tekst afkomstig uit een 
verzamelbundel van het genootschap, zoals 
ook de laatste bladzijde blijkt, die van een 

andere auteur is. Na de titelpagina volgt een 
gedicht van J.H. van der Palm met een 

verwijzing naar het onderwerp, dat kennelijk als prijsvraag was uitgeschreven. De Franse vertaler 
bewijst via een lofdicht aan het slot de eer die Petronella toekomt. In de Franse vertaling is een 
gedicht gevoegd van ene M.J. Chenier. Het is mogelijk dat dit de vertaler is, maar dat heb ik nog niet 
kunnen achterhalen.   
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