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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Voorwoord
De Emancipatie-Wet was de officiële erkenning van het recht op zelfbevrijding dat
de slaven twee honderd en vijftig jaren lang, dag in, dag uit, in eigen handen
genomen hadden, door zich in allerlei vormen te verzetten tegen de officiële
bestrijding van dit recht.
De kracht van dit recht resulteerde in opgespaarde energie, die in gepasseerde
eeuw Suriname op minder belemmerde wijze opvoerde tot zelfbevrijding op stoffelijk,
geestelijk, economisch en sociaal gebied.
De Surinaamse Historische Kring heeft gemeend deze energieke opgang niet
beter huldigend te kunnen memoreren dan door de aandacht te vragen voor deze
‘Kinderen van eigen land’, die ‘nanga Gado wani’ konden getuigen van de geestkracht
en het rijke hart van hun voorouders. Een tweede reeks moge spoedig volgen.
Paramaribo. Op het Eeuwfeest van de Emancipatie 1 Juli 1963.
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De Ontwikkeling van de Rechtspositie van de vroegere
Plantageslaven in Suriname.
door Dr. A.J.A. Quintus Bosz
Het instituut slavernij is zo oud als de wereld en zal in primitieve maatschappijen
wel hoofdzakelijk met oorlog hebben samengehangen. Aangenomen kan worden,
dat vanaf het begin van de mensheid menselijke wezens in de een of andere vorm
tot dienstbaarheid aan medemensen gedwongen zijn geweest. Voorzover wij in de
geschiedenis kunnen teruggrijpen, liepen deze vormen naar plaats en tijd sterk
uiteen, van eigenlijk gezegde slavernij onder absoluut meesterschap tot horigheid
onder min of meer vaderlijk gezag toe. Persoonlijke dienstbaarheid kon dus heel
sterk variëren: van volkomen rechteloosheid van de individu tot een knechtschap
met uitgesproken en soms zelfs sterke rechten.
De geschiedenis van de oude beschavingen toont aan, dat het in de lijn der dingen
ligt, dat de nakomelingen van de oorspronkelijke slaven een steeds sterkere
rechtspositie innemen om op de lange duur als volwaardige burgers in de
maatschappij op te gaan. Het is ook alleszins begrijpelijk, dat de onvermijdelijke
vermenging tussen meester en knecht in de loop der generaties een verschuiving
in de verhoudingen met zich meebrengt. De instituten van persoonlijke dienstbaarheid
als zodanig blijken echter dikwijls een taaier leven te hebben gehad, doordat
voortdurende aanvoer van nieuwe slaven bij vele volken de instandhouding ervan
in de hand werkte. Veelal werden buitgemaakte vijanden op grond van het
oorlogsgebruik in slavernij gevoerd, maar soms kwam slavernij ook voor als straf
en was pandelingenschap voor schulden mogelijk. De negerslavernij in Amerika
week in beginsel van dit normale patroon af. Terwijl in Europa zelf de slavernij reeds
grotendeels weggesleten was, werd doelbewust het oude en feitelijk al begraven
instituut nieuw leven ingeblazen voor buitenlands gebruik, n.l. de exploitatie van de
nieuwe koloniën in West-Indië. In plaats van de gebruikelijke oorzaken lagen dus
zuiver economische overwegingen aan deze slavernij en de instandhouding daarvan
ten grondslag.
Wanneer wij de voorgeschiedenis nagaan, dan blijkt er reeds
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vóór de ontdekking van Amerika een herleving van de slavernij op te treden in de
Christelijke Zuid-Europese landen en wel slavernij ten aanzien van niet-Christelijk
Afrikaners. Hiermede werden de Islamitische veroveraars rond de Middellandse
Zee vergolden, die de gevangen Christenen ook tot slaven maakten. Er ontstond
daardoor op den duur vanzelf een groeiende markt voor zwarte slaven in
Zuid-Europa, al bleef de slavernij van beperkte betekenis. Toch schijnt men al in de
middeleeuwen geleerd te hebben om ook elders van onvrije arbeidskrachten een
economisch gebruik te maken. Een geheel nieuwe bedrijfsvorm begon geleidelijk
aan ingang te vinden in de afhankelijke tropische gebieden, nl. het plantagesysteem
met slavenarbeiders. Met dit systeem moet het mogelijk gebleken zijn goedkoop
en op ruime schaal zelf de uit het Oosten geimporteerde producten voor de Europese
markt voort te brengen, terwijl de donkere slaven ook beter tegen het klimaat en de
zware landarbeid bestand waren dan hun meesters. In de 14e eeuw waren er in
ieder geval reeds Italiaanse landbouwondernemingen met slavenarbeiders in de
Levant en een eeuw later zien we dat Portugezen de plantage-landbouw uitoefenen
in Guinea, waar met behulp van negerslaven de suikercultuur werd bedreven. De
hernieuwde opkomst van de slavernij uit Zuid-Europa werd bevorderd door de met
de Renaissance gepaard gaande herorientatie op de oud-Romeinse cultuur. Bij de
Romeinen was de slavernij nog een erkend en gereglementeerd instituut geweest,
dat in het rechssysteem zijn plaats had. Met de receptie van het Romeinse recht
kon dus ook gemakkelijk weer de slavernij in zijn vroegere vorm worden
geintroduceerd. Daarbij kwam, dat de Christelijke leer zich niet duidelijk tegen
slavernij verzette. Volgens het Oude Testament was slavernij geoorloofd en in het
Nieuwe Testament werd dit niet uitdrukkelijk weersproken. Toen het gebruik van
negerslaven een succes bleek bij de exploitatie van nieuw ontdekte tropische landen,
stond niets meer het voortbouwen op de oude precedenten in de weg.
Deze precedenten waren behalve de Romeinse ook de oud-Germaanse slavernij.
Naar het Romeinse recht was de slaaf niet meer dan een zaak, een rechtsobject.
Hij kon daarom geen bezit of andere rechten hebben, geen getuigenis afleggen en
niet huwen. In het lokaal nogal variërende oud-Germaanse recht daarentegen had
de lijfeigene en horige meestal wel een
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zekere rechtspositie. Zo was de lijfeigene weliswaar aan de grond gebonden en
gehouden zijn meester te dienen, maar hij kon een gedeelte van zijn arbeidstijd ten
eigen nutte aanwenden, over de opbrengst daarvan zelfstandig beschikken en zich
uiteindelijk zelfs vrijkopen. Ook kon hij met toestemming van zijn heer een huwelijk
aangaan en een gezin stichten.
De nieuwe ontwikkeling van het slavenrecht hing samen met de specifieke richting,
die de exploitatie van het tropisch gedeelte van Amerika insloeg. De schaars bevolkte
Nieuve Wereld bood over het algemeen weinig handelsmogelijkheden en er was
meestal niet veel andere keus dan immigratie en het zelf bedrijven van de landbouw.
Maar in tropisch West-Indië, waar men van de cultivatie juist de meeste winsten
verwachtte, konden de landbouwmethoden uit eigen land niet zonder meer worden
toegepast. De oplossing vond men hier in het plantagesysteem, dat door de
Portugezen tegelijk met het suikerriet uit Afrika naar Brazilië was overgebracht. Dit
revolutionair systeem vond weldra algemeen ingang en heeft zich in de diverse
koloniën op eigen wijze ontwikkeld. Met dit systeem konden grote landerijen met
behulp van slaven worden ontgonnen en bebouwd om de Europese markt van de
veel gevraagde tropische stapelprodukten te voorzien. Indiaanse slaven bleken al
spoedig niet bruikbaar voor dit doel, maar geimporteerde negerslaven, die sterker
en gewilliger waren, leenden zich bijzonder goed voor zware plantage-arbeid. De
slavenhandel op Afrika heeft toen in de groeiende behoefte voorzien.
Door de koloniserende landen werden verschillende slavenstelsels ontwikkeld,
die voornamelijk op de Romeinse rechtsbeginselen steunden, al vertoonden zij
soms ook meer humane trekken. Dit hing van de economische instelling van de
diverse naties en vooral ook van de wijze van exploitatie af. Typisch is, dat de
Spaanse, Portugese en Franse slavenwetten veel milder waren dan die van
Engeland, de Nederlanden en Denemarken, terwijl men juist in deze landen zelf in
het geheel geen slavernij meer kende.
In de bezittingen van de Katholieke landen genoten de slaven in meerdere of
mindere mate wettelijk bescherming. In de Spaanse koloniën werd voortgebouwd
op het sedert de middeleeuwen in het Europese Spanje gecodificeerde slavenrecht,
de ‘Siete Partidas’, waarin de slaaf niet uitsluitend rechtsob-
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ject maar ten dele ook rechtssubject was. Ook bij de Portugezen was de slaaf niet
geheel rechteloos, terwijl de Fransen voor hun slavenkoloniën een speciaal wetboek
invoerden, de ‘Code Noir’ van 1865.
In de koloniën van de niet-Katholieke landen miste men dit. Het slavenrecht was
daar veel strenger en kende in beginsel geen bescherming van de slaaf. Ook de
behandeling was er slechter en vertoonde minder paternale trekken. Hiervoor zijn
verschillende oorzaken aan te wijzen.
In de eerste plaats waren de Noord-Europeanen rationeler op productie en winst
ingesteld dan hun Latijnse naburen. De invloed van kooplieden op hun regeringen
was er ook veel groter dan in de absoluut geregeerde Zuid-Europese landen, waar
het patriarchale vorstengezag zijn bescherming tot de slaven uitstrekte. De
Noord-Europese kooplieden en handelaren konden zich daardoor vrijer en
zelfstandiger ontplooien in hun onbeperkt winststreven. Bij hun was de slaaf zuiver
gebruiksvoorwerp bij de investering in de plantage-exploitatie in West-Indië. En
kapitaalsgoed behoefde nu eenmaal geen bescherming. Aan afzonderlijk slavenrecht
in positieve zin werd helemaal niet gedacht, want de slaven werden nauwelijks als
menselijke wezens beschouwd.
De Slaven van Noord-Europese koloniën troffen dan ook vaak het wreedste lot.
De individualistische geestesinstelling der eigenaren werkte het voorkomen van
meerdere excessen in de hand. Bovendien ontbrak de invloed van het Kanonieke
recht, dat de slaven verplichtte het Katholieke geloof te aanvaarden. In de Katholieke
koloniën vormde het gemeenschappelijk geloof een zekere band tussen de meester
en zijn slaven, terwijl in de Britse en Nederlandse volkplantingen, waar men geen
bekering der slaven wenste, de afstand tussen hen veel groter was. Afgezien van
de behandeling door de meester werd de zwaarte van het lot der slaven vooral
bepaald door de aard van de arbeid, waarvoor zij werden gebruikt. Zo waren in
Suriname zij het slechtst aan toe, die op de rietvelden en in de suikermolens moesten
werken. Op de koffieplantages was het werk buiten de pluktijd minder zwaar en op
de katoenplantages had men ook lichter werk. De slaven op de houtgronden werkten
meestal in taakopdracht en genoten veel minder vrijheid dan zij, die op de plantages
moesten sloven. Nog beter hadden
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het de slaven, die als visser, veehouder of ambachtsman waren geëmployeerd.
Maar nog het beste lot viel de huisslaven ten deel, die soms practisch niets hadden
te doen en het dikwijls beter hadden dan vrije landarbeiders in Europa. Een belangrijk
aantal slaven, vooral vrouwen, werd uit louter luxe gehouden. Slechts 1/4 tot 1/3
van het totale aantal slaven was daadwerkelijk op het veld werkzaam.
De positie van de groep plantage-slaven in Suriname, eerst een Britse en daarna
een Nederlandse kolonie, vormde dus een uiterste maatstaf voor de West-Indische
slavernij. Zonder enige wettelijke bescherming waren zij op de afgelegen plantages
volkomen aan de willekeur van hun eigenaren overgeleverd. Zij waren ‘voorwerpen’,
die als regels waren ‘geaffecteerd’ op de grond als zaken, onroerend door
bestemming, die de plantage volgden bij overdracht of vererving en onderworpen
waren aan de op het goed rustende hypotheek. Op hun was slechts het algemeen
geldende zakenrecht van toepassing en zij konden dus worden verhuurd enz. en
waren vatbaar voor beslag. In de vrees voor kapitaalsverlies lag hun enige practische
bescherming. Op grond van dezelfde economische overwegingen, die tot de slavernij
aanleiding hadden gegeven, had men er immers belang bij, dat de slaven in werkbare
conditie werden gehouden en dat aandacht aan hun voeding, behuizing,
gezondheidstoestand e.d. werd besteed. Op dit gebied ontwikkelde zich dan ook
het eerste vaste gebruik.
Van het Surinaamse slavenrecht in de Engelse (1651-1667) en in de Zeeuwse
tijd (1667-1682) is weinig bekend. Gezien de verdere ontwikkeling van dit recht
moeten zich in die tijd althans al zekere gewoonteregels voor de positie der slaven
hebben gevormd. De maatregelen van het bestuur beperkten zich toen nog vrijwel
uitsluitend tot verbodsvoorschriften in het belang van de handhaving van de orde.
De eigenaar kon zijn slaven gebruiken voor elk werk, maar hij diende hen te
verzorgen en te onderhouden, óók in geval van ziekte en ouderdom. Meestal kregen
de slaven op de plantages kostgrondjes in gebruik om in hun vrije tijd te bewerken,
zodat zij in wat bijvoeding konden voorzien. Het houden van pluimvee was dikwijls
ook toegestaan. De slaaf kon de opbrengst voor zichzelf besteden en zich dus
zodoende enig bezit verschaffen. De handel in kostgrond-producten, brandhout,
pluim-
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vee en vis stond hem als regel vrij, al bleef deze handel uiteraard zeer beperkt en
had de slaaf voor de verkoop naar buiten een verlofbiljet van zijn meester nodig.
Dit bezit werd hem gelaten en vererfde bij zijn dood intern volgens eigen gebruiken.
Ondanks zijn absoluut recht wachte de meester er zich meestal wel voor om zich
met de onderlinge erfkwesties der slaven, die toch niet veel om het lijf hadden, te
bemoeien.
De Surinaamse slaaf kon verder een gezin vormen, al kon hij geen wettig huwelijk
sluiten. Het was een door de meester gesanctioneerde samenleving met de slavin,
die hijzelf had uitgekozen of die hem was toegewezen. Deze samenlevingen waren
dikwijls vrij bestendig, hoewel de man gewoonlijk ook wel met andere slavinnen
gemeenschap had. Het was geen gebruik dat gezinsleden gescheiden werden
verhandeld.
Alle slaven, tot de kinderen toe, werden door de meester voorzien van zijn
particulier brandmerk als bewijs van eigendom. Maar hij behoorde ze overigens
redelijk te behandelen en niet door overmatige arbeid uit te putten. Hij moest hun
voldoende tijd voor slaap en rust gunnen en ze op zondagen zoveel mogelijk vrij
geven. De meester diende voorts in zijn straffen rechtvaardigheid en matigheid te
betrachten. Ernstige vergrijpen behoorden door het Hof te worden berecht. De
eigenaar mocht zijn slaaf niet zelf doden.
In latere jaren werden deze gewoonteregels meer en meer in wettelijke bepalingen
vastgesteld en kwam het slavenrecht duidelijk tot ontwikkeling.
Toegegeven moet hierbij worden, dat de plantage-eigenaren hun eigen normen
vaststelden en zich slechts voorzover zij dit zelf verkozen aan de regels hielden. Zij
konden toch bezwaarlijk worden gecontroleerd op hun vaak afgelegen gronden,
terwijl de rechtspraak in handen was van medeplanters, óók slaven-eigenaren, die
er belang bij hadden, dat hun vrijheid om de slaven naar goeddunken te behandelen
zo min mogelijk werd beperkt. Daarbij konden de slaven zelf niet getuigen of
aanklagen, tenzij onderling, zodat eventuele strafbare feiten van de eigenaars
nauwelijks vervolgd konden worden. De slaven waren tenslotte onderworpen aan
belangrijke zwaardere straffen dan vrije lieden, niet alleen wat de strafmaat, maar
ook wat de soorten straffen betreft.
Het groeiende aantal wettelijke voorschriften in volgende jaren
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omtrent de voeding, de behuizing, de arbeidsduur, de behandeling en de bestraffing
der slaven bleef daardoor in de praktijk maar al te vaak een dode letter. De
eigenaren, die zich er niet aan stoorden, werden toch bijna niet vervolgd of hun
werd uiteindelijk de hand boven het hoofd gehouden. Er heerste een sterk
individualisme in Suriname en de planters volgden niet zelden, ondanks alle
strafbepalingen, eigen inzichten. Er waren ongetwijfeld vele planters, die hun slaven
goed behandelden, maar over het algemeen schijnt de behandeling van de slaven
in Suriname slecht afgestoken te hebben bij die in de andere West-Indische koloniën.
Ernstige gevallen van mishandeling van de slaven in Suriname zijn volgens de
geschiedschrijvers geen zeldzaamheid geweest, ook al hebben zij meestal allleen
op de opzienbare gevallen de nadruk gelegd. Toch was dit mishandelen en vooral
het doden en verminken van slaven lijnrecht in strijd met het economisch principe,
want er waren belangrijke kapitalen in deze ‘voorwerpen’ geinvesteerd. Niet alleen
de mentaliteit van de meester, die zich gewoonlijk tegenover een grote slavenmacht
moest handhaven, maar ook het gehalte der kolonisten en het gemak, waarmee in
het plantagebedrijf geld verdiend kon worden, moet hierbij een rol hebben gespeeld.
Wellicht heeft ook de bepaling uit het octrooi van 1682, waarbij de W.I.C. verplicht
werd de nodige slaven aan te voeren en deze op crediet met termijnbetaling te
leveren, een nonchalantere behandeling van het slavenkapitaal in de hand gewerkt.
Niettemin is de rechtspositie der slaven in de loop der jaren geleidelijk aan sterker
geworden, althans op papier. De man, die hiertoe de eerste krachtige stoot heeft
gegeven, was Gouverneur VAN SOMMELSDIJCK (1683-1688). Hij heeft met straffe
hand enige orde gebracht in de nog ongeregelde toestanden in de jonge ongebonden
kolonisten-maatschappij en heeft daarbij ook op het gebied van het slavenrecht
verschillende maatregelen getroffen. Door hem werden bijv. de lijfstraffen, die de
eigenaren op hun slaven mochten toepassen, wettelijk beperkt en de doodstraf
uitdrukkelijk verboden. Dit sproot zeker niet voort uit zachtaardigheid, want daar
was VAN SOMMELSDIJCK de man niet naar. Hoewel zijn gevoel voor
rechtvaardigheid er wel toe zal hebben meegewerkt, beoogde hij met zijn
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humane maatregelen in de eerste plaats het economisch belang van de kolonie te
dienen. Hij bevorderde dan ook de aanvoer van nieuwe slaven, waar de W.I.C.
blijkbaar onvoldoende zorg voor droeg. Verder stelde hij vast, dat op elke nieuwe
plantage al naar gelang de oppervlakte een minimum aantal slaven ‘geaffecteerd’
moesten worden. Eerst was dat één slaaf per 100 akkers en later één per 50 akkers.
Volgens zijn instructie diende deze Gouverneur iedere kolonist en planter te
‘obligeren’ om zoveel vivres en levensmiddelen te doen verbouwen, dat zij genoeg
in voorraad zouden hebben om hun familie en hun slaven gedurende vijf tot zes
maanden te kunnen onderhouden. Dit was bedoeld om de kolonie met zijn lange
en kwetsbare aanvoerlijn wat minder afhankelijk te maken van de
levensmiddelen-voorziening uit het moederland. Reeds in 1684 bepaalde VAN
SOMMELSDIJCK, dat voor iedere 2 slaven tenminste één akker met kostgroente
moest worden beplant. Onder druk van de planters werd dit een jaar later veranderd
in tenminste één akker voor 8 slaven, maar nu op verbeurte van de toen zeer hoge
boete van 1500 ponden suiker. In 1686 vaardigde VAN SOMMELSDIJCK een
reglement uit ter regeling van het beheer van de plantages en gronden wegens de
‘disordres en ongeregeldheden, die aldaar gepleegd werden door officieren en
nadere bedienden’. Dit zgn. Plantaadjereglement, waarin tal van voorschriften van
de behandeling der slaven waren opgenomen, is feitelijk tot aan de emancipatie
van kracht gebleven. In 1695, 1725, 1749, 1760, 1761, 1784, 1799 en 1817 werd
het telkens, na meestal te zijn aangevuld, opnieuw afgekondigd; de
slavenreglementen voor de plantages van 1851 en 1856 zetten de traditie verder
voort. De verschillende reglementen geven daarom een goed beeld van de zich
langzaam maar toch zeker wijzigende opvattingen.
Al in het eerste Plantaadjereglement werd wreed optreden verboden. De tucht
diende gehandhaafd te worden door voor die tijd motige straffen. Voor delicten, die
door de slaven-eigenaren zelf mochten worden afgedaan, werd het maximum en
de wijze van toediening van lijfstraffen vastgesteld. Daarnaast werden in de
daaropvolgende jaren meer een meer incidentale voorschriften gegeven, die op de
behandeling der slaven betrekking hadden. In 1694 werd bepaald, dat de slaven
niet verplicht mochten worden op zaterdag na de middag noch
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op zondag te werken. Aan de eigenaars werd toen ook uitdrukkelijk opgedragen
hun slaven de nodige tijd voor rust en slaap toe te staan. Een jaar later werd
bovendien voorgeschreven, dat de meester geen slavendiensten mocht eisen ‘buiten
de tijd van acht of tien uren’. In 1695 en in 1699 werd bepaaldelijk vastgesteld, welke
voeding de heer aan zijn slaven moest verstrekken. Hij diende daarnaast aan iedere
slaaf een stuk grond ten gebruike af te staan voor het verbouwen van
levensmiddelen.
De behandeling der slaven in de practijk bleef echter te wensen over.
Mishandelingen en zwaar werk deden tal van slaven wegvluchten. In de 18e eeuw
begonnen deze weggelopen slaven, die zich in de bossen verenigden, een steeds
groter gevaar voor de rust in de kolonie te vormen. Door hun succes werd het
weglopen nog gestimuleerd en zo vermeerderde hun aantal voortdurend. De
plantages werden op den duur zo zeer bedreigd, dat een complete binnenlandse
oorlog gevoerd moest worden om de ‘weglopers te dwingen’.
Toen de kolonie door de binnenlandse strijd vrijwel was uitgeput begon men zich
te realiseren, dat door een betere behandeling van de plantagestlaven aanzienlijk
schade en onkosten bespaard hadden kunnen worden. Feitelijk dus te laat werden
de maatregelen tegen misstanden op de plantages en gronden belangrijk verscherpt
en het toezicht hierop herzien.
De Plaantaadjereglementen uit de 2de helft van de 18e eeuw waren hier de
weerslag van. Zo werden in dat van 1761 tal van strenge boetebepalingen
opgenomen gericht tegen wanbeheer en misdragingen van het vrije
plantagepersoneel. Ten aanzien van de slaven hield dit reglement voorschriften in
voor de handel met slaven, het verbod zich met slavinnen te vermengen,
bestraffingen van slaven, het nalaten van onnodige ‘woordelijke dreigementen of
verwijtingen’, dansfeesten voor de slaven, ziekenverzorging, minimale kost- en
visvoorziening, het verstrekken van kleding, slaaplakens, zout, pijpen, tabak en
medicamenten, enz. Op het niet naleven van elk van deze voorschriften waren
speciale hoge boetes gesteld. ‘Scherpelijk’ moest worden toegezien of dit reglement
wel ‘stiptelijk werd geobserveerd’.
Gouverneur CROMMELIN heeft toen zelfs nog willen doorvoeren, dat alle blanke
eigenaars en plantageopzichters ‘naar
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lijf of leven’ gestraft zouden worden naar het gewone recht als zij een slaaf hadden
‘vermoord’. Bij alle ernstige huiselijke bestraffingen van de eigenaar zouden twee
blanke getuigen aanwezig moeten zijn, daar dit anders nooit bewezen kon worden.
Door de weerstand van de leden van de Politieke Raad, die uit aanzienlijke planters
bestond, is het voorstel van CROMMELIN gestrand. De planters waren bang voor
verlies van autoriteit en prestige wanneer de slaven zouden weten, dat hun meesters
niet het recht over hun leven en dood hadden. Men was verder nog van oordeel,
dat de voorgestelde wettelijke regeling slechts zou zijn voor de preventie van delicten
onder de slaven.
De voortschrijdende versterking van het slavenrecht konden de planters echter
niet tegenhouden. Het plantaadjereglement van 1784 ging alweer een stap verder
dan dat van 1761. In de aanhef werd nu gezegd: ‘Dewijl de landbouw niet geoefend
wordt dan door de handen van slaven, welke daartoe door een behoorlijk
ondergeschiktheid en gedurig toezicht moeten gehouden worden, doch echter hun
slaafse staat zoveel doenlijk en overeenkomstig de rede en plichten van
menschelijkheid behoort dragelijk gemaakt te worden .....’. Een belangrijke
verbetering was de wettelijke afschaffing van de gevreesde ‘Spaanse bok’ als straf,
terwijl bovendien het opbinden en ophijsen van de slaven tijdens de tuchtiging met
de zweep werd verboden. Verder werd de voeding wat vermeerderd en werden
danspartijen der slaven, het zgn. ‘baljaren’, voor het eerst uitdrukkelijk vier keer per
jaar toegestaan. Een ander teken des tijds was dat de vermenging tussen blanke
en zwarten niet meer met zoveel woorden werd verboden, maar alleen gelast, dat
er geen ‘desordres’ door mochten ontstaan.
Nu moet hierbij in aanmerking worden genomen, dat in 1784 de rijke jaren voor
Suriname achter de rug waren. Vele eigenaren waren genoodzaakt hun plantages
te verkopen of werden geëxecuteerd en deze bezittingen kwamen grotendeels in
handen van hun geldschieters in Nederland. De nieuwe eigenaren konden de
plantages niet zelf beheren, maar moesten dit overlaten aan zgn. directeuren of
administrateurs. Het tijdperk van absenteïsme was ingezet en de afwezige eigenaren
waren uit de aard der zaak bevreesd, dat hun plantagepersoneel misbruik van
bevoegdheden zou maken en zo nog
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meer wegloperijen of andere vermindering van het slavenkapitaal zou veroorzaken.
Aan deze bezorgheid kwam het reglement van 1784 tegemoet, dat overigens,
ondanks alle sancties, niet heeft kunnen bereiken, dat de voorschriften overal werden
nageleefd. De Spaanse bok, bijvoorbeeld, werd ruim 50 jaar na de afschaffing nog
toegepast.
In de 18de eeuw, vooral tegen het einde daarvan, groeide het aantal vrijgevingen
van slaven of ‘manumissies’ in toenemende mate. De hoofdreden hiervoor was
gelegen in het natuurlijk gevolg van de verboden vermenging tussen blanken en
zwarten. Vele vrije vaders bezorgden hun nakomelingen bij slavinnen de vrijheid.
Er kwamen echter ook wel andere redenen voor, zoals het schenken van de vrijheid
aan trouwe bedienden bij testamentaire beschikkingen. Soms werden slaven wegens
bijzondere verdiensten door het Bestuur met de vrijheid beloond, zoals bijv. Quassi
en Ascaan. Indien zulk een slaaf aan een particuliere meester toebehoorde werd
hij eerst tegen schadeloosstelling door het Land genaast. Verder bestond het in
1772 opgerichte Corps Zwarte Jagers uit door het land aangekochte slaven, die de
vrijheid verkregen door dienst te nemen om tegen de Weglopers te strijden.
Daarnaast geschiedde manumissie nogal eens om economische redenen. Zoals
reeds gezegd werd over het algemeen toegelaten, dat een slaaf enig bezit verwierf,
waarover hij, óók na de dood, kon beschikken. Gouverneur VAN SOMMELSDIJCK
was hiervan afgeweken en had verboden, dat slaven kostgrondproducten verkochten,
maar dit verbod werd door zijn opvolgers niet gehandhaafd. Het was, vooral in de
stad Paramaribo, niet ongebruikelijk, dat slaven een deel van hun verdiensten
mochten behouden en zelfs het toekennen van loon was blijkbaar geen uitzondering.
Zo kon het gebeuren, dat slaven in de gelegenheid werden gesteld zich vrij te kopen,
vooral wanneer zij al oud geworden waren en toch niet veel dienst meer konden
doen. Men was dan gelijk van de verzorging en de jaarlijkse belasting voor deze
slaven, het zgn. ‘hoofdgeld’, af. Om deze praktijken tegen te gaan werd in 1761
bepaald, dat een slaaf niet zomaar in vrijheid kon worden gesteld, ook niet bij
testament, maar dat dit uitsluitend met toestemming van de Politieke Raad kon
geschieden en alleen wanneer gewaarborgd was, dat hij een kostwinning had.
Manumissie werd een
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overheidsaangelegenheid waarop rechten werden geheven. Toen manumissie in
slechter wordende jaren tegen het eind van de 18e eeuw hoe langer hoe meer
begon voor te komen werd het verkrijgen van brieven van vrijdom voor de slaven
van steeds grotere bedragen (in 1826 was dit ƒ 500.- voor een slaaf boven 14 jaar)
afhankelijk gesteld. De gewenste rem op het vrijgeven van slaven werd hierdoor
echter geenszins verkregen. Indien men er namelijk geen geld voor over had om
een officiële manumissiebrief te verkrijgen werden de zich vrijgekochte of niet meer
bruikbare slaven zonder enige formaliteit in vrijheid gesteld en verder aan zich zelf
overgelaten. Dergelijke slaven, die geen meester meer hadden en ‘aan zichzelven
toebehoorden’, waren bekend als ‘piekie-njan’, hetgeen betekent : voedsel
opschrallende. In 1784 werd bepaald, dat de vrijgegeven slaven zelf hun officiële
manumissiepapieren konden bekomen tegen betaling van ƒ 100.- voor een man, of
3 jaar dienen in het Vrijcorps, en ƒ50.- voor een vrouw. Men is er later, in 1829, toe
over moeten gaan om de feitelijke status van Piekienjan nog duidelijker te erkennen
door de ‘slaven zonder meester’ in de gelegenheid te stellen zich te laten registreren
om hen op vereenvoudige wijze brieven van vrijdom te verlenen. Zij, die niet werden
geregistreerd in 1829 vervielen echter als slaaf aan het land. Dit laatste was bedoeld
om eens en vooral aan het informeel vrijgeven een einde te maken. Tevoren, in
1825, was blijkbaar zonder veel succes al bepaald, dat het zichzelf vrijkopen van
slaven als een nietige rechtsbehandeling moest worden aangemerkt, dat voor de
meester dus ook geen vrijstelling van de betaling van hoofdgeld met zich meebracht.
In de 19e eeuw ontwikkelde het slavenrecht zich in versneld tempo. Meer en meer
begon men zich in Europa te realiseren, dat de slavernij in strijd was met de
waardigheid en rechten van de mens. Een belangrijke stap werd al heel in het begin
van deze ‘Eeuw der Verlichting’ genomen, want in 1807 werd door Engeland en
ook door de Verenigde Staten de slavenhandel afgeschaft. Dit voorbeeld werd al
vrij spoedig door Nederland opgevolgd, zij het onder Engelse druk. Koning WILLEM
I verbood in 1814 het uitrusten van slavenschepen en de uitvoer van slaven uit de
Afrikaanse koloniën en stelde in
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1818 het deelnemen aan de slavenhandel strafbaar. Weliswaar werd door deze
pennestreken niet direkt een einde gemaakt aan de invoer van slaven in de
Nederlandse koloniën - nog jaren lang hebben schepen onder Nederlandse vlag
aan het clandestiene vervoer van ‘zwarte ivoor’ meegedaan - maar die invoer nam
nu toch snel af door de steeds grotere doeltreffendheid van de maatregelen om de
sluikhandel in mensen tegen te gaan. Dit verbieden van de slavenhandel betekende
het begin van het einde voor de slavernij in de Nederlandse koloniën, want het
afsluiten van de toevoer van nieuwe slaven kan nu eenmaal anders dan in de
uiteindelijk algehele afschaffing van het instituut resulteren. Het heeft nog ongeveer
een halve eeuw geduurd voordat het tenslotte zo ver was. Intussen weerspiegelde
de wetgeving in Suriname en, zelfs de daar achteraan hinkende praktijk, toch hoe
langer hoe duidelijker de nieuwe geest.
Al zeer spoedig na de terugkeer van het Nederlandse gezag werd het
Plantage-reglement opnieuw onder de aandacht van de ingezetenen gebracht
(1817), aangezien ‘door velen aan de heilzame intentie onzer Voorgangeren niet
wordt voldaan, maar dat dezelve in tegendeel bij voortduring en hoe langer hoe
meer in meeste opzigten worden in de wind geslagen en genonchaleerd, hetwelk
niet dan tot groot nadeel der Plantaadjen en Gronden kan verstrekken, ja tot wanorde,
onrust en allerlei ongeregeldheden in deze kolonie aanleiding zouden kunnen geven’.
Reeds korte tijd later (1823) werd een sterke verhoging van de daarbij vastgestelde
boetes noodzakelijk geacht om meer verzekerd te zijn van goede plantagebeheerders
en daardoor van een betere behandeling der slaven. Teneinde een behoorlijk voeding
van de plantage-slaven te waarborgen werden in 1824 op het verzuim van de
verplichting tot de aanleg van voldoende kostgronden en de voorziening van de
nodige kost aan de slaven zelfs bijzonder hoge boetes gesteld (ƒ 1000.- tot ƒ 5000.-).
Deze boetes kwamen niet ten bate van 's Landkas, maar zij kwamen voor de helft
ten goede aan de vervolgingsambtenaren en voor de andere helft aan de armen.
In 1839 werden wederom strenge bepalingen aan de bestaande voorschriften
toegevoegd. Maatregelen werden toen getroffen om, wanneer er tussen
mede-eigenaren of admini-
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strateurs zodanige geschillen ontstonden, ‘dat door derzelve de goede orde en de
betamelijke ondergeschikheid onder de Negermagt van de Plantaadje gestoord’
werd, deze zodanig aan één of meer ‘onzijdige’ personen op te dragen.
In 1828 en in 1829 werd de ‘separate’ verkoop van slavinnen en hun kindren,
anders dan met de bedoeling de gekochte slaven brieven van manumissie te
bezorgen, uitdrukkelijk verboden. Ook hiervoor werden de sancties telkens veer
verhoogd. Zo volgden meerdere incidentele regelingen vanwege het Surinaamse
Bestuur totdat de Nederlandse Regering zich omstreeks het midden van de vorige
eeuw direct met het slavenrecht ging bemaeien. De publieke opinie in Nederland
was zich in die tijd meer en meer met de slavernij gaan bezig houden en er werd
met steeds meer klem op afschaffing van het instituut in de West-Indische koloniën
aangedrongen. Het gevolg hiervan was, dat in 1851 bij Koninklijk Besluit een geheel
nieuwe ‘milde’ regeling voor de behandeling van de slaven in Suriname werd
ingevoerd. Dit was wel weer een stap vooruit, maar de slavernij bleef toch bestaan,
terwijl die in beide buurlanden reeds was afgeschaft. In Brit-Guyana was al in 1834
en in Frans Guyana in 1848 de slavernij afgeschaft.
De regeling van 1851 bevatte afzonderlijke reglementen voor de slaven in
Paramaribo en Nieuw Rotterdam en die op de plantages en houtgronden.
Laatstgenoemd reglement kwam in de plaats van het oude Plantagereglement, dat
dus feitelijk in nieuwe vorm weer werd gecontinueerd. Nauwkeurig werd erin
aangegeven hoeveel voeding, zout enz. aan de slaven moest worden verstrekt. De
mannelijke slaven hadden zelfs recht op een pond tabak en drie pijpen per zes
weken, terwijl zij ook dagelijks een wijnglas rum of dram moesten ontvangen. In de
stad kon de meester volstaan met het geven van bepaalde geldsbedragen in plaats
van voeding in nature. Wanneer eigenaars nalatig waren in het verstrekken van
voeding kon, afgezien van de te betalen boete, voorziening van Gouvernementswege
plaatsvinden op kosten van de nalatige. Verder werden de maximale werktaken op
de suiker-, katoen-, cacaoen bananenondernemingen en op de houtgronden uitvoerig
geregeld met bepaling van de arbeidsduur en de rusttijden, de vrijstellingen op
zondagen en op drie werkdagen bij de jaarwisseling, de gehele of gedeeltelijke
vrijstelling voor te
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jonge en te oude gebrekkige slaven, zwangere slavinnen, enz. Dan was de
voorziening in kleding en huisvesting, genees- en heelkundige behandeling precies
voorgeschreven. Aan de eigenaars, die hun gezag misbruikten, kon het beheer over
hun slaven worden ontnomen.
Ook aan de tuchtstraffen was bijzondere aandacht besteed. De strafbevoegdheid
bij de handhaving van de huiselijke tucht was verschillend voor de gezagvoerder
en de eigenaren of hun vertegenwoordigers in Suriname, de administrateurs. Zo
behoefde de slaaf de hem door de gezagvoerder van de plantage opgelegde straf
niet te accepteren met beroep op de beslissing van de eigenaar of de administrateu.
Deze was echter bevoegd tot het opleggen van het dubbele van de straffen, die de
gazagvorder kon toepassen, maar alleen wanneer hij niet zelf de plantage beheerde
of daar woonde. Een andere straf, die uitsluitend door de eigenaar of de
administrateur kon worden opgelegd, was de straf van verbanning naar een andere
plantage. Dit was volgens een nadere publicatie slechts voor ten hoogste één jaar
mogelijk en de verbanning naar een district, dat alleen overzee was te bereiken,
kon niet zonder toestemming van de Gouverneur geschieden. Van alle opgelegde
en uitgevoerde straffen moest tenslotte een nauwkeurig register worden bijgehouden.
Wij zien dus, dat de slaaf volgens het reglement van 1851 onmiskenbaar tot een
rechtssubject was geworden. Dit werd niet alleen door boetes, maar ook door een
intensiever toezicht gehandhaafd.
Ook de praktijk was langzamerhand aanmerkelijk humaner geworden. Zo waren
de geldende regelingen voor het opvangen van weggelopen slaven door patrouilles,
waarbij premies werden toegekend voor het neerschieten van weglopers tegen
inlevering van hun rechterhand, reeds lang in onbruik. In 1839 was de premie al
aanzienlijk verlaagd en moest worden aangetoond, dat men genoodzaakt was de
onwillige slaaf te doden. Om alle misverstanden omtrent het niet meer gelden van
dit verzoekschrift weg te nemen werd het in 1855 met een enkele verwijzing naar
de betrekkelijke artikelen ingetrokken. Het beschamend onderwerp waarover het
ging werd dus maar niet meer genoemd.
Het ging toen snel de richting van de emancipatie op. In 1853
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was in Nederland een Staatscommissie ingesteld om hiervoor een voorstel te doen.
Met voorstel van deze commissie en de daaropvolgende discussies in de Tweede
Kamer namen echter nog jaren in beslag. Aan de wens van de Kamer om in
afwachting van de emancipatie het lot der slaven te verlichten en de slavenreglement
te verbeteren werd in 1851 bij K.B. gevolg gegeven. Men had intussen al in 1853
het voedingsgeld verhoogd en er waren in 1854 bij K.B. nadere voorschriften voor
de voorziening in de kledingbehoeften der slaven gegeven. De wijziging in 1856
stelde onder meer vast, dat de slaven recht hadden op godsdienstig en ander
onderwijs, iets, dat in feite reeds in 1832 bij een niet in Suriname gepubliceerd
Koninklijk Besluit was bepaald. In laatstgenoemd besluit was namelijk al de toelating
van onderwijzers, geestelijken en zendelingen op de plantages verplicht gesteld.
De tuchtstraffen voor de slaven werden door het besluit van 1856 lichter gemaakt
en de straffen voor de meesters wegens het niet naleven der bepalingen verhoogd.
Om zich hiervan te verzekeren wordt de handhaving ervan in handen gelegd van
de Procureur-Generaal, Mr. J.W. GEFKEN, een warm voorstander van de
emancipatie en een der oprichtars van de ‘Maatschappij tot bevordering van de
Afschaffing der Slavernij’ in Nederland. Deze Procureur-Generaal stelde ieder, ook
de slaven in de gelegenheid met zijn klachten bij hem te komen en onderzocht alles.
Hij paste de wet in alle gestrengheid toe en heeft dikwijls slavenmeesters voor
overtreding van de slavenreglementen in arrest gesteld. Nu kregen de slaven ook
werkelijk het gevoel, dat men ze voor menselijke wezens aanzag. Op initiatief van
GEFKEN werd in 1857 een wijziging in het strafstelsel voor de slaven gebracht. In
de plaats van kastijding konden de meesters nu op kosten van 's Landskas
vervangende opsluiting of tewerkstelling aan openbare werken doen opleggen,
waardoor zij vrijgesteld werden van gerechtskosten, kosten voor voeding e.d.
Uiteindelijk werd in 1862 de wet op de emancipatie aangenomen en afgekondigd.
De slaven zoden met ingang van 1 juli 1863 de vrijheid verkrijgen, waartegenover
de eigenaren een schadeloosstelling ontvingen van ƒ 300.- per slaaf. De emancipatie
ging echter gepaard met een Staatstoezicht van nog tien jaren, in welke tijd de
gewezen slaven zich aan geregelde
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loonarbeid dienden aan te passen. Voor zover niet eerder wegens goed gedrag
ontheven van het staatstoezicht, werden de vroegere slaven eerst in 1873 in alle
opzichten vrije burgers van Suriname. Het einde van de lange weg van volkomen
rechteloosheid tot volwaardige mensen was toen eindelijk bereikt.
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Bonni.
door fr. M.F. Abbenhuis.
De grootste tragedie van Barron, Bonni, Codjo en alle andere hoofden van de
Cottica-Negers is, dat zij als speelbal gebruikt werden in de politiek. Gouverneur
Nepveu wilde Directeur-president worden van de Geoctroyeerde Sociëteit van
Suriname. Zijn voornaamste middel daartoe was de aanleg van het Cordon, een
bewakings- en verdedigingsstelsel tegen aanvallen der Marrons, bestaande uit een
rij militaire posten langs een weg achter alle plantages. Hij had alzo belang bij de
aanwezigheid van niet-bevredigde, strijdende Bosnegers. Daarom werkte hij ook
Kolonel Fourgeoud tegen, die door de Stadhouder Prins Willem V was gestuurd
met een Korps Mariniers om de Bosnegers te bestrijden. De Stadhouder had een
plan daartoe opgesteld. Of was het van de feitelijke chef van de Landmacht, de
inspecteur-generaal, Kapitein Generaal Brunswijk-Wolfenbüttel? Deze Oostenrijkse
generaal had de Stadhouder volkomen onder zijn invloed.
De Prins-Stadhouder had belang bij de Marronstrijd, die hem gelegenheid gaf om
een politieke omwenteling te veroorzaken. Door beloften van schulddelging wrikte
hij de planters los van het financieel verband met de Sociëteit.
Gouverneur Nepveu, bijgenaamd ‘De Vos’, erkende dit volmondig tegenover de
franse intendant Malouet. Nepveu was bezorgd en waakzaam voor het
Sociëteitsbelang, dat ook het zijne was. ‘Cura et Vigilantia’ stond niet voor niets als
lijfspreuk boven zijn woning aan de Gravenstraat No. 4. Hij belette daarom vijf
maanden lang de activiteit van Fourgeoud en critiseerde zijn noodzakelijke acties
uit den treure en overmatig. Deze hoge heren spraken elkaar in geen achttien
maanden! Fourgeoud had zeker wel aanleiding tot critiek gegeven. Veel planters,
vooral onder de Joden, begrepen maar niet waarom Fourgeoud alle strijd ontweek
en zich bepaalde tot vernietiging van dorpen en landbouwgronden van de Barrons
en Bonni's. Hij was een handlanger van de plannen van de Prins, en tevens van
zijn eigen plan om, voor geld en eer, de grootste en beroemde bestrijder te worden
van alle Bosnegers in Zuid-Amerika. In Berbice was hij met hen klaar gekomen in
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1763, en tien jaar later kreeg hij de kans om de Bonni's expres over de Marowijne
te jagen, zoals hij zelf ongegeneerd aan Malouet verklaarde. Hij wou vervolgens in
dienst van de Franse koning komen om dan in Cayenne het spel van verjaging voort
te zetten. Nummer vier in dit politiek spel is dan de Franse regering in Parijs en
Cayenne, voor wie Malouet optrad. Hij was oud-Administrateur van Koloniën en
Marine, en een groot economist. Omwille van het belang van koning en staat koos
hij in de politieke gesprekken en adviezen de partij tegen de planters van de
Prins-Stadhouder en dus ook tegen diens Engelse regeringsvrienden, door zich
volledig uit te spreken vóór de defensieplannen van Nepveu en dus voor de
eigenaren: de Directie van de Siciëteit.
Wat Cayenne betreft, waren er ook koloniale politieke belangen gemoeid met
aanmoediging van immigratie en kolonisatie met Bosnegers, die men binnenlokte
en tersluiks, al protesterend tegen Paramaribo, toeliet. Het begerig succesplan zag
de aantallen reusachtig: 40.000 Djoeka's en Saramaccaners. 10.000 Bonni's waren
de Marowijne over, zo fantaseerde men. Maar toen Bonni in Augustus 1776 voorgoed
in Cayenne gevestigd was, aan de Siparouïnikreek, boven Albina, toen vernam men
al dat het aantal maximaal 500 bedroeg, en in elk geval amper 200 gewapende
mannen - ‘met wie wij in de kolonie Cayenne nu in oorlog zijn’ - zo besluit Malouet.
Hij beschouwde overigens veel of weinig Bosnegers als economisch in een op
winstberekende slavenkolonie. Maar omdat zijn Regering het wilde, en misschien
toch nog ging koloniseren, protesteerde hij quasi plechtig tegen het zo maar toelaten
dat de Bonni's vlak bij de Marowijnepost corjalen maakten en over de rivier gingen.
***
Heel dit politiek spel resulteerde voor de Bosnegers van Barron en Bonni in de
noodzakelijkheid om hun doel te veranderen. Verjaging van militairen en daardoor
van alle blanken werd als eerste doel opgegeven voor het behoud van eigen
landbouwgronden en dorpen, om als gemeenschap, gevestigd sinds 1712, te kunnen
blijven bestaan. Zaak werd nu, om zelf niet verjaagd te worden door de nieuwe
troepen van 1773.
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Barron had van 1769 tot 1772 hoofdzakelijk aanvallend kunnen optreden. Hij maakte
echter de fout om door de aanleg van een opzienbarend versterkt moerasdorp de
militaire macht, als naar een begeerlijk doel, naar zich toe te lokken. Na enkele
mislukte aanvallen verloor Barron zijn basis Boekoe.
Bonni moest daarna, en vooral door de komst van Fourgeoud, zijn heil zoeken
in ontwijken, doorbreken en tegelijk snel plantages aanvallen ter opbouw van eigen
gemeenschap. Als het niet gelukte moest hij zijn dorp en gronden meermaals
verplaatsen.
De grote kunst daarbij was om het dorp van vrouwen en kinderen verborgen te
houden, en om de tijd vrij te hebben voor het rustig aanleggen van plantgronden in
de daartoe vereiste seizoenen.
Ofschoon Barron tot 17 September 1772 de centrale figuur genoemd wordt, was
toch Bonni al in 1769 een aanvoerend dorpskrijger. Dat blijkt uit het citaat van het
Hof van Politie dat lr. Hurault mij uit Parijs toezond. Uit het frans terugvertaald luidt
het: ‘Op 23 Februari 1769 werd door een militaire patrouille in een dorp nabij de
Coermotibo een oude man gevangen genomen, genaamd Sylvester. Het verslag
van zijn ondervraging te Paramaribo staat in de Notulen van het Hof, als volgt: De
oude Gratia of Wammi van Barbacoeba zegt, dat hij na zijn vlucht na lange tijd
gekomen was bij een dorpje van dertig mensen, en dat mettertijd groter werd. Zijn
gezellen hebben nu een nieuw dorp gesticht onder het bestuur van Akoain, de zoon
van de Indiaan Pietie. De derde gevangene, Sylvester, verklaarde dat hij door een
schip is aangevoerd in de tijd dat de Fransen de kolonie aanvielen; dat hij daar in
de Cottica de oudste geweest is die er een dorp stichtte. Hij bekent dat hij hoofd
geweest is sinds vijftig jaren, en hij zegt dat hij het bestuur heeft opgedragen aan
Askaan van de plantage Marseillle in de Cottica, en aan Bonni, een Creool van het
bos, een Kaboeger, de leiding als hoofd om te strijden. Hun dorp telt tot 100 mannen,
met 20 vrouwen en veel kinderen. De twee grijsaards, Sylvester en Gratia, waren
in het oude dorp gebleven tot de anderen optrokken tot tussen de Wane en
Coermotibo om er een nieuw dorp te stichten, drie dagen verder naar het Oosten
dan het oude. De anderen wilden zich daarna verenigen met de Negers van Coridon,
een andere groep, om gezamen-
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lijk de blanken te bestrijden. Zij zijn van plan om de plantages Luxemburg en La
Paix in de Cottica aan te vallen. De troep beschikt slechts over 9 geweren en 3
vaatjes kruit, die zij op Rust Lust genomen hebben. Om te kunnen leven hebben
de Negers genoeg kostgronden aangelegd, maar luitenant Hausaman kent ze
allemaal. En de Marrons kunnen niet ontsnappen, meent Sylvester, omdat zij als
gevangen zitten tussen de Indianen van Marowijne en de blanken van de Cottica.’
***
Afgaande op het bericht bij Wolbers uit de Notulen van Nepveu over de aanwezigheid
van Bonni in het versterkte dorp Boekoe van Barron, mag besloten worden tot het
toeschrijven van de activiteiten tussen 1769 en 1772 aan hun beider samengaan
in de strijd.
De gegevens over de resultaten zijn zeer onvolledig door het gebruik van vage
termen of het niet vernoemen van buit of verlies. Als de ammunitie en fourage en
het slaan van een militaire post van 100 man hen in handen valt, wordt er niets
gespecificeerd. Het minimum kan zijn, in die eerste fase van de guerilla, toen Nepveu
de troep van Barron op 200 man schatte, 25 gevechten tegen militairen op posten,
commando's of plantages. Soms streed men tegen 60 tot 200 Europese
Sociëteitstroepen plus Vrijnegers en Jagers. Van deze gevechten kan men voor de
Militairen 12 als gewonnen en 13 als verloren stellen. Er werden ruim 12 plantages
aangevallen, waarvan 6 in Cottica, 3 in Motkreek, 2 in Perica en 1 of meer
houtgronden in Patamacca en Cottica. Ruim 115 slaven werden meegevoerd, t.w.
mannen, maar vooral vrouwen en kinderen. Zij liepen ook wel zonder verzet over
tijdens de overrompeling. 36 geweren en 3 vaatjes kruit was de buit, ongerekend
die van de overwinning over 80 Militairen en 120 Jagers bij de verbranding van een
Post. Een vaatje kruit is misschien voldoende geweest voor een paar honderd
geweerschoten. Het overvallen van Posten was aanlokkelijk, sinds er vanaf 1759
jaar in jaar uit alleen maar aan het sluiten van vredestractaten gedacht was. In acht
jaren, zo klaagden de heren van de Raad tegen Malouet, was er geen militaire actie
gevoerd tegen Marrons, dat is vanaf 1761, terwijl de laatste reeks vredesacties al
begonnen was in 1758.
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De winst leek voor Barron en Bonni in de eerste fase niet onvoordelig; zelf hadden
zij ongeveer 12 man als gesneuvelden en 70 als gevangenen verloren. Maar door
de teleurstellende val van Boekoe ging weer veel teloor. Op 17 September was het
dorp vooral door de Jagers ingenomen, en begin October resumeerde Nepveu een
uitslag van een dertigtal gesneuvelden en 110 gevangenen en overlopers.
Daarna besluit Nepveu om de nieuwe troepen maar af te zeggen, vooral die
Mariniers van de Stadhouder. Dit past weer duidelijk in de politiek. Hij had, bij wijze
van spreken, vreselijk alarm gemaakt over de totale ontreddering van het land. De
gevraagde versterking wachtte hij niet af, maar hij richtte zelf haastig een Korps
Vrijnegers en Mulatten op van 125 man, in 1770. En twee jaar later een Korps Jagers
van 300 man vrij gekochte slaven. De eerste secties waren mislukt, maar de Jagers
bestonden amper twee maanden of zij vernietigden Barron. Nepveu had dus het
bewijs geleverd aan de Sociëteit dat hij het met de Directie alleen wel af kon, vooral
als hij straks zijn nieuwe Korpsen op het Cordon zou zetten, waarmee in 1774
begonnen werd.
De sensatie over de aanvallen van Barron en Bonni, en vooral ook over het
toenemend weglopen en overlopen moet zeer groot geweest zijn. Wolbers vermeldt
echter weinig of geen feiten waarop die schrik en ontzetting steunen. Als de kapitein
van de Mariniers Stedman in Februari 1773 aankomt, dan meent hij de stad overvol
te zien van vluchtelingen van de plantages, en hij hoort spreken over dreigende
algemene afslachting van de Blanken. Nu is het duidelijk dat zo'n lands-alarm niet
bezworen kan worden door het innemen van één weglopersdorp; de discussies
over nieuwe troepen aanvragen waren louter politieke gesprekken. Het hielp Nepveu
niet, want de troepen waren al onderweg. Op 2 Februari lagen de eerste schepen
al voor Nieuw Amsterdam. Er kwamen 270 man Sociëteitstroepen en 530 Staats,
d.i. Stadhouders Mariniers. Erger was dat Fourgeoud aan wal stapte met zijn
Stadhouderlijke aanstelling als Commandeur over de hele weermacht van Suriname.
Hierdoor waren de gouverneur en de commandant, Nepveu en Texier opzij gezet.
Nepveu gaf bevel dat de troepen niet van boord mochten. Dat duurde tot 8 Maart.
En daarna, alhoewel in de stad zijnde,
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mochten de troepen niet het binnenland in. Totdat het door herstel van Bonni en
Barron noodzakelijk werd in Juni. Alzo speelde Nepveu de Bonni's in de kaart.
***
In de Bonni-fase van de guerilla, na de val van Barrons dorp, telde de landmacht
vanaf Februari 1773 ongeveer 1100 Europese militairen van de Sociëteitstroepen.
Verder 530 Mariniers-Staats, of Stadhouderstroepen en ruim 400 Mulatten en
Negersoldaten. De Mariniers kregen twee maal versterking: 240 in 1775 en 350 in
1776. Bij de weermacht behoorde het transportpersoneel, gemiddeld twee
slaven-lastdragers voor drie militairen.
Geheel de bevolking was dienstplichtig van 14 tot 60-jarige leeftijd. Allen en overal.
Deze Burgermilitie of Schutterij trad op bij oproep. In de jaren van Barron en Bonni
was er een dag-en-nacht wisselende wacht op iedere plantage, die alarm moest
slaan of schieten bij een overval, gewoonlijk in de vroege morgen. Allen moesten
dan ter hulp snellen op eigen of andermans plantage, en zelfs meehelpen in het
achtervolgen of de weg afsnijden van de Marrons.
In het jaar 1776 boden zich twee compagnieën Negers en idem Mulatten aan
voor blijvende dienst, zonder oproep. Hetzelfde gebeurde soms met enkele
honderden Indianen of bevredigde Bosnegers, die voor goed soldij op commando
trokken.
Door de wijde verspreiding van de ruim 2000 militairen over forten en posten, t.w.
Nw. Amsterdam, Zeelandia, Sommelsdijck en Para, en 17 buitenposten, plus 6
varende ponten-posten in Commewijne, Cottica en Perica, was er zelden sprake
van grote gevechten. Bonni kon hoogstens tegenover 3 á 400 man komen te staan.
En dan nog niet in open veld. Bonni had blijkbaar geen behoefte aan de roem van
krachtmeting in slaglevering, en Kolonel Fourgeoud was meer op vluchtende dan
gesneuvelde vijanden gesteld.
De terreinen van de wederzijdse vernielingsacties tijdens de Bonni-guerilla lagen
ten Noorden en ten Zuiden van de Kustrivieren. Het Noordelijk aan de kust, tussen
de Oranjekreek-West, Marowijne-Oost, en de Wane, Coermotibo, Cottica-Zuid, was
vooral een woon- en plantgebied. In het Zuidelijk terrein, tus-
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sen Marowijne en Cottica-Commewijne, werd ook wel geplant en korte tijd gewoond,
maar in hoofdzaak lijkt dit het gebied waar Bonni en Barron, Codjo, Ariko, Ami,
Kwamie, Agossoe, hoofden en onderhoofden, hun manier van oorlog voerden door
afmattend rondtrekken, waardoor de Koloniale en vooral de Europese troepen totaal
uitgeput werden. Ondertussen waren beide partijen slechts op vernieling uit, de een
van plantages, en de ander van plantgronden en dorpen.
Het kustgebied was ingesloten door militaire posten: aan de monding van de
Marowijne, aan de Cottica bij Tamarin, en aan de Oranjekreek. In het Zuidelijk terrein
lagen vanouds posten aan de Patamacca, Tempati, Boven Commewijne en Perica.
Bij al zijn onvermoeide tochten van ongeveer twee jaar aan één stuk verplaatste
Fourgeoud zich tussen deze posten, verbleef er tijdelijk om a.h.w. dag en nacht in
het rond alles af te grazen, en verder legde hij tijdelijke kampementen aan, daar
waar hij de vijand het dichtst nabij wist. Zo verrezen er boskampen in Cassipore,
Coermotibo, Wane, allerlei kreken en in de zwampen of op ritsen. Hiermee is in
ruwe beknopping de guerilla beschreven.
Wat men resultaten kan noemen vanaf September 1772 tot Augustus 1776 kan
aldus worden samengevat: Militaire gevechten: 14 waarvan 2 onbeslist, 7 winst en
5 verlies voor de militaire macht. Verpletterend is het aantal sterfgevallen door
velerlei tropische ziekten en door uitputting. Van de 1160 Mariniers keerden amper
100 terug naar Nederland. Van gesneuvelde Mariniers, Militie- en Korpsleden is
geen getal te benaderen. De Bonni's, onder verschillende hoofden, vielen ongeveer
8 plantages en houtgronden aan. Er werd soms alles verbrand, enkele blanken
werden gedood. 80 slaven, meest vrouwen en kinderen, werden meegevoerd.
Barron was in 1774 gedood, zodat bij de scheiding voor de overtocht de buit vooral
gedeeld werd tussen Bonni en Codjo; en daarvan wordt alleen genoemd kruit,
voldoende voor 6 schoten per man. Bonni had bij die scheiding rond 30 en Codjo
70 man. Deze opgaaf vermeldt niets over anderen, die tezamen bij de overtocht in
1776 een aantal van ruim 400 Bonni's vormden, t.w. mannen, vrouwen en kinderen.
Het verlies van de Bonni's, volgens beschikbare getallen ruim 10 gesneuvelden
en 7 gevangenen, bestond in wezen in de
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verbranding van hun wooncomplexen, soms 100 hutten tegelijk, en in het
onophoudelijk herhaald vernietigen van hun plantgronden. Hierom moest Bonni, al
strijdend nieuwe ‘dorpen’ aanleggen. Na de val van Boekoe maakte hij in najaar
1772, Rijstkondre, op de kaart ook genaamd Aleisikondre. Dit lag bij de
midden-Ricanaukreek. Een ander complex ten Zuiden van de kustrivieren lag tussen
Maagdenburg aan de Tempati en Rochelle aan de Patamacca. Tussen deze twee
militaire posten vernietigde Fourgeoud ongeveer 100 hutten. Het huis van Bonni op
Aleisi had vier kamers en een galerij, stond op neuten en had een waterreservoir.
Ook elders vond men twee-verdieping-woningen. Dit klein gegeven bewijst dat deze
sinds vijftig jaar aan vrijheid gewende groep, vocht om het behoud van een
gemeenschap, die in gevaar was gekomen door te snelle vergroting, tengevolge
van veelvuldig weglopen van plantageslaven. En het begin van deze ellende was
de financiële ineenstorting der planters geweest door lukraak kapitaal opnemen,
met gevolgen van schulden, bezuiniging op de weermacht, en het uitbuiten van de
arbeidskrachten door ongehoord strenge en wrede discipline.
Bonni was dus genoodzaakt vaak te verhuizen. Zolang hij kon hield hij zijn
vrouwendorp verborgen. Nu nog is uit alle literatuur zeer moeilijk te bepalen waar
het precies lag. Het heette Hori Mi, Behoud Mij. Een aanmoediging voor de vrouwen
en kinderen? Cofy of Kofihei wordt er steeds bij genoemd als tweede dorp en grond,
en dit kan gelegen hebben iets ten Noorden van de monding der Wanekreek, volgens
de kaart van luitenant Friderici in 1772. Iets ten Westen lagen drie dorpen, gebouwd
nadat Aleisi verlaten moest worden. Het waren Gado Sabi van Bonni, en Tesi Mi
en Makka Makka. Op de luchtkaarteringskaarten staat heden die plaats nog
aangegeven als Locusboom, een naam toen reeds bekend. Later maakte Bonni
Adamkondre in de Cassiporekreek, die voor de draai bij Tamarin in de Cottica valt.
Ook vernielde Fourgeoud eenmaal een complex van 60 hutten bij Timotibo aan de
Perica. Toen Bonni de 20 gronden verloor tussen Cassipore en Barbacoebakreek
in Juni 1776, nabij zijn laatste dorp Adamkondre, moest hij de hoop opgeven, en
vertrok over de Marowijne, waar hij met Barron zich zelf al eerder van gronden
voorzien had, en verder van de Indianen afnam wat hem aanstond.
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Totaal heeft Fourgeoud verwoest 21 dorpen en ‘steden’, zoals hij zegt bij Stedman,
en 200 gronden. Dit vermeldde de kolonel bij zijn afscheidsspeech.
Volgens opgaven van Stedman en Brouwn werden 355 bewoonde en 190 verlaten
woningen verwoest. Ongetwijfeld heeft Fourgeoud ook buiten ‘dorpen’ bewoonde
hutten aangetroffen op de plantgronden, waarschijnlijk de meeste, omdat hij 200
gronden vernielde. De rest van de hutten stonden in het vrouwenen kinderdorp, en
o.a. in acht andere die vernoemd worden, met zinrijke namen van aanmoediging,
troost en uitdaging.
***
De nauwkeurige beschrijving der acties van Bonni en Fourgeoud is zeer lastig,
omdat militaire rapporten in de literatuur ontbreken, en zelfs die van Bonni nooit
meer bekend zullen zijn. Wat men doen kan, is het in elkaar trachten te passen van
een vliegend overzicht van de slaaf Jonas, die Bonni ontvluchtte na zeven jaren;
en dat van Stedman, die vertelt wat de ene partij deed, zonder te weten of iets te
zien van wat de andere uitvoerde. Het belang van zo'n ineenpassing van een oude
guerrilla is even groot als het historisch belang van een strijd om eer, recht, vrijheid
en bestaan.
Men zou de strategie van Fourgeoud kunnen bepalen als een steeds nauwere
begrenzing van het actieterrein, door Bonni en andere groepshoofden vanuit het
uitgestrekte Zuidelijk gebied, vol heuvels en savanna's, over de kustrivieren te
drijven, in de nauw begrensde Noord-Oostelijke hoek, zodat hij op één plaats de
Marowijne over zou moeten steken. Er waren drie voetpaden, die uitkwamen bij de
Wanemonding, bij Albina, en één evenver zuidelijk van Abrina als dit lag van de
kust. De Fransen verwijten later, dat de Post Marowijne niets deed om het maken
van corjalen door Bonni te voorkomen, en evenmin iets om het oversteken te
beletten. Er schijnt dus een overtocht bij Wane en Abrina geweest te zijn, en allicht
ook zuidelijker, want in April 1776 verdelen de troepen zich: Bonni gaat noodzakelijker
naar Adamkondre in Cassipore-Barbacoeba, terwijl Codjo met 70 man ‘naar boven’
gaat, dwz. naar de bovenrivier: Cottica of Coermotibo. Waar Ami eerder naar toe
ging staat niet vermeld. In elk geval is het Fourgeoud gelukt
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in de Noord-Oosthoek de overtocht te doen plaats hebben. Mogelijk kan de tactiek
van Bonni bepaald worden als het tegengestelde, n.l. uitbreiding van het actieterrein,
want volgens Jonas' verhaal maakt Bonni, na een echec geleden te hebben of na
een dreiging, een verre omweg over Noord naar West en Zuid, snelle tochten,
waarbij hij tegelijk militaire Posten ontwijkt, en vooral die van de inlandse
Negerkorpsen, en toch nog onrust verwekt en troepen doet verspreiden als zij
moeten gaan zoeken naar Bonni, die alweer ergens een grote of kleine overrompeling
pleegde op een plantage. Als Bonni door kapitein Stedman gelijkwaardig geacht
wordt aan Fourgeoud, in tactiek en doortastende onvermoeide actie van dagelijks
patrouilleren en trekken, dan heeft hij zijn militaire onderscheiding en erkenning al
bij zijn leven gehad! Het zou de moeite kunnen lonen om Stedmans lof aan
nauwkeurige feitenbepaling te toetsen. Zeer zeker heeft Bonni niet als een dolle
vluchteling rondgevlogen - gelijk een vogel die het nest met zijn jongen afdekt.
Betreffende het vrouwendorp is het wel zijn zorg geweest. Fourgeoud vond het
tenslotte, maar zou Bonni beseft hebben, dat de kolonel er alleen maar op uit was
om een leeg nest te vinden? In ieder geval wordt er nergens melding gemaakt van
de gevangenen van de Kolonel, zoals na de val van Boekoe, toen Barron in 1771
en 1772 aldaar 60 vrouwen en kinderen verloor, waarvan ruim een derde kinderen.
Het is dan ook zeer opvallend, dat Fourgeoud bij zijn afscheidsspeech en verslag
in April 1777 geen enkele gevangene of gesneuvelde noemt! Hij wenste die ook
niet.
Wat heeft Bonni beseft in Juni-Augustus 1775 als de Kolonel, door Vrij Negers en
Jagers, zijn drie dorpen-complex gevonden heeft, en er twee maanden werkeloos
voor blijft liggen? Zelfs Stedman kon niet gissen, waarom de anders zo rusteloze
Fourgeoud, die zich tot stervens toe afbeulde op patrouilles, nu, met 200 militairen
en nog 100 Jagers, de vijand met rust liet. De drie dorpen: Gado Sabi, Tesi Mi,
Makka Makka, en verder Kon fight en Korsari werden na die twee maanden
aangevallen en door Bonni in brand gestoken; zonder verdere ongelukken! Gepakt
en gezakt, met geplukte en gerooide oogst, vertrokken vrouwen en kinderen, die
er nog waren, in die nacht van de brand. Bij de hoge lof over deze geslaagde aftocht
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vergeten Stedman en Wolberts de bedoeling van de Kolonel. Bonni's bekwaamheid
was al eerder en elders getoond.
Het heeft overigens Fourgeoud erg dwars gezeten, dat hij zo lang had moeten
doen over de verjaging. Bonni heeft ‘zijn Suriname’ lang vast gehouden! Tegen
advies van Nepveu en meerdere planters, en ook van Stedman, had Fourgeoud
gemeend vooral in regentijd te moeten ‘jagen’, omdat er dan geen bosvruchten zijn,
en dus Bonni hongerig zou moeten rondzwerven. Maar Bonni had dit zwerven a.h.w.
aangemoedigd, omdat hij wist hoeveel Europeanen erdoor zouden bezwijken, terwijl
hij zijn gronden wel beveiligde, die ook in regentijd rijst of aardvruchten leverden.
De fouragering door 200 gronden bestond ook uit pinda, mais, bananen, bonen en
tabak! Men bedenke de zorg van een zwervende, strijdende gemeenschap, die een
paar honderd lastdragers, geweerdragers, ouden van dagen, vrouwen en kinderen
moet bewaren, bewaken, verdedigen en beveiligen.
Men moet Bonni en de zijnen niet zien als moordlustigen en brandstichters, die
niets anders te doen hebben dan dat. Zij waren op de eerste plaats volksstichters,
evenals alle Afo's van alle vrije Bosnegerstammen, grondleggers van het vrije
Suriname. Hun eeuwen zijn vol van lichamelijke en geestelijke kommer en nood,
maar in hun mensenrechten en bestaan zijn zij door de Hemel erkend en bewaakt,
zoals Johannes King, de latere Bosnegerprofeet schreef. En zoals ook Bonni het
zich bewust was: Gado Sabi heette zijn dorp. Als uit een Adamkondre werd hij wel
verdreven, en zeventien jaren later, na zijn dood in 1793, zullen er nog troepen
gestuurd worden naar de Boven-Lawa om alles totaal te vernietigen wat er nog
restte. Maar thans zijn er nog een duizendtal Bonni's.
***
In Cayenne, in de Siparouïnikreek aangekomen heeft Bonni twaalf jaren vertrouwd
op het Franse bestuur, menend dat zijn volk, als zelfstandige, volledig vrije groep
van ambachtslieden, landbouwers, jagers en vissers, ja zelfs als eenmaal gedoopte
vrije burgers van de stad Cayenne aanvaard zou kunnen worden. Zes jaar na zijn
aankomst, in 1782 twijfelde hij allang aan de oprechtheid of de inhoud van de franse
bedoelingen. Zij vreesden hem, en hij de Fransen! Alzo heeft hij nog ge-
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tracht in dat jaar 1782 om in Suriname terug te kunnen komen, na een vredestractaat
dat Pamoe, de granman voor burgerlijke zaken bij de Djoeka's, voor hem moest
aanvragen in Paramaribo. Ter verkrijging leverde hij via Pamoe slaven uit. Het
gelukte niet. In 1788 vertrok hij van de Siparouïni naar de Boven-Marowijne, daar
waar men aan de franse oever spreekt van Bonnidoro. In Cayenne sprak men van
de duizend Bonni's, die nu veilig verweg zaten, 130 km. van de kust en de plantages
af. Daar was hem nu nog vijf jaar quasi rust beschoren.
In 1788 waren in het gebied van Cottica en Perica 200 slaven ontvlucht, en naar
de Marrons overgelopen. In hetzelfde jaar werd de plantage Clarenbeek in de
Commewijne overrompeld. En Bonni kreeg last van dissidenten, andersdenkenden
en anderswillenden. Het ging over het nut en het moment van strijd of rust. Bonni
had rust nodig, want hij wist wat de gevolgen van strijd waren. Niettemin trokken de
dissidenten erop uit. Nu kan men door combinatie van berichten besluiten, dat het
de nieuwkomers waren, die Bonni de last van een korte, hevige strijd aandeden.
Want vooral in Amsterdam was de Directie opgeschrikt door het nabije Franse
Revolutie- en Emancipatiegevaar, dat over de Marowijne geheel Suriname zou
kunnen ontwrichten, en dan nog ten bate van een andere slavenkolonie. De leuzen
veranderden, maar belangen en methoden bleven nog lang hetzelfde! Ofschoon
gouverneur Friderici er anders over dacht, moest hij toch op bevel niets anders doen
dan de Bonni's uitroeien. Er werd besloten om de Aucaners van de Tapanahoni te
dwingen tot een aanval op Bonni, onder bedreiging van opheffing van het
vredestractaat.
In een drietal gevechten werden Agossoe en Codjo steeds verder de rivier op
gedreven, en Bonni trok daarna naar de Boven-Lawa, nabij het huidige Bonniville.
Over resultaten van deze korte eindstrijd kan men niet anders spreken dan van een
einde eraan maken. Bonni was gedwongen steeds meer mensen uit te leveren,
voorzover zij hem al niet zelf ontvluchtten. Een overmatig snoevend bericht van
granman Bambey, het Aucaneropperhoofd voor strijdaangelegenheden, deelde
tenslotte in Maart 1793 aan de gouverneur te Paramaribo mede, dat hij, Bambey,
het dorp van Bonni had gevonden, hem had doodgeschoten, hem het hoofd had
afgekapt, alsmede zijn rech-
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terhand, en dat hij beiden had meegevoerd in een corjaal, maar, in de waterval
sloeg de boot om, en hij, Bambey, verloor zijn hoofd. Hij bracht nu alleen de
rechterhand van Bonni in de stad.
In 1812 kreeg Bambey ter beloning een zilveren halskraag, van de Engelse
gouverneur Bonham! En deze liet erop graveren dat Bambey twee hoofden had
ingeleverd n.l. van Bonni en van Codjo. In 1790 en 1791.
Geschiedenis kan moeilijk gemaakt worden! Deze halskraag is nog een nationaal
embleem in Drie Tabbetje, waar het met grote eerbied bewaard en behandeld wordt.
Ondanks de serie fouten die erop verzilverd zijn! Want Bonni is volgens rapport van
Bambey op 19 Februari 1793 gedood, en geen enkel hoofd kwam in de stad. Dit
staat ten overvloede in het toenmalig nieuwsbericht, dat op 23 Maart d.a.v. melding
maakt van de rechterhanden van ‘de sedert lang alhier beroemde Opperhoofden
Codjo en Bonni.’
‘Het eerste schot wierd hem toegebragt zittend, met een Klein Kind op den Arm,
waarop hij zich buiten zijn Hut begeevende door verscheidenen schoten geveld
wierd.’
‘Waarom achtervolgen de blanken mij overal?’ vroeg Bonni aan zeven gevangen
militairen, op het moment van hun dreigende afslachting. Getuige hiervan was de
slaaf Jonas, die na zeven jaren bij Bonni ontvlucht was. Het antwoord van de
militairen is onbekend. Bonni gaf vijf van hen over aan Barron en twee aan Codjo.
Vijf werden gefusilleerd en twee in stukken gekapt. Niet het feit van het doden van
gevangenen is karakteriserend voor Bonni in die tijd, toen overal om de minste
redenen slaven verminkt werden. De vraag zelf is karakteriserend, al schijnt het
onmogelijk om de reden, de inhoud of het doel ervan te peilen.
Bonni en zijn bejaarde raadgevers hielden van intimidatie, en ook van
plechtstatigheid en ceremonieel. In Cayenne weigert hij bruut twee Negers te
ontvangen die door de gouverneur gezonden waren ter connectie en informatie.
Hij, Bonni, wenst geen spionnen te ontvangen, en daarmee konden zij gaan.
Wanneer vier jaar later in 1770 de franse heer Cadet komt vanwege de gouverneur,
dan staat Bonni op. Hij zwaait met een sabel over het bevend hoofd van Cadet, wel
duizend keer dreigend om toe te slaan. Wantrouwend spottend vraagt hij,
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of meneer geen franse vlag heeft als officieel onderscheidingsteken. Geïntimideerd
door die taal en vreselijke bedreigingen, reikt Cadet zijn geschreven lastgeving over.
Bonni smijt verachtelijk en woedend de brief op de grond. ‘Weet jij niet, dat ik niet
kan lezen! Jij bent beslist een spion. Maar het zou onrechtvaardig zijn als ik je
doodsloeg. Ga terug naar je gouverneur. Zeg hem, als hij van ons een verdrag wil,
dat hij je terug moet sturen met zulke duidelijke bewijzen van jou betrouwbaarheid
en van de zijne, dat ze ons geen enkele twijfel laten.’ Direct daarop drinkt Bonni met
Cadet de bloeddronk als teken van alliantie, omdat zijn vertrouwen enigszins
gewonnen is door enkele geschenken en een vlag. Daarna durft Cadet te vragen
of Bonni enkele voorname kapiteins naar de gouverneur wil sturen om verder te
onderhandelen.
‘Ga aan je gouverneur zeggen, als hij me zien wil, kan hij me komen opzoeken;
en als hij machtig is, ik ben het evenzo goed.’ Dan drukt hij Cadet de hand, zeggend:
‘De laatste Fransman verga, als hij onze overeenkomst verbreekt.’
Het doel van Bonni's toneelspel kan niet anders zijn dan overdonderen,
overheersen door zich een vergrote pose aan te meten!
Weer twee jaren later, in December 1782 stuurt het gouvernement pastoor
Jacquemin ter verkenning en nadere onderhandeling. Een kleine stoet, de zoon van
Bonni met gewapend geleide, en de franse vlag voorop, gaat de pastoor tegemoet.
Naar het dorp geleid, is er weer een deputatie van ontvangst. Dan gaat hij naar het
dorp. ‘Daar zat het opperhoofd onder een soort koepeldak op een hogere bank dan
waar de anderen op zaten; rechts van hem een franse vlag; links drie kapiteins met
hun voorname officieren. Achter hem stond een soort orkest, bestaande uit een
pauk, trom, xylofoon en trompet. Opzij zat de senaat van vijf ouderlingen. Het
opperhoofd droeg een versleten hoed met gele rand, een fijn gegarneerd hemd en
een blauwwit jasje.
Bonni staat op en groet de pastoor, drie maal op verschillende manier knippend
met duim en alle vingers. Zo groet hij nu ook zijn soldaten van het binnenkomend
geleide. Hun gezichten en hun lijf zijn met witte tekens beschilderd. Schildwachten
liepen rondom ons, tot de tanden gewapend; er waren zo-
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wat tachtig Negers en vijf of zes Negerinnen in het bos rondom de hut’.
Bij deze twee voorbeelden van manier om iemand te ontvangen toont Bonni
aanleg om te overheersen, zowel over een gewoon burger als over een man van
prestige. Hij voelt zich meerdere, en toont dit, hoe dan ook. Is dit ook de oplossing
voor de vreemde vraag aan de gevangen militairen, vlak voor hun dood?
Bonni wint het vertrouwen van pastoor Jacquemin volkomen. Deze verklaart later,
dat de ernst en waardigheid van Bonni bij ceremoniële momenten van eigen zede,
zoals de eeddronk, en bij doopplechtigheid van Indiaanse kinderen, een waarborg
zijn voor het gouvernement en de Kerk, wanneer de Bonni's toegelaten worden als
vrije burgers, zelfs van de stad Cayenne! De vertrouwelijkheid ontstond na het
vertrouwen. Over en weer werden geschenken gewisseld tussen Bonni en de
pastoor. Als deze geen stoel heeft in zijn hut, waar hij Bonni ontvangt, dan zit Bonni
naast de pastoor in diens hangmat! Dat deze amicale omgang niet aan het joviale
karakter van Jacquemin alleen lag, bewijst het feit dat dokter Rougier en pastoor
Rebours bijna een jaar lang in zijn dorp verblijven; terwijl ook een ander missionaris
met lof over hem en zijn mensen spreekt.
Men zou het karakter, dat Bonni in Cayennne toont, uitsluitend willen toeschrijven
aan een diplomatie ter beveiliging van ‘eigen staat’. En verder hem een bruut blijven
noemen, zoals de elgentijdse faam en ook de literatuur lang na zijn dood gewild
heeft. Maar dan vergeet men, wat een negerin over hem zel tegen Kapitein Stedman:
‘Bonni is despotisch. (Zij zal wel bedoeld hebben - A regeri!) Hij speelt geducht de
baas! Hij doodde twee van zijn eigen mannen, die iets ten beste wouden zeggen
van de blanke militairen, vlak voor de aanval op Gado Sabi. Hij liet de veroverde
slaven van plantages eerst een paar jaar lasten dragen en ander werk doen, voordat
zij een geweer kregen. Er waren veel meer slaven dan strijders. Maar hij was om
zijn rechtvaardigheid en mannelijke moed meer bemind door zijn mensen, dan
gevreesd om zijn strenge discipline.’ En zijn mannen riepen: ‘Bonni zal spoedig
onze gouverneur zijn. - Wij zijn de jongens van Bonni!’
‘Waarom vervolgt men mij, nu nog?’ Dat zou Bonni thans
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wel kunnen vragen aan allen in Suriname, die een historische herinnering bewaren
aan een rivaal, in de bovenlanden. Aan allen, die nog lang moeite zullen hebben
om hem te erkennen als een medestichter van het vrije Suriname, die even trots
als andere Granmannen de vlag had willen voeren van het vrije verbond. Twee
eeuwen lang. Moge hij met alle Afo's die erkenning winnen, nadat deze strijder bij
zijn leven zelfs de eer van een mannelijke strijd niet gegund werd, tengevolge van
het kleinzielig, egoïstisch belangenspel van politiek op zijn smalst.
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Adolf Frederik Gravenberch
1811 - 1906
door Ph. Samson en fr. M.F. Abbenhuis

In deze schets zijn verwerkt de gegevens van tijdgenoten, die Rev. Rier verzamelde
in 1908, alsook die Hofwijk nog in 1961 erbij kon voegen uit overlevering van bejaarde
personen. De biografische lezing of rede die de predikant Rier hield, is gesteld in
brede zalvende lof over een leven, dat in smetteloze waardigheid voorbij ging, te
midden van huichelend-vriendelijke benijders, die hem wettelijk trachtten te
vernietigen. Rier streed voor geestelijke, maatschappelijke emancipatie van de
Negers, zijn volk, maar tevens voor eenheid van geheel Suriname, zonder welke
geen enkele groep stand kan houden, en nog minder vooruit kan gaan. Deze
doelstelling van Rier heeft zijn rede volstrekt critiekloos gemaakt; het is al licht en
glorie dat over de figuur valt van de Slaaf-Geneesheer.
In de West-Indische Gids heeft wijlen Oudschans Dentz in 1931 het leven
naverteld, daarbij de tekst van Rier op de voet volgend, zonder echter genoegzaam
te wijzen op het godvrezend karakter van Gravenberchs leven. Stijl en passages
van de predikant Rier hieromtrent veronachtzaamt hij.
De frisse schets van Hofwijk in 1961 is bijna een idylle gewor-
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den, hetgeen wel toe te schrijven is aan jeugdherinneringen van bejaarden die hij
interviewde.
Een begin van eigenlijk historische voltooiïng ener biografie maakten Samson en
Raan door archiefgegevens te publiceren. In deze zal nog veel meer gedaan moeten
worden als men Gravenberch als een historisch tijdbeeld wil stellen in vier
opeenvolgende perioden, die zijn bijna honderdjarig leven vulden: Slavernij,
Emancipatie, Staatstoezicht en doordringing van Socialistisch volksbesef rond de
eeuwwisseling.
Door korte notities uit Surinaamse Almanakken kon al enige verhelderende
aanvulling gegeven worden, maar naast Archief van Gouvernement zal ook dat van
zijn Kerk, en het informeren van kranten in zijn 96-jarig leven, deze
‘levensgeschiedenis’ kunnen voltooien.
***
Gravenberch werd de le Februari 1811 geboren op de plantage Clarenbeek aan de
Boven Commewijne. Met Crawassibo behoorden deze suiker plantages in 1793
aan Wolff, in 1818 aan Erven J.J.F. de Friderici Jr., die tevens Administrateur was
en dus de beschikking had over al of niet toelaten van zendelingen op zijn plantage.
In 1820 ging de eigendom over aan S. de la Parra. Deze behield de directeur die
onder Friderici dienst deed: J.C. Heshuizen.
Als christen stond de eigenaar toe dat het kind gedoopt werd. De Evangelische
Broeder Gemeente had op de Zendingspost aan de mond van de
Cottica-Commewijne, het oude fortje Sommelsdijck, drie voorgangers die ‘dienst’
deden in de Divisies d.w.z. Districten van Cottica en Commewijne. Broeder Richter
was er in 1811 al twee en twintig jaren gestationeerd. Toen de jongen Adolf Frederik
zeven jaren oud was, werd de zendingspost Sommelsdijck opgeheven. Er waren
toen 55 Gemeenteleden in Commewijne-Cottica. Hierin zullen de slaafdoopleerlingen,
en misschien ook de gedoopte slaven niet begrepen zijn, want dit hing af van de
toepassing der kerkelijke discipline in zake Huwelijk en Avondmaal. Rier verzekert
dat het kind kort na de geboorte gedoopt is, dus kan men veronderstellen dat de
ouders als huwelijkspartners het voor slaven geldige ‘Verbond’ gesloten hadden
voor de kerkelijke bedienaar der Sacramenten. Clarenbeek had echter geen kerk
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en school, anders was deze plantage door Steinberg genoemd in zijn werk ‘Ons
Suriname’, bij de anderen die in 1818 behoorden tot de Post Sommelsdijck in het
jaar van de sluiting. Als school diende de bewaarplaats in de hut van de Kreoromama,
een oude slavin, die op plantages enige zorg en leiding had over de kleuter-slaafjes!
Lezen en schrijven was er niet bij, want bij Reglement verboden.
Uit overlevering schrijft Hofwijk : ‘Leergierig als de jongen was, besteedde hij elk
vrij ogenblik aan lectuur waarop hij de hand kon leggen.’ Het is in elk geval zeker,
dat zijn eigenaar iets van hem verwachtte, want toen de jongen 14 of 15 jaar oud
was, deed hij hem als hulp in de leer bij dokter A.G. Steglich, chirurgijn, die een
groot hospitaal in de stad beheerde. Deze hechtte zich aan de jongen als aan een
pleegzoon. Hij leerde hem door woord, voorbeeld en oefening.
Wanneer Gravenberch later op 64-jarige leeftijd door benijders gerechtelijk wordt
aangeklaagd, beweren zij dat hij niet lezen en schrijven kan. De overlevering zegt,
dat hij als jongen bij dr. Steglich heimelijk 's avonds de vakwerken van zijn baas
las. Dat is dan de idylle van de slaaf-student. Toch is het zeker, dat hij zich
bekwaamde, want toen Steglich ziek werd, vertrouwde hij de jongen toe aan zijn
vriend Doctor G.G. Berch Gravenhorst, Med. Doct. die een eigen hospitaal hield in
het huidig gouvernements archiefgebouw aan de Gravenstraat. Om zijn talent en
goed karakter begon deze hem les te geven, nam enkele geneeskundige werken
met hem door, stond hem vrij gebruik van zijn bibliotheek toe, zodat de
slaafhospitaalbroeder door hem aangesteld kon worden als assistent-chirurgijn. De
overlevering wil dat de jongeman a.h.w. een volledige geneeskundige school doorliep
bij Berch Gravenhorst. De hoofdverpleger en rechterhand van de dokter begon goed
te verdienen. Als slaaf, droeg hij zijn loon af aan de eigenaar, maar deze liet hem
voldoende over, zelfs zo dat Adolf, die liever Doffie genoemd zal zijn, eraan dacht
om te sparen voor zijn vrijkoop. Natuurlijk met het doel om zich eenmaal zelfstandig
te kunnen vestigen. Door bemiddeling van zijn beschermer en leraar verwierf hij
zich de Manumissie-brief van het gouvernement, en de toestemming om zich te
laten inschrijven in de Burgerlijke Stand onder de naam Gravenberch. Deze
gedeeltelijke naamoverdracht was een blijk van onderling res-
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pect en vertrouwen. De eigenaar, S. de la Parra, die in 1836 Raadslid werd, heeft
door deze afstand van inkomsten van zijn slaaf een nationale weldaad gesteld. Kort
daarna, toen de vrije helper ongeveer 40 jaar oud was, stelde Berch Gravenhorst
zijn Gravenberch aan als Assistent-chirurg. In 1852 wisselde Suriname weer eens
van gouverneur. Uit de Oost kwam de Resident Jhr. Stuart von Schmidt auf Altenstad.
Hij was een ziekelijk man. Nu trof Gravenberch het, dat hij kort daarna een officier
van gezondheid als cliënt kreeg, een hysterisch man, zegt het verhaal. Bij
Gravenberch vond hij baat, en zodoende kwam de medehelper van een bekwaam
geneesheer in de volle aandacht van de gouverneur. Letterlijk schrijft Rier: ‘Hij kwam
in aanraking met de gouverneur, die zijn nut inzag en niet lang daarna zijn gaven
en geschiktheid erkende.’ Deze woorden doen minstens vermoeden dat Gravenberch
door hem geraadpleegd werd. Deze relatie en erkenning, daarbij de zekere steun
van zijn ‘voogd’ Berch Gravenhorst, en het respect dat veel medici hadden voor zijn
talent, dat zij erkenden ‘als een gave Gods’, gaf hem moed om in Nevember 1853
een toelating aan te vragen voor een zelfstandige practijk als heelmeester, d.i.
chirurg. Dit verzoek moest ingediend worden bij de Commissie voor Geneeskundig
Onderzoek en Toevoorzigt. Volgens de Surinaamse Almanak was Berch Gravenhorst
assessor van deze Commissie.
Zolang Gravenberch als slaaf zich bekwaamd had en in beperkte betere kringen
erkend werd, waren er geen noemenswaardige moeilijkheden voor hem geweest.
Nu echter ging hij zich na zijn manumissie volledig emanciperen, en vroeg niets
minder dan opname in het Medisch College, de kring van doctoren. Maar zijn
slavenbroeders zaten nog in volle slavernij; hij was dus een eeuw vooruit op de
ontwikkeling van de Maatschappij. Want al kwam tien jaar later de bevrijding van
arbeidsdwang en erkenning van vrije rechtspersoon te zijn, het zou nog zeer lang
duren voordat academisch afgestudeerden geen opzien baarden. Wie zal het
verwonderen te lezen wat Samson uit archieven opdiepte: ‘Het verzoek werd
afgewezen, maar in December van hetzelfde jaar herhaald, onder overlegging van
verklaringen van genees- en heelkundigen, vnl. van de doctoren Cabell, Cagrin,
Muller, Horstman en natuur-
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lijk Berch Gravenhorst. Dezen spraken gunstig over operaties door Gravenberch
verricht.
Dit tweede verzoekschrift maakte de Commissie erg boos en gaf haar aanleiding
tot het zenden van de verklaringen aan de Procureur Generaal met advies
Gravenberch te vervolgen wegens het onbevoegd uitoefenen van de Geneeskunde.
Of deze vervolging is ingesteld, hebben wij niet kunnen achterhalen, doch het
verzoek werd wederom “gedeponeerd”
Gravenberch gaf de strijd niet op. Gesteund door de gouverneur wendde hij zich
bij adres van 20 September 1854 tot de Koning met het verzoek om tot het uitoefenen
van de geneeskundige practijk in Suriname te worden toegelaten.
Bij K.B. van 21 April 1855 No. 60 werd op het verzoek gunstig beschikt en hem
- met dispensatie van het bepaalde bij artikel 12 Ss c der publicatie van 24 Januari
1838 (G.B. No. 2) betrekelijk de uitoefening der geneeskundige wetenschappen in
de kolonie Suriname - vergund zich als heelmeester te doen inschrijven.
Bij de Gouvernementsresolutie van 3 Juli 1855 werd aan de Commissie voor
Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt afschritf van het K.B. toegezonden. Maar,
de Commissie bracht in een uitgebreid schrijven aan de Gouverneur bezwaren
tegen de toelating in. De voornaamste grieven waren dat Gravenberch
ternauwernood lezen en schrijven kon en zich alleen in het Neger-Engels kon
uitdrukken, zodat het niet mogelijk was de theorie van de geneeskunde te
bestuderen. Men wees er op dat het gevaarlijk is om iemand, die geen anatomische
kennis bezit en van de ligging van bloedvaten, zenuwen en spieren niets weet, toe
te laten tot het verrichten van operaties.’ Het antwoord van de Gouverneur, volledig
gepubliceerd door de heer A. Raan in 1961, werd aan de Commissie toegezonden
bij Resolutie van 28 Juli 1855 No. 906. De gouverneur wijst erop dat het onbetamelijk
is om getuigschriften, die de Koning voldoende geacht heeft, als onvoldoende te
verwerpen, en dat een verzoek van de Koning aan de Commissie tot toelating van
Gravenberch gelijk is aan een bevel van de Koning.
‘Ik beweer dus,’ zo zegt Zijne Excellentie, ‘in uw bezwaren is een vergaande
oneerbiedigheid gelegen en een verzet. Ik ben overtuigd dat de Commissie als
bewijs dat dit niet bedoeld was, zich zal haasten om aan 's Konings bevel gevolg
te geven.

Emancipatie 1863 - 1963. Biografieën

45
De Commissie haastte zich inderdaad en schreef op 1 Augustus Gravenberch in
als lid van het Collegium Medicum. Daags daarna verscheen de kennisgeving van
het Koninklijk Besluit in de Surinaamsche Courant, Gouvernements Advertentieblad,
luidende: ‘Door deze wordt aan belanghebbenden kennis gegeven, dat de Commissie
van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt ter voldoening van het besluit van
Z.M. den Koning d.d. 21 April d.j. No. 60, om A.F. Gravenberch - met dispensatie
tot de uitoefening der Heelkunde toe te laten, hem op heden als Heelmeester heeft
ingeschreven. Paramaribo 1 Augustus 1855. (get.) Johs. Abrahamsz. Scriba.
Wat hier gebeurde, en volgens 's Konings uitdrukking: Honoris causa, was voor
een gemanumitteerde Negerslaaf, in een gemeenschap waar de kleurlingen tot
1861 amper aan bod kwamen in openbare functie van Staat en Kerk, welhaast
onbegrijpelijk. Zelfs voor blanke Israëlieten was het, volgens professor van Lier in
zijn ‘Samenleving in een grensgebied’, tot 1865 een zeldzaamheid lid te kunnen
worden van de Raad van Politie, het vertegenwoordigend College van de Kolonie.
Pas na 1865 begint voor hen een periode van opkomst. En tussen Kleurling en
Neger, zo merkt van Lier op, was het vuur en water.
Geen wonder dat in deze jaren van moeizame strijd om de Emancipatie, acht
jaren later, Gravenberch voorgoed een steen des aanstoots werd en een lastig leven
tegemoet ging. Nog in 1908 maakte deze uitzondering zo'n indruk op de predikant,
de Neger Rev. Rier, dat hij in zijn rede uitroept: ‘Gelijke rechten op Nederlandsch
gebied! God zij geloofd! Ere aan de burgers! Dank aan den Gouverneur! Hulde aan
den Koning! Heil aan het Oranje Huis! Voorspoed aan het Ethiopisch ras!’ Deze
uitbundige lof van Rier is hem uit het hart gegrepen, niet als historische nazang op
een feit, tien jaren voor Riers geboorte geschied, maar als een kreet van hoop voor
verbetering van mentaliteit in zijn eigen dagen. Want zowel het veertig als vijftig
jarig Emancipatie Jubilé werd slechts eerst afwijzend en daarna aarzelend, na het
voorgaan van anderen, hooggeplaatsten, meegevierd.
‘Met dankbaarheid,’ zo gaat Rier voort, ‘aan al zijn weldoeners, maar bovenal
aan God, aanvaardde hij zijn ambt. Hij maakte zijn opwachting allereerst bij de
Gouverneur, wien hij

Emancipatie 1863 - 1963. Biografieën

46
met de grootste nederigheid onder belofte van getrouwheid bedankte; daarna bezocht
hij elk der vorengenoemde geneesheren, elk in het bijzonder zijn dank betuigende,
waarop zij hem gelukwensten. Voorts bezocht hij alle bekenden en vrienden, ten
minste die hij bereiken kon, hen eveneens bedankende voor de eendrachtelijke
samenwerking en het welslagen van het verzoekschrift.’
Deze brede uitweiding over dank voor samenwerking heeft Rier nodig in zijn rede,
want hij zal die zelf besluiten met een petitie voor de zoon van Gravenberch, die in
de zaal aanwezig was op die 1 Maart 1908.
‘Daarna zond hij een Advertentie in de Surinaamsche Courant en Gouvernements
Advertentie Blad van deze inhoud: A.F. Gravenberch. geadmitteerd Stedelijk
Heelmeester alhier, neemt de vrijheid, opnieuw de gunst zijner respectieve
Protecteurs in te roepen. Hij beveelt zijn welingerigt Hospitaal aan, bij hetwelk een
zorgvuldige verpleging verbonden is. Al zijn streven zal wezen om door eene ijverige
bediening, voor zich het vertrouwen, hetwelk zijne geëerde Begunstigers tot dusverre
goedgunstig in hem hebben willen stellen, duurzamer te verzekeren. Hij geeft voorts
aan zijn behoeftige medemenschen den wenk, dat ten zijnen huize dagelijks van
des morgens 7 tot 8 en van des middags 4 tot 5 uur, de gelegenheid om in eene
kosteloze behandeling te deelen, opengesteld is.’ Tot zover uit de rede van Rier.
Na deze advertentie, ook in andere bladen, installeerde hij zich volledig als
geneeskundige en had een welingerigt Hospitaal. Volgens Hofwijk stond dit in de
Wagenwegstraat, ter plaatse waar thans de Vrije School staat, in het inmiddels van
naam veranderde deel van die straat, n.l. de Dr. Nassylaan. Volgens Rier ‘verbond’
hij zich nu in een gelukkig familieleven en werd door God gezegend met enkele
kinderen.
De eenvoudige man had zich als geneesheer aangediend. In 1861 vermeldt de
Almanak van Nederlands West-Indië hem, volgens Kon. Besluit en toelating door
de Commissie, als: Heelmeester, zonder examen op van hooger hand bekomen
last geadmitteerd.
In 1880 spreekt de Surinaamsche Courant over het zilveren jubilé van Gravenberch
als Chirurgijn, d.i. Heelmeester, terwijl
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in 1888 de Surinaamsche Almanak de vreemde titel plaatst van ‘praktiseerend
Geneesheer.‘
Sinds 1855 groeide het verzet door zijn toenemende successen, faam en welstand.
Hij bleef zeer eenvoudig, en was volgens Rier: trouw, nauwgezet, bekend, bemind,
vertrouwd, vriend der armen, druk bezet in en buiten zijn hospitaal, altijd bereid om
kundig te helpen in liefde en zachtmoedighejd. Zijn familieleven was gelukkig. Hij
kreeg de volksnamen van ‘de Dokter’, een ‘Man van wonderen’ en ‘de Professor’.
Hij stond vooral bekend als kundig helper van gewrichtslijders, en genezer van
inwendige abcessen. Ook als voorzichtig chirurg, afkerig van amputatie, en tenslotte
als genezer van sinds lang ongeneeslijk beschouwde patiënten.
Blijkens zijn snelle materiële vooruitgang had hij ook meerdere welgestelde
betalende patiënten. Binnen tien jaren na zijn aanstelling kon hij twee houtplantages
en één suikerplantage kopen. Het waren Osembo, Libanon en La Jalousie,
respectievelijk in Para, Saramacca en Boven Commewijne. Mede door daling van
prijzen is dit mogelijk geweest na de Emancipatie, want in 1863 werd hij
alleen-eigenaar van de beide eersten, en in 1865 kon hij ‘La Jalousie’ ineens kopen.
Eerder was hij al eigenaar van enkele grote gebouwen met ruime erven op voorname
punten van de stad.
De naam van zijn suikerplantage mag een uitdaging heten voor zijn benijders.
Aan hen ontkwam hij niet, ook al verloor hij snel zijn welstand door daling van
suikerprijzen, tegenslag met de houtgronden, en vooral door grote vrijgevigheid. Dit
alles kan samengevat worden als slecht financieel beheer, en dat is niet te
verwonderen voor een oud slaaf en Neger, die van jongs af meer door commune
verplichtingen gebonden is dan een Westerling, die aan zijn gezin en zich zelf denkt.
Daarenboven belet een drukke dokterspractijk gemakkelijk het financieel beheer
van onroerende goederen en bedrijven. ‘De Dokter’ heeft als Neger de illusie gedeeld
van velen der geëmancipeerden, die zich voorgesteld hadden in korte tijd
Plantage-Eigenaar te zijn en Gran Masra met Gran Misi. Overigens heeft hij geheel
sociaal geleefd, meer krachtens zijn religieuse aard en karakter dan zijn ‘commune
verplichtingen’. Rier suggereert in zijn rede dat hij nu trachtte er weer bovenop te
komen door ook in de Divisieën te practiseren. Hij meen-
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de daartoe gerechtigd te zijn als ‘koninklijk’ Heelmeester binnen de Kolonie, en als
plantage-eigenaar. Hij bepaalde zich voornamelijk tot het bezoeken van vier
plantages in de Boven Commewijne. En nu brak over hem een storm van verzet
uit. Is het alleen uit jalousie geweest? In 1873 was de immigratie van Britsch Indiërs
begonnen, velen stierven in korte tijd. In 1875 werd de aanvoer op last van de
Engelse Regering tijdelijk geschorst. Zij eiste betere hygiënische verzorging, met
name op plantages. Dit werd nu een eerste zorg voor het Surinaams gouvernement.
Hierin kan nu een gerede aanleiding gezien worden voor het grievend bevel dat
Gravenberch in 1875 ontving van de waarnemend Districts Commissaris van Boven
Commewijne, op Ephrata, die hem erop wees dat het hem niet geoorloofd was op
plantages te practiseren, en dat hij beboet en gestraft zou worden als hij zijn ambt
als Divisie-Heelmeester niet opgaf.
Blijkbaar was hier een complot gaande, want na dit voorbarig schrijven van een
waarnemend functionaris regende het van bedankbriefjes van plantage-eigenaren
en directeuren, zo zegt Rier. Vond men het nog te kort na de Emancipatie en
Staatstoezicht om zo maar toe te laten dat een oud-slaaf belangen van oud-eigenaren
verzorgen zou?
Hij werd nu aangeklaagd en gerechtelijk vervolgd op grond van verzuim van het
bijhouden van ziekenregisters, het onbevoegd practiseren in districten, en, zo schrijft
Hofwijk uit latere overlevering erbij, het niet afsluiten van gif bevattende medicijnen.
De aanklacht was allervernederendst: onbekwaam, onbevoegd en gevaarlijk! Wat
is er voor slaven gevaarlijker geweest dan vergif?
Gravenberch, die toch al een beetje naargeestig was geworden om zijn financiële
débacle, was onthutst door verraad en beschuldigingen van laaghartige
schijnvrienden. Maar hij herstelde zich prachtig. Volgens Rier redde hem zijn
Godsvertrouwen, dat hij in levenswijze spreuken uitte: ‘Het kan niet altijd duister
blijven. En, al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel.’
Onverwacht bood zich gratis een bevriende adviseur aan, Mr. Colaço Belmonte,
die in een schitterend, kort en bondig pleidooi ter rechtzitting de volksdokter volkomen
sauveerde. En het kostte de weldadige Gravenberch geen cent. Na het pro-

Emancipatie 1863 - 1963. Biografieën

49
ces verkreeg hij op zijn verzoek, voor de vorm, schriftelijke toelating als
districts-heelmeester. Voor de vorm, inzoverre er in het Koninklijk Besluit van 1855
stond Stedelijk, binnen de Kolonie, want het Heelmeester zijn was wezenlijker in de
bepaling dan de plaatsaanwijzing.
Nu ging hij zich in de Boven Commewijne vestigen op La Jalousie, en herwon,
zo hij al iets verloren had, alle volksvertrouwen. Tegenwerking bleef hij echter
ondervinden tot op hoge leeftijd, al bleef hij een waardig voorbeeld van trouw,
naastenliefde en plichtsbetrachting. In zijn zilveren jubeljaar 1880 woonde hij in
Paramaribo en werd door zeer velen gehuldigd met de niet mindere titel dan: ‘de
trots van Suriname, dank zij de Heer der Schepping’. Hij moest plaats nemen in het
feestgeschenk, een rijtuig, en de hele dag bleef men bij hem feesten. In zijn
dankwoord was hij kort van stof: ‘Geachte vrienden! Dank, driewerf dank onzen
geëerbiedigden Koning voor het voorrrecht mij voor 25 jaren toegestaan. Mocht ik
gedurende die tijd, naar hetgeen ik heden van land- en stadgenoten ondervind,
getoond te hebben dat voorrecht waardig te zijn, dan zal de dag van heden voor
mij steeds een prikkel zijn mijn ouden weg te blijven betreden’.
Na vestiging in district had hij zich enigszins finantiëel kunnen herstellen, maar
spoedig keerden tegenslagen terug, door de val van de plantagelandbouw. Rier
verzekert dat hij bijna alles verloor. Maar de zeventigjarige zette daarna zijn werk
in de stad onverminderd voort naarmate van krachten, geholpen door zijn zoon
Rudolf, die, volgens Ph. Samson de recepten schreef. Hij bleef het vertrouwen
genieten ongeacht enig verval van krachten, totdat hij bijna blind werd. Gedeeltelijk
herstelde hij hiervan.
Na een korte ziekte overleed hij op 11 November 1906 en werd begraven op
Jacobsrust. Zijn laatste woorden, kalm en gelaten waren: ‘Vaarwel, tot weerziens’.
Het blad Onze West schreef: ‘In meig opzicht heeft hij zich verdienstelijk gemaakt.
Honoris causa benoemd tot heelmeester, had hij een uitgebreide practijk en was
zeer populair. Zijn verscheiden zal vooral door het volk oprecht betreurd worden’.
***
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De petitie die in 1908 de promotie gold van zijn zoon, was in feite een late nationale
hulde aan deze Negerslaaf-Geneesheer. De predikant, stichter van de Surinaamsche
Vrije Evangelisatie had een verzoek aan de Koningin opgesteld, in overleg met zijn
Emancipatie-Comité van 1904 dat geheel uit Negers bestond. Het verzoek was een
koninklijke verheffing van Gravenberchs zoon, van Verbandmeester tot Heelmeester.
Na een feestelijke lezing, afgewisseld met muziek, zang en apotheose van een
geschilderd potrtret van ‘de Dokter’, van de hand van de heer Oosterling, las Rier
de petitie voor. Dat was op 1 Maart. Zij werd aangeboden en ondertekend, zoals
Rier zei, aan weldenkende ontwikkelde, beschaafde en gezaghebbende burgers,
sommigen mannen van betekenis. Drie weken later bedroeg het aantal
ondertekenaars 2015, en in Augustus 2761. ‘Als wij doorgingen onder het mindere
volk zouden het er 10.000 worden’, verklaarde Rier toen.
Op de gedachtenis-avond waren ongeveer 300 personen aanwezig, onder wie de
waarnemende gouverneur Hofstede Crull, in gezelschap van vier personen en
enkele-autoriteiten. Uit de ondertekening blijkt, dat er in zekere mate een Surinaamse
volkseenheid gegroeid was rondom een waardige Negerfiguur, die bijna geheel de
19e eeuw geleefd had. Israëliten, Engelsen, Duitsers, Chinezen zowel als Negers
en Mulatten hadden getekend. Natuurlijk meest stadsbewoners. De opsteller van
het request Rier was een Neger, die bekend stond als sterke bevorderaar van het
belang van Surinaamse eenheid door erkenning van de Neger. Het is van belang
het succes der ondertekening te constateren als een resultaat van een mensenleven,
dat in de jaren 1811 tot 1906 a.h.w. een nationaal karakter kreeg. In dit beeld staat
ook Rier zelf. Over hem schreef J. Marcus na de herdenkingsavond in zijn blad
‘Excelsior’:
‘De heer Rier is een man met een grote ziel’ - en dan voegt deze blanke Mulat er
met profetisch pathos aan toe: ‘In hem ontwikkelen zich de gave des Heiligen
Geestes ter Ere Gods en tot heil van Suriname’. De Surinaamsche Bode van de
Neger-Redacteur Valois Smith legde de nadruk op een openlijke hulde aan Rier en
zijn Comité voor het grootste werk aan Gravenberch gebracht. ‘Hierdoor hebben zij
de wereld niet alleen bewezen dat zij hun ras niet verlochenen, maar het in
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ere houden, doch ook dat de gaven Gods, deugd en aanzien geen rekening met
kleur houden’.
De heer Kraan van ‘Onze West’ herstelde het verzuim van 1904, toen hij van de
grote, publieke Emancipatie-rede van Rier, de eerste die in Suriname gehouden
werd, geen letter vermeld en zelfs die avond niet vernoemd had. Nu gaf hij hem alle
hulde om zijn doorwrochte rede als voorganger van de Baptisten Gemeente. Toch
schijnt ook in dit klein bericht de vrees om Gravenberch naar ras en standafkomst
aan te duiden, zodat hij spreekt van ‘deze zoon van eenvoudige ouders’. Rier echter
ging recht op de man af, en had hem genoemd ‘een jongen uit slavenouders, uit
het Afrikaansche ras’.
Deze kleine verschillen en geschillen om waardering van zoveel groepen illustreren
scherp de histarische groei en totale emancipatie van een groep, de bewustwording
van een gemeenschap, die zoals van Lier opmerkt omstreeks 1910 nog maar zes
kleurlingen telde in de Koloniale Staten. Alleen Thomson had als Statenlid de avond
van Rier bezocht.
In het leven van Gravenberch blijkt duidelijk, dat de voorbije eeuw gekenmerkt
wordt door een groeiende nationale geest zeer sterk beinvloed door het
Neger-religieus karakter. De petitie voor zijn zoon werd ondertekend door o.a. 5
geneesheren, 3 Statenleden, 18 predikanten van verschillende Kerken, 2
bisschoppen van de Evangelische Broedergemeente, 12 apothekers, 58 ambtenaren,
55 onderwijzers, 78 kooplieden, 633 industriëlen met wie Rier bedoelt Hoofden en
bazen van Openbare en particuliere werken en allerlei ambachtslieden. Verder 3
journalisten, 44 boekhouders en kassiers, 13 machinisten en landmeters, 89 militairen
en politie-beambten, tot en met de rang van majoor en hoofdinspecteur, 2
commissionairs en ouctionairs, 2 loodsen, 4 tolken, 1 deurwaarder, 1 praktizijn, 1
dentist, 1 districtscommissaris, 1 fotograaf, 4 muziekmeesters, 288 directeurs en
opzichters van plantages, goud- en balataconcessies, Koloniale Spoorwegen en
hoofdklerken van grote firma's, 1 kapelmeester, 3 kapiteins van Koloniale Vaartuigen,
51 kantoor- en winkelklerken, 1 drogist, 12 aanzienlijken t.w. kapitalisten,
gezaghebbenden, eigenaren van erven en plantages.
‘En nog vloeit de stroom van handtekeningen voort’, zo voegt de jubelende Rier
hier aan toe. Meer dan de Bengaals verlichte portrethulde, die Rier gehouden had
aan het slot van de Gra-
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venberch-avond, was deze ondertekeningslijst een staal van veelkleurige hulde.
Dat er weinig geneesheren tekenden en practisch geen juristen dan slechts één
praktizijn, lag voor de hand. Want deze petitie vroeg voor de zoon, wat voor de
vader in andere tijden gegeven kon worden, toen er nog geen Geneeskundige
School bestond, toen dus de vader nooit aangewezen kon worden als zijnde
afgewzen of onvoltooid student, en vooral in een tijd toen er nog geen officiëel
internationaal toezicht was op de hygiënische belangen van duizenden immigranten,
zoals sinds 1875 gebleken was.
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Johannes King
1830 - 1899.
Een mens met grote overtuiging.
door J. Voorhoeve

Wij moderne mensen, gevangen in de wetten van oorzaak en gevolg, kennen wij
eigenlijk nog wel grote mannen? De schrijver van de vie romancée komt nog wel
eens tegemoet aan onze menselijke behoefte en heldenverering, maar de historicus
haalt hier toch eigenlijk de neus voor op. Voor hem is de mens vaak in de eerste
plaats product van zijn tijd, zijn activiteiten worden voor de historicus bepaald door
het samenspel van maatschappelijke krachten in de maatschappij. Hoeveel helden
uit onze jeugd zijn door de historici niet ontluisterd: Willem van Oranje, de
Zonnekoning, Napoleon. Grote mannen. Zij deden of formuleerden slechts, waarvoor
de tijd op andere wijze rijp gemaakt was. Niet zij veranderen het gezicht van de
wereld, de wereld veranderde hén, en wel hen toevallig het eerst.
Wanneer wij aldus de vrije mens-met-eigen-keuze herleiden tot een dingspeelbal
van maatschappelijke krachten, hoe moeten wij dan staan tegenover een figuur als
Johannes King, waarmee de moderne mens toch al niet goed raad zal weten. Want
wat moet men zeggen van een man, die in visioenen de hel ziet als een kamer vol
ketels kokende olie, voor wie dit ontwijfelbare realiteit is, die ongegeneerd gelooft
in geesten en demonen en de duivels met een bezem te lijf gaat, die in een corjaaltje
rond reist, ontroering wekkend met onbeholpen plaatjes van de gekruiste Christus,
die dit alles voor een publiek van analfabeten neerschrijft met houterige letters in
naïeve schoolschriften? Wat moeten wij met zo'n man tegen de achtergrond van
maatschappij en denken van deze eeuw? Hoe moeten wij zijn gedrag verklaren,
zijn psychologisch type benaderen?
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Toch heeft deze man het gezicht van Suriname veranderd. Vóór Johannes King
was het Surinaamse bosland gesloten gebied. Wel hadden zich al sinds de 18e
eeuw op verzoek van het gouvernement zendelingen gevestigd in het bosland. Deze
hebben met opoffering van alles, meest in het begin ook van het eigen leven, daar
gewerkt en geleefd met de gevreesde marrons. Zij leerden taal en volk kennen,
vertaalden en preekten het evangelie voor de mensen. Maar zelfs de grootste
optimist kon hun werk niet sucesvol noemen. De bronnenverzameling van bisschop
1
Stáhelin tekent ons deze wanhopige strijd. Het bosland bleef voor zending en missie
gesloten gebied. De kustbewoners vreesden de vroegere Marrons en ontweken
hen zoveel mogelijk. Zijzelf vreesden de bewoners van het kustgebied, Europeanen
en Creolen belde, zij waren bereid hun onafhankelijkheid desnoods met de wapens
te bevechten. Van een samenleven op basis van wederzijds vertrouwen was geen
sprake. Hoe anders is de huidige situatie geworden. Toen Johannes King stierf op
de drempel van de nieuwe eeuw, toen lag het bosland naar alle zijden wijd open
voor missie en zending. Alle wantrouwen is ook nu nog niet weggenomen, maar er
is een nieuw contact ontstaan en daarmee een nieuwe basis voor vertrouwen. De
mogelijkheid tot vruchtbare coöperatie is geschapen. En dit alles veelal door het
werk van één man. Wij behoeven geen neiging tot heldenverering te hebben, om
hier toch de invloed van Johannes King te erkennen.
Was King dan een groot man? Onze kennis omtrent hem berust grotendeels op
zijn eigen aantekeningen. Hij heeft natuurlijk niet bij voorkeur de kleine kanten van
zijn persoon getekend. Toch valt het niet moeilijk de kleine momenten van King uit
zijn eigen woorden af te lezen. Zo kan het niet toevaillig zijn, dat hij in Maripaston
tweemaal in conflict komt met de naast hem gestelde macht: eerst met de
schoolmeester Nicolaas Manille, daarna met zijn broer, de granman Noa Adrai.
Het vermoeden lijkt gewettigd, dat King moeilijk een macht naast zich verdroeg.
Men ontkomt bovendien niet aan de indruk, dot het granmanschap voor King een
grote verleiding betekende.
Was hij dus hoogmoedig en eerzuchtig? Zeker niet, maar dit niet alleen. Toen hij
op het eind van zijn leven granman was geworden, kon hij afstand doen van deze
waardigheid in het belang van zijn werk voor de kerk. Zijn hier nog meer voorbeelden
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van dit aan te halen? Toen de broeders hem vroegen zich niet meer te beroepen
op zijn visioenen, juist zijn visioenen waar zijn roeping op berustte, toen heeft hij dit
offer zonder protest kunnen brengen.
Wanneer wij hem dus toch een groot man durven noemen, dan is het om zijn
grote overtuiging, die hem op de critieke momenten deed uitstijgen boven de eigen
menselijke begrenzingen. Johannes King was een mens als wij allen, maar hij bezat
een grote overtuiging, die zijn leven en handelen richting gaf.
Johannes King werd geboren omstreeks 1830 uit een dochter van de Matoewari
granman Kodjo (ook wel genoemd Bojo). Deze dochter Adensi had een moeilijk
leven. Zij was aanvankelijk gehuwd met de Matoewari Akama Jau en had met hem
twee dochters en een zoon. Zij werd echter zwaar ziek (King schrijft dat haar oom
Amani haar door middel van wisi ziek had gemaakt) en kon in het bosland geen
genezing daarvoor vinden. Zij vroeg dus verlof naar de stad te gaan, maar moest
dan ook haar man verlaten. In de stad genas zij. Zij kon niet terugkeren naar haar
2
dorp en hield zich op bij de pantiman der Matoewari dicht bij de stad. Daar
ontmoette zij haar tweede man, de Aucaner Kwamina Atjodi. Met hem kreeg zij
twee dochters en een zoon, de latere granman Noa Adrai. Haar tweede man moest
eens wegens een suspect sterfgeval naar zijn geboortedorp reizen en op weg
daarheen, in de stad, werd hij ziek aan de toen heersende pokken en stierf. Adensi
ontmoette hierna haar derde man, de Aucaner Louis, met wie zij nog vier zoons en
vier dochters kreeg. Johannes King was een van de latere kinderen.
Na de dood van Louis kwam de zorg van het gezin te liggen op de nog zeer jonge
Noa Adrai. De familie moest een moeilijke tijd doormaken. De Matoewari moesten
niets van hen hebben en dreven hen naar de benedenloop van de Saramacca, waar
zij geïsoleerd en onder moeilijke omstandigheden het bestaan rekten. De blanken
dreven haar weer terug naar de bovenloop. Ten slotte kon men zich vestigen in
Maripaston, dat zij in 1852 opbouwden.
In dat zelfde jaar moet Johannes King ook voor de eerste maal zijn getrouwd.
Toen de familie een vaste woonplaats had gekregen en de kinderen groter waren
geworden, brak voor hen een betere tijd aan. Later vertelt King over deze periode:

Emancipatie 1863 - 1963. Biografieën

56
We, di mi Johannes King ben de heiden, mi ben habi da srefi plakseri
toe. En noti ben de mi bigi plisiri leki kondre plisiri vo wroko bai moi
moi, vo feni plodo nanga dem moi wenke, en vo soekoe bigi nem na
grontapoe sani nanga ala plodo fasi vo kondre ... Mi habi foeloe sissa
disi sabi vo blei moi-moi sani vo katoen. Mi fosi wefi ben de wan
naiman, a sabi vo nai moi-moi malki na klosi, a sabi vo wroko moi
malki. We, di mi ben lobbi dem kondre plisiri, a ben nai moi wroko
na empi gi mi, bikasi a sabi vo nai baklaman kleiti......... (zie vertaling
1)
Deze zelfbeschuldigingen zijn zeker niet zeldzaam in het werk van King. Herhaaldelijk
treffen wij de uitspraak: me srefi ben de na ini toe. Of het nu gaat over religieuze
praktijken of over overspel en ander zaken. Dit is nergens een sentimentele tirade
over de verstokte zondaar, die gered is. Het is de nuchtere constatering: ik behoor
bij mijn volk, al heb ik een andere norm en een ander leven leren kennen. Soms
stelt hij duidelijk de beide normen tegenover elkaar:
Efi da tem joe poeloe wan tra soema wefi na hem hanoe, wi no ben
loekoe dati vo wan zondoe di joe doe na Masra Gado hai. En alwasi
dem de meki trobi nanga joe vo da wefi hede. Nofo tron dati de tjari
bigi trobi. Bigi feti vo planasi nanga planasi. Dem kom na bigi-bigi
trobi en oploeloe feti famili nanga familie, tee na baka dem kaba da
trobi ... En alatem mi denki: no wan tra zondoe de, di kan tapoe wi
liebisoema von go no Gadokondre, boiti tee joe wisi wan liebisoema
kiri. Na dati nomo de da moro bigi zondoe di kan meki wan soema
dede, a no kan go na Gado kondre. We na da wan gebod dati nomo
ala dem soema sabi na ala dem boesikondre, di kan meki wan dede
soema no kan go na Gadokondre. Na dati wawan de meki soema go
na didiebrikondre. Na wisi nomo de poli soema zieli vo joe no kan
go na Gado. (Vert. 2)
Uit deze simulificerende code wordt King door God gehaald tot een leven van groter
en ruimer verantwoordelijkheid tegenover God en medemens. Hij zegt daarvan:
Masra Gado potti mi na wan skolo sondro mi srefi no ben sabi.. Da
fosi skolo di Masra potti mi, dati ben di wan leti hebi skololeri
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vo troe. En mi Masra ben meki mi fadon na ini hebi-hebi seki en
malengri vo troe. A no vo teri wiki ofoe moen, ma jari foe jari. En mi
de na siki en malengri doro nomo. No wan helpi de vo si. Mi doe disi,
mi doe dati, ma tog no wan helpi mi ben firi. En dati taki mi ben waka
na someni vo dem loekoeman baka vo soekoe helpi, ma tog no wan
helpi de vo si. En mi waka soekoe helpi na dem obijaman, no wan
helpi mi ben kan finni. En mi go na foeloe wintiman vo soekoe dresi,
ma no wan gesontoe mi kan finni na dem. (Vert. 3)
De vreselijke ziekte die hem overvalt beschrijft Johannes King als een harde leertijd.
Hij was inmiddels voor de tweede maal getrouwd met de Saramaccacaanse vrouw
Magdalena Akoeba. In deze ziekte komen in 1855 de eerste visioenen tot hem.
Wi lobi Masra Jesus srefi kom na ini da bigi siki di mi siki .... en na
7. joeloe na neti mi Masra Gado poeloe mi geest na mi skin, a tjari
mi go tee na tapoe na wan pikien plesi leki wan boiti. (Vert. 4)
Zo begint het verhaal van zijn eerste visioen.
Wij moderne mensen weten niet genoeg raad met visioenen. De eerste vraag die
in ons opkomt, is de vraag naar de realiteit van het visioen: is dit nu werkelijk waar?
Ik meen dat dit een volkomen verkeerde vraag is. Wanneer wij de waarheid
3
benaderen als datgene wat voor ieder geldig en waarneembaar is , dan bestaan er
geen visioenen. Een visioen is namelijk een zuiver individuele belevenis. Wanneer
wij dus de realiteit reduceren tot de tastbare werkelijkheid van de chemische formule
en de zuivere materie, dan is ieder visioen onwaar. De vraag naar de objectieve
realiteit is daarom uitermate onvruchtbaar.
Wij kunnen alleen vragen, of het visioen voor de persoon in kwestie waar was,
of hij uit dit visioen leefde. En deze vraag kunnen wij voor Johannes King zonder
aarzelen bevestigend beantwoorden. King heeft al zijn overtuiging, al zijn kracht en
levenswerkelijkheid geput uit zijn visioen. Hij kende geen twijfel.
Maar dan nog zijn visioenen voor ons vreemde of althans bijzondere belevenissen.
Ik vermoed dat de dorpsgenoten anders tegenover stonden. Voor hen was het
visioen op zichzelf niet iets bijzonders, alleen in het geval van King de inhoud van
de vi-
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sioenen. Want in deze visioenen spreekt een hen vreemde God, die hen wijst naar
een hen vreemde godsdienst.
King heeft dan ook lang geaarzeld, voor hij de grote stap durfde wagen. Het eerste
visioen dateert van 1855, eerst in 1857 verschijnt hij in de stad bij de praeses van
de Broedergemeente, Van Calker. Hij blijft ook niet lang. Hij belooft spoedig terug
4
te komen en neemt maar vast een ABC-boekoe en een Singiboekoe mee. De jaren
verstreken, zonder dat men de jonge man terug zag. Het werd hem dan ook in
Maripaston niet gemakkelijk gemaakt. Enkele familieleden stierven kort na elkaar,
de oorzaak werd gezocht in het feit, dat King in zijn jeugd een slang had gedood.
Men is verontwaardigd, dat hij zich niet wenst te onderwerpen aan de Foedoe-cultus
in Marowijne.
Wanneer hij tenslotte in 1860 opnieuw in de stad komt, kan hij vrij vlot lezen. Weer
blijft hij slechts korte tijd, zonder zich te laten dopen. Hij keert terug naar zijn dorp,
zuivert het van de afgoden en bouwt een kerk. Hij bezoekt nu ook de andere dorpen
en vertelt onder meer de granman van zijn nieuwe overtuiging. In 1861 wordt hij
dan tenslotte gedoopt, het jaar daarop worden 8 familieleden van hem gedoopt. Hij
moet zich dan ook hebben leren schrijven. Het verhaal gaat, dat hij in een droom
leerde schrijven. Dit zal echter een foutieve interpretatie zijn geweest van één van
zijn lettervisioenen (visioenen waarin God hem enkele onbegrijpelijke
lettercombinaties toont). Het vroegste door ons gevonden geschrift van King dateert
van 1864.
De meeste geschriften van King handelen over zijn zendingsreizen: naar de
Aucaners (1864), naar de Matoewari(1864), naar Berlijn (1865), naar de Aucaners
en Bonninegers (1865), naar Gansee (1866), naar de andere Saramacanerdorpen
(1866) en tenslotte nog vijf reizen naar de Matewari van 1870, 1876, 1877, 1890
en 1894.
Over de reizen worden wij in het kort of zeer breedvoerig ingelicht. Hij zal meer
reizen hebben gemaakt dan hij heeft beschreven. Het is bovendien zeer wel mogelijk,
dat enkele reisverslagen verloren zijn gegaan. De opdracht tot deze tochten ontving
hij meermalen in een visioen. Aan zijn eerste reis naar de Aucaners in 1864 ging
het volgende vooraf:
Na dem srefi tem disi na foetoeboi vo Masra ben kom gi mi da wroko
na Maripaston, vo mi froemandi dem soema, a ben taki
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gi mi vo Goenka ningre toe. A taki, mi moese membre dem. En na
Masra no ben piki mi moro toe na da jari di meki 1862. En now da
foetoeboi vo Masra kom na mi ageen, en a taki gi mi taki: ‘Johannes
loekoe, mi go tee na dem Goenka ningre, en mi waka lontoe loekoe
dem allamal hatti. Mi si som vo dem soema de na ini, disi sa go na
kerki. En ma Johannes, efi wan soema leki joe no ben sa go na dem
janda, vo go froemandi dem, a ben sa boen, joe sabi’. Mi taki: ‘Ja’.
En ma tog Masra no ben seni mi vo go so leti jete, ma a taki nomo
vo mi moesoe membri dem, en dati ben meki mi hatti no ben frigiti
dem moro toe. En na bigin vo da jari di meki 1863 Masra taki ageen,
a taki: ‘Johannes, gi mi joe wortoe, taki tra jari joe sa go na dem
Goenka nengri’. Mi taki: ‘Ja’. A taki vo toe tron ageen: ‘Joe sa go?’
Mi piki: ‘Ja’. En dati de da leti sani, disi Masra Gado ben seni mi vo
mi go na dem Goenka ningre, go preki da Evangelium vo Gado gi
dem.
(Vert. 5)
Naast de reisverslagen schreef King nog een geschrift over de godsdienst en de
gebruiken der bosnegers (omstreeks 1868) en een nog niet teruggevonden
dresiboek. Naast vele zakelijke aantekeningen zonder veel waarde, schreef hij
tenslotte nog twee werken van groter omvang: het boek van zijn visioenen, aangevuld
door verhalen over de historie der bosnegers (omstreeks 1886) en het boek over
de gezagscrisis in Maripaston (1893).
Al met al heeft Johannes King een groot oeuvre nagelaten en men vraagt zich
met verwondering af, hoe deze gewezen analfabeet tot dit intensieve
leven-met-letters is gekomen. Het is al iets bijzonders, wanneer een analfabeet zich
geheel uit eigen beweging vertrouwd maakt met de schrijfkunst. Maar hier moet
meer aanwezig zijn. Wanneer de moeilijkheden te zwaar dreigen te worden, dan
troost King zich met letters: hij beleeft opnieuw zijn visioen op papier, hij rechtvaardigt
zich opnieuw schriftelijk tegenover zijn broer Noa. Dit is niet alleen een
verbazingwekkende schrijftechniek, maar de ontdekking van het schrift als een
substituut van het leven. Hij geeft zich daarbij ook beslist een publiek voorgesteld.
De reisverslagen richt hij in de eerste plaats tot de blanke zendelingen. In zijn grotere
werken richt hij zich duidelijk tot zijn volk. Johannes King moet een buitengewoon
intelligent mens geweest zijn, dat hij zelf deze mogelijkheden van het schrift ontdekt
heeft.
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Daarnaast bleef hij beslist ook bosneger. Hij loopt niet als zovele ontwikkelde
bosnegers van tegenwoordig over naar de stadsbewoners, uitdrukkelijk zich
distanciërend van vroeger leven en denken. King neemt een geheel eigen standpunt
in tegenover de gewoonten van het bos. Dresi en sweri zijn volgens hem door God
geschonken aan zijn voorouders. Hij keurt deze niet hooghartig af. Het stadsleven
blijft hij met grote reserve waarnemen en hij spaart de stadsbewoners zijn critiek
niet.
Ma oenoe lobbi blara Koning gi oen fli von skin - zo schrijft hij na de
emancipatie - ma na oenoe srefi moe soekoe da fli voe zieli. A fiti vo
oen leri bakla maniri noja, bikasi na bakla kweki oenoe. En bakla no
de gi dem na dem sjem so na tra soso sema mindri. En dem habi
sjem vo dem srefi. We na sosrefi dem Goenka en Salamaka en
Matoewari ningre toe. En wi alamala leri fa wi moe gi na wi lespeeki
na tra soema fesi. We oenoe Masipasi bolgoe fliman, oenoe moesoe
kaba nanga dem weelder meti manieri. Ala so sani de hendri vo Gado
na foeloe plesi.
(Vert. 6)
Wij kunnen op deze plaats Kings leven niet in bijzonderheden beschrijven. Wij
proberen slechts een algemeen beeld te geven van zijn leven en werken. Eén
periode uit zijn leven is voor hemzelf echter zo belangrijk geweest, dat wij deze hier
niet mogen verwaarlozen: de gezagscrisis in Maripaston, die in 1892 leidde tot de
verbanning van Johannes King.
Noa Adrai was de eerste door King opgeleide doopcandidaat uit Maripaston. In
de eerste jaren zien wij hem herhaaldelijk mee op reis met zijn jongere broer. Hij
spreekt in de kerk en op vergaderingen van zijn geloof en overtuiging. Men kan dus
hem beschouwen als één der naaste medewerkers van Johannes King. Wanneer
Noa echter in 1870 granman wordt, beginnen de moeilijkheden in Maripaston.
Hiervóór waren er ook al moeilijkheden geweest, namelijk tussen King en de
schoolmeester Nicolas Manille. Manille was in Afrika geboren uit prinselijk bloed.
Volgens de broeders moest hij in zijn jeugd in Afrika een soort Arabisch schrift
hebben geleerd. In Suriname werkte hij als loodsbastiaan op één der plantages.
Toen al moet de aandacht der broeders zijn gevallen op deze intelligente slaaf.
Dadelijk na de emancipatie en dus nog
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tijdens de periode van staatstoezicht, werd hij door de broeders als onderwijzer
naar Maripaston gezonden. Het onderwijs op de zendingscholen werd toen nog
geheel in het Neger-Engels gegeven. Na het conflict met Johannes King, horen wij
verder niets meer over Manille in Maripaston. Enige tijd later duikt de naam van een
nieuwe schoolmeester op in de geschriften van King. Wij mogen dus veronderstellen,
dat Manille na het conflict verplaatst werd.
Even daarna echter wordt Noa Adrai granman. Het conflict met hem zou voor
Johannes King minder goed aflopen. Noa was een trots man, Johannes waarschijnlijk
niet minder. Noa had een absolutistische opvatting van zijn taak. King noteert de
volgende uitlatingen van Noa:
Mi habi foe taki na ala soema tapoe noja. Ala Matoewari nengri de
na mi ondro. En ala boesi de vo mi, en ala dem meti de na ini boesi
da vo mi, en ala dem fisi na ini watra, da vo mi. Ala dem hoedoe na
ini boesi, da vo mi, en nanga dem fouroe, de na mi ondro. En ala
boesi de vo mi, en ala dem meti en ala dem santi na boesi. Na mi
Noa de granman, Adrai de granman vo dem alamala. Mi kan bloko,
mi kan meki.
(Vert. 7)
Wij behoeven niet te twijfelen aan de juistheid van deze notitie, gezien wat er verder
over deze granman bekend is. King echter bezat ook macht in Maripaston, zij het
dan een geestelijke macht. Hij moest het geestelijk gezag uitoefenen over zijn
gemeente en dus ook over de granman. Hij was niet de figuur om met een compromis
genoegen te nemen. Deze beide machten moesten dus met elkaar in botsing komen.
De voornaamste aanleiding vormde het ongelukkige huwelijk van de granman.
Hij had eens zijn vrouw in het openbaar geslagen en werd daarover onderhouden.
Hij ontnam een medebewoner diens vrouw en erkende die openlijk als zijn eigen
vrouw. Dit voerde tot een groot conflict met beschuldigingen en partijvorming over
en weer. Tensdotte verbande de granman Johannes King uit Maripaston (1892).
De granman vaardigde zelfs een wet uit, dat niemand contact mocht blijven houden
met King.
Na de dood van Noa (in 1893) laaide de strijd opnieuw op, nu
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onder leiding van diens zoon Samuel Kolokoe, die vreesde dat zijn oom granman
wilde worden.
King werd inderdaad granman, maar zag spoedig af van deze waardigheid om
5
zich beter aan zijn andere taken te kunnen wijden. Hij stierf in 1899 op hoge leeftijd .
Tijdens het leven van Johannes King was zijn naam in beperkte kring tot ver
buiten de grenzen van Suriname bekend. Verhalen over hem, een foto van hem en
zelfs in het Duits vertaalde brieven van hem verschenen in het Algemeine
Missionszeitschrift aus der Brüdergemeine. De bekering van Johannes King werd
door de zendingswereld als een wonder ervaren, en naar ik meen terecht. Terwijl
de zendelingen ondanks al hun moeite geen vaste voet konden krijgen in het bosland,
kwam geheel uit eigen beweging een hen vreemde bosneger uit een hen slecht
bekende streek en verlangde gedoopt te worden. Bovendien begint deze uit eigen
beweging met grote voortvarendheid (al voor zijn doop) het evangelie te verkondigen
aan zijn landgenoten en leert zichzelf daartoe zelfs lezen en schrijven. Niet alleen
de eigen stam, maar het ganse bosland brengt hij in contact met het Christendom.
Al waren de visioenen niet geweest, dan nog hadden wij van een wonder kunnen
spreken.
De grote overtuiging van Johannes King steunde on zijn visionaire belevenissen,
die hem in zijn moeilijkste momenten door de directe nabijheid Gods steunen en
troosten. Hij weet en erkent, dat niet hijzelf, maar Jezus de bron is van zijn waarheid
en zijn kracht:
We jeri, mi Johannes King srefi de wan moro zondoe soema en blendi
zondoe soema, moro ogri leki dem weelder meti di de liebi na ini
boesi. En mi no ben leri sabi noti leki oenoe de sabi. Ma tog nanga
Jeje tranga Masra Gado gi mi fli pasi vo mi getuigi dati. En da
getuignis vo mi de troe. En mi sabi, kondre ofoe lanti no de blibi ofoe
teki wan enkri soema getuige, en a moesoe de toe efi dri soema, dan
fosi da getuige sa de troe getuige. Ma midati, Masra Jezus de mi
getuige. Na vo dati hede da getuigenis vo Johannes King de troe.
(Vert. 8)
Ieder zal begrijpen, hoe kostbaar deze visioenen King waren, maar ook hoe gevaarlijk
zij waren in de ogen der broeders. Het is dus te begrijpen, dat de broeders King
vragen zich voor-
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taan uitsluitend op de Bijbel te beroepen en niet op zijn visioenen.
Het lijkt mij het grootste wonder, dat King hiertoe in staat geweest is, dat hij dit offer
6
heeft kunnen brengen. Er zijn in Suriname meer visionnairen geweest , maar geen
heeft voor de hand liggende hybris zo vanzelfsprekend onder de tucht van Gods
woord kunnen stellen als Johannes King.

Vertaling van de Neger-engelse teksten.
Vert. 1
Wel, toen ik, Johannes King, heiden was, had ik ook dezelfde gedachten. En het
was mijn grootste lust werelds te zijn, te werken om mooie dingen te kopen, om mij
te vermaken met mooie vrouwen en om eer en roem op aarde na te jagen op elke
denkbare wijze die het leven bood.
Ik heb vele zusters, die mooie katoenen kleedjes kunnen maken. Mijn eerste
vrouw was naaister. Zij kon mooie patroontjes maken.
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Aangezien ik dol op was geneugten des levens, maakte zij mooie figuren op mijn
hemden, want zij kende de moderne snit.

Vert. 2
Wanneer men een ander zijn vrouw ontnam, beschouwden wij dit niet als iets dat
God niet behaagde, ook niet wanneer er ruzie kwam. Vaak heeft het tot ernstige
botsingen aanleiding gegeven, gevechten tussen bewoners van verschillends dorpen.
Er is grote ruzie en heftige twist ontstaan tussen families, die later weer werden
bijgelegd.
En altijd dacht ik: er is geen andere zonde, die kan maken dat wij de hemel niet
binnenkomen, behalve wanneer wij door middel van zwarte kunst iemand om het
leven brengen. Dat alleen is een zo grote zonde, dat men na zijn dood de hemel
niet in mag.
Wel, dit is het enige, dat de woudbewoners kennen als hinderpaal op weg naar
de hemel. Alleen daardoor komen de mensen in de hel terecht. Alleen het bedrijven
van zwarte kunst maakt de mensen zo slecht, dat ze niet in de hemel kunnen komen.

Vert. 3
Zonder dat ik er erg in had, heeft God mij beproefd. En de eerste beproeving was
zwaar. God heeft mij een ernstige ziekte en verminking gezonden, niet een ziekte
van weken of maanden, maar een van jaren. Ik bleef ziek en gebrekkig. Met geen
enkel uitzicht op beterschap. Ik heb van alles geprobeerd. Niets hielp. Ondanks het
feit, dat ik mij door zovele ‘loekoemans’ heb laten behandelen, heb ik geen
beterschap gevonden. Ook heb ik mij gewend tot de ‘obiaman’. Geen resultaat. En
ik heb vele ‘wintimans’ afgelopen, maar nergens kon ik genezing vinden.

Vert. 4
Onze geliefde Jezus Christus is mij zelf komen bezoeken tijdens mijn ziekte. Om
zeven uur 's avonds nam Hij mij in de geest mee naar een kleine plaats, die op een
buitenplaats geleek.

Vert. 5
Toen de boodschapper des Heren mij beval te gaan werken
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te Maripaston, had hij mij ook over de Goenka-negers gesproken. Hij zei, dat ik aan
hen moest denken. En ik heb niets meer van de Heer vernomen tot het jaar 1862.
Toen kwam de boodschapper des Heren weer tot mij en hij zei: ‘Zie Johannes, ik
ben tot naar de Goenka-negers gegaan en ik heb ze allen bestudeerd. Ik heb onder
hen enkelen gezien, die wel naar de kerk zullen gaan. En Johannes, als iemand als
jij naar hen toeging om hen te vermanen zou het wel goed zijn.’ Ik antwoordde: ‘Ja’.
Maar toch had God mij niet de opdracht gezonden onmiddellijk naar hen toe te gaan:
Hij had mij laten weten dat ik aan hen moest denken, en daarom vergat ik ze ook
niet meer. Aan het begin van het jaar 1863 zei de Here weer: ‘Johannes, beloof mij
dat jij het volgend jaar de Goenka-negers zult opzoeken.’ Ik antwoordde: ‘Ja’. Ten
tweede male zei Hij: ‘Zal je gaan?’ Ik antwoordde: ‘Ja’. En hiermede heeft God mij
inderdaad met de opdracht belast om naar de Goenka-negers toe te gaan en het
Evangelie Gods onder hen te prediken.

Vert. 6
Maar onze geliefde koning heeft ons de vrijheid geschonken naar het lichaam - zo
schrijft hij na de emancipatie - maar wij moeten zelf zoeken naar de vrijheid van
geest. Het wordt nu tijd, dat wij de manieren aanleren van de blanken, die ons
hebben groot gebracht. En in aanwezigheid van anderen laten de blanken elkaar
niet in de steek. En zij hebben hun persoonlijk schaamtegevoel. Zo is het ook gesteld
met de Goenkas, de Saramaccaners en de Matuariers.
En wij hebben allen geleerd hoe wij in bijzijn van anderen elkaar moeten
eerbiedigen. Wij zijn vrijgekomenen, gij moet nu ophouden u te gedragen als de
wilde dieren. Al dit soort dingen belemmert het werk Gods op vele plaatsen.

Vert. 7
Ik moet nu tot iedereen het woord richten. Alle Matuariërs zijn onder mijn hoede.
En al de bossen behoren aan mij, evanals de dieren in het bos, alzo alle vissen in
het water. Al het hout in het bos behoort aan mij, evenals hat gevogelte en alle grond
in het bos. Ik, Noa, ben granman, Adrai is de granman van hen allen. Ik kan maken
en breken.
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Vert. 8
Wel, hoort ..... ik, Johannes King, ben een zondiger mens en dieper in de zonde en
erger dan de wilde dieren in het bos. En van datgene dat jullie weten, heb ik niets
geleerd. Maar toch heeft God mij middels een sterke geest de vrijheid geschonken
te getuigen. En mijn getuigenis is oprecht. En ik weet dat in het dagelijkse leven en
bij de wet de getuigenis van één persoon niet aanvaard wordt: er moeten twee of
drie personen zijn om te kunnen getuigen, dan pas zal het getuigenis van waarde
zijn.
Maar ik .... ik heb Jezus tot getuige.
Daarom is het getuigenis van Johannes King oprecht.

Eindnoten:
1 F. Stähelin, Die Mission der Brüdergemeine in Suriname und Berbice im achtzehnten
Jahrhundert. 3 dln. Paramaribo, z.j.
2 Na de vrede met de Marrons werden een soort gijzelaars uitgewisseld, die met hun leven borg
stonden voor de vrede.
Dit waren van de zijde van het gouvernement de posthouders en van de zijde van de marrons
de pantiman.
3 Men leze hierover J.H. van den Berg, Metabletica of leer der veranderingen. Beginselen van
een historische psychologie. 4e dr. Nijkerk, 1957.
4 Een ABC-boekoe was een leesmethode met verkorte catechismus, vroeger in gebruik op de
scholen der Broedergemeente.
5 Meer bijzonderheden vindt men in Gottfried A. Freytag, Johannes King der Buschland-Prophet.
Ein Lebensbild aus der Brüdergemeine in Suriname. Nach seinen eigenen Aufzeichnungen
dargestellt. Hernhutt, 1927.
6 Men leze hierover J.M. van der Linde, Het visioen van Herrnhut en het apostolaat der
Moravische broeders in Suriname, 1735-1863. Paramaribo, 1956.
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Julius E. Muller.
1846-1902
Om het goud van Suriname.
door H. van Ommeren †
met een inleiding van
Drs. C. de Jong

Julius E. Muller (1846-1902) is een van de belangrijkste personen voor de
economische ontwikkeling van Suriname in het vierde kwart van de 19e eeuw
geweest. Het is dan ook verwonderlijk, dat hij geen vermelding heeft gekregen in
de Encyclopeadie van Nederlandsch West Indië. Hij was een onbemiddelde
dokterszoon, die zichzelf door studie heeft gevormd tot machinist en landmeter, en
maakte door bekwaamheid en energie snelle promotie in 's Landsdienst. Hij droeg
onder andere als aandeelhouder in de goudonderneming van Gebroeders de Jong
veel bij tot de ontwikkeling der goudwinning. Kort voor zijn dood, toen de goudwinning
snel achteruitging, pleitte hij in de Staten krachtig voor de aanleg van de
Lawaspoorweg, welke de toegang zou openen tot nieuwe goudvelden, een
verwachting welke helaas niet in vervulling is gegaan. Hij had een groot aandeel in
de oprichting van de Koninklijke West-Indische Maildienst, welke Suriname een
rechtstreekse lijndienst op Europa verschafte. Hij bepleitte als schrijver van vele
krantenartikelen en als Statenlid steeds met vuur de belangen van Suriname, zoals
hij die zag.
Muller heeft ook een belangrijke plaats ingenomen in de politiek en daardoor in
de conflicten tussen de Gouverneurs en het Statencollege, welke in de 19e eeuw
herhaaldelijk zijn voor-
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gevallen. Hij was daarbij meermalen het hoofd van de oppositie in de Staten en
heeft veel bijgedragen tot de ontslagname, om niet te zeggen de val, van drie
Gouverneurs, te weten Jhr. C.A. van Sypesteyn, Mr. H.J. Smidt en Jhr. Mr. M.A. de
Savornin Lohman. De eerste twee van deze Gouverneurs waren bekwame
bestuurders. Alle drie kwamen naar Suriname met de ernstige wil dit achteruitgaande
land tot grotere welvaart te brengen. Alle drie hebben in de aanvang van hun bewind
de vriendschap en steun van Muller genoten, hebben hem zien veranderen in hun
felste tegenstander en Suriname als teleurgesteld man verlaten.
Lohmans opvolger Jhr. Mr. T.A.J. van Asch van Wijck was echter een innemende
persoonlijkheid, die de genegenheid van het, gehele Surinaamse volk en ook de
vriendschap en steun van Muller wist te winnen.
Daar de tijd en de gelegenheid voor het vereiste archiefonderzoek voor een nieuwe
biografie van Muller ontbraken, bied ik de lezers de boeiende levensbeschrijving
aan, welke Mullers vriend de journalist H. van Ommeren als nekrologie heeft
gepubliceerd in het dagblad ‘Suriname’ van 28 november 1902 en in de Surinaamse
Almanak voor het jaar 1905. Deze levensbeschrijving geeft uiteraard geen objectief
beeld van Julius Muller, zoals Van Ommeren ronduit toegeeft. Zo kan zijn zienswijze
op de hevige zakelijke en persoonlijke strijd tussen Van Sypesteyn, een der
bekwaamste Gouverneurs van Suriname, en Muller, een strijd welke tenslotte is
uitgestreden in de Tweede Kamer en heeft geleid tot Van Sypesteyns heengaan,
niet als definitief oordeel door de historicus worden aanvaard.
De aanleiding tot deze strijd was de twist tussen twee mijnbouwmaatschappijen
over de omvang van een goudconcessie in het binnenland. Een dier maatschappijen
was die van Gebroeders de Jong, waarin Muller aandeelhouder was. Het geschil
is uiteengezet door J.A. Polak in zijn werk ‘Historisch overzicht van de goudindustrie
in Suriname’, 's-Gravenhage 1908, blz. 24-32. Van Ommeren schrijft ter verklaring
van des Gouverneurs houding jegens Muller: ‘Trots het verbod van het
Regerings-Reglement geraakte hij, - hoewel in het geheim - geïnteresseerd in hier
bestaande goudondernemingen,’ een bewering welke nader bewijs behoeft.
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Tot slot vestig ik op Van Ommerens voorbeeld de aandacht op Muller als historicus,
die samen met Ds. C. Hoekstra de herinnering aan de vestiging der Nederlandse
boeren in Suriname in 1845 heeft geëerd in het geschrift ‘Het vijftigjarig jubilé der
Boeren in Suriname, 21 juni 1845-1895’ en die in de Surinaamsche Almanak voor
1903 een levensbeschrijving van August Kappler heeft gepubliceerd, welke een
herdruk waardig is.
***
Toen bij de openbare behandeling der Koloniale Begroting voor 1903, in de
morgenzitting der Koloniale Staten, op de 11e juli d.j. MULLER zijne merkwaardige,
van grondige kennis getuigende, sinds vruchtdragende rede hield, had zeker niemand
ter Staten-vergadering aanwezig, evenmin daar buiten, kunnen vermoeden dat die
rede een zwanezang was, en dat het zo kostbare leven van de spreker, na slechts
weinige maanden tijds, in zijn vollen bloei zoude worden afgesneden.
Welke ene rede!
Slechts even preluderende, de brede kop boven het massieve lichaam flauw
overgebogen, het papier in de rechterhand, de linker rustende op de groene tafel,
begon hij, en het ene woord rijde zich naast het andere, vormende volzinnen,
aangroeiende tot bladzijden schrifts, de afgelezen vellen zlch weldra tot een stapel
ophopende, twee uren lang.
Het was een anatomische les op het phantoom der kolonie, hetwelk wachtte op
een komende M e s s i a s , om het weer tot het leven terug te roepen.
Als een bekwaam chirurg, volkomen vertrouwd met het organisme van het door
hem behandelde sujet, liet hij het ontleedmes lustig waren door het dode lichaam.
Geen vezel die hij onbeschouwd liet.
Alles haalde hij te voorschijn, om het met een critisch oog te onderzoeken, en te
wijzen op slechten bouw of abnormaliteit. Was het dan wonder dat toen hij eindigde
het aanwezige publiek en zijne medeleden hem met daverend applaus dankten
voor deze rede, die een daad was?
Maar, helaas! dit gejuich verkeerde in rouwgeklaag toen enige dagen geleden,
slechts enkele maanden na deze rede, de mare
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door de stad ging, dat ze dood plotseling was komen weghalen wat Suriname zo
graag nog had willen behouden.
Hoog en laag, uit alle standen der Maatschappij getuigde men dan ook van het
besef van het verlies door de kolonie geleden.
En bij de geopende groeve steeg de weemoed tot groter hoogte toen Ds.
Hoekstra, in gevoelvolle woorden, sprak van de ongewone geest en het ongewone
hart van de overledene. Want inderdaad, Muller bezat de zeldzame eigenschap
der populariteit.
Selfmade man, heeft hij in verschillende levensstadiën in verschillende
maatschappelijke kringen verkeerd, met de gewone ambachtsman even vertrouwelijk
omgegaan als met de hoogstgeplaatste ambtenaar der kolonie, en nimmer heeft
hij zijne beleefdheid afgemeten naar de positie van degene naar wie zij ging .......
Een selfmade man noemden wij Muller, en dat was hij in de volle zin des woords.
Geboren de 20e November 1846, was hij een zoon van een bekwaam
stadsgeneesheer, Dr. Jan Muller, een man van veelomvattende kennis, die in de
weinige vrije uren, welke zijn drukke praktijk hem liet, zich vooral aan de beoefening
der sterrekunde wijdde. Hij had te dien einde zelfs op zijn huis een kleine
observatiepost ingericht.
Mocht Julius Muller reeds op prillen leeftijd, door zijne rijke natuurlijke gaven,
van deze vader beginnen te profiteren, dat voorrecht was hem, helaas! niet lang
beschoren.
De oude dokter Muller stierf begin 1862 toen Julius nauwelijks 15 jaar oud was,
en liet zijn gezin bijna geheel onbemiddeld achter.
Van zijn broeders - hij had er twee en een zuster - bevond zich de oudste reeds
geruimen tijd in Europa voor zijn vorming als Ingenieur, waarvan hij het eindexamen
niet lang daarna aflegde, terwijl de andere kort na de dood des vaders naar
Nederland vertrok, en daar dienst nam bij het Instructiebataljon te Kampen, waar
hij door ijverige studie en nauwgezette plichtsbetrachting opklom tot Officier.
Muller verliet ook toen de school van de Hollandse hoofdonderwijzer Brouwer,
welke hij getrouw bezocht had, en kwam
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in de leer op de smederij van het Departement der Koloniale Vaartuigen.
Met ijver legde hij zich toe op het machinistenvak, en reeds 1864 zien wij hem
als 3de machinist varen. Intussen liet hij de van zijn vader verkregen kennis der
wiskunde niet ongebruikt liggen, maar bekwaamde zich, geholpen door de
onvergetelijken. toen nog als Officier der Infanterie dienende Cateau van Rosevelt,
een vriend van de oude Muller, die zich zijner aantrok, in het landmetersvak, waarin
hij begin 1870 examen aflegde en admissie verkreeg.
Muller diende voorspoedig; weldra 2e en 1e machinist, werd hij in 1873 tot een
geheel andere werkkring geroepen.
Bij K.B. van 15 maart 1871 no. 22 (G.B. no. 3) werd bepaald, dat op 1 januari
1874 het Metrieke Stelsel in de Kolonie zou worden ingevoerd en een behoorlijk
ijkwezen ingericht.
Ter uitvoering van dit K.B. liet de toenmalige Gouverneur het oog vallen op Muller
en werd deze bij G.R. d.d. 25 september 1873 aangesteld als IJker, met opdracht
voorstellen te doen tot organisatie van het IJkwezen.
Desniettemin bleef hij de Beheerder der Koloniale Vaartuigen toegevoegd teneinde
dezen ‘in zijn beheer behulpzaam te zijn’. Als IJker, ambtenaar der Secretarie, kwam
Muller in nader aanraking met de Gouverneur, die dra zijne gaven erkende en hem
met zijn vriendschap vereerde.
De ene onderscheiding na de andere viel Muller nu te beurt. Geen commissie
bijna werd samengesteld of er werd een beroep gedaan op Muller's werkkracht en
doorzicht.
Voor de kleine landbouw, die toen juist in geboorte was, voor de ontluikende
goudindustrie, voor een op te richten strafetablissement, maar vooral en herhaaldelijk
voor de Koloniale Vaartuigen, moest hij zich opmaken tot het uitbrengen van advies
of het uitvoeren van benodigde werken.
Geen wonder dan ook dat toen in 1878 de betrekking van Hoofdmachinist bij de
Koloniale Vaartuigen openkwam, de nog zeer jonge man, - hij was nauwelijks 32
jaar oud, - ter vervulling van deze post geroepen werd, met handhaving evenwel
van zijne kwaliteit van ijker, waarvan echter het traktement werd verlaagd.
Ook heeft Muller een tijd lang, naast de toenmalige waarne-
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mende Beheerder der Vaartuigen, de heer Cateau van Rosevelt, gefungeerd als
adjunct-Beheerder van het Departement.
Inmiddels was hij bevorderd tot Officier der Schutterij, ene toenmaals zeer
vererende hoedanigheid, welke niet anders begeven werd dan aan mannen van
verdienste en betekenis.
Zo stond Muller al op 32-jarige leeftijd reeds vast in het leven en lachte de toekomst
hem toe.
Zeer zeker, zijn kennis, die hij door aanhoudende studie meer en meer verrijkte,
de vriendschap en waardering van een Gouverneur waren hem een waarborg voor
een steeds hogere stijging op de maatschappelijke ladder.
Plotseling echter kwam er een gewichtige ommekeer in Mullers bestaan en werd
zijn ambtelijke carrière gebroken.
Het was tegen het eind der zeventiger-jaren - de tijd dat de goudkoorst hier het
hevigst woedde.
Muller kwam in zijn kwaliteit van landmeter, welke hij niet opgegeven had, in
aanraking met leiders van deze kwaal, werd zelf daardoor aangetast, en stak zich
in goudondernemingen. Maar ook zijn vriend en beschermer, Gouverneur Jhr. Van
Sypesteyn, ontging die besmetting niet en trots het verbod van het Regerings
Reglement geraakte hij, hoewel in het geheim - geinteresseerd in hier bestaande
goudondernemingen.
Dit veroorzaakte een botsing tussen de belangen van de Gouverneur en die van
de ambtenaar, welke hevig was.
Muller kwam daardoor op een tweesprong te staan. Hij moest kiezen tussen de
Gouverneur en diens vriendschap en zijn goed recht, hetwelk innig verbonden was
met dat van derden.
En hij koos.
Waren alleen zijne belangen op het spel, misschien ware de keus anders
uitgevallen. Maar niet alleen zijne belangen, doch ook die van anderen waren
daarmede gemoeid; en Muller ware dan Muller niet geweest, hadde hij anders
gekozen dan hij toen deed.
Buitendien, het spel, dat Gouverneur Jhr. van Sypesteyn speelde, dreigde de
kolonie met groot gevaar.
Fel werd toen de strijd, die zo hoog opliep dat Muller, na persoonlijk grovelijk
beledigd te zijn door de Gouverneur, die hem zelfs krankzinnig liet verklaren, in
1880 naar Europa ver-
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trok, om alhier het krankzinnigengesticht te ontkomen en om te trachten aldaar recht
te verkrijgen.
Een tijd van onnoemelijk bitter lijden werd het toen voor hem; hij werd verguisd
door de vrienden van de Gouverneur, die geen middel onbeproefd nalieten, zelfs
niet het meest ongehoorde, om hem af te maken.
Dit veroorzaakte Muller veel, heel veel leed.
Na een harde worsteling, gelukte het hem eindelijk gehoor te vinden bij de Tweede
Kamer der Staten-Generaal.
Een interpellatie, welke het resultaat had dat Muller recht verkreeg, volgde op dat
gehoor.
Maar daardoor was Jhr. van Sypesteyn als Gouverneur van Suriname ook ten
val gebracht. Zijn wraak bleef echter niet uit. Toen Muller in 1882 in de kolonie
terugkeerde, ontving hij als laatste Bestuursdaad van Jhr. van Sypesteyn ontslag
uit alle openbare betrekkingen, zonder vermelding van het epitheet ‘eervol’ en met
verlies van zijn aanspraken op pensioen
Maar geen nood!
In Nederland had Muller niet alleen voor zijne zaak geijverd. Door zijn veelzijdige
ontwikkeling en zijn ongemene kennis van Surinaamse toestanden en zaken, gepaard
aan zijn grote liefde voor het Land zijner geboorte, had Muller de aandacht weten
te vestigen op Suriname, dat toenmaals in het geheel of heel slecht bekend was in
Nederland.
Hij wist zodanige belangstelling te wekken, dat er zich spoedig maatschappijen
tot operaties in Suriname vormden.
De eerste en de voornaamste was de West-Indische Exploitatie Maatschappij, welke
ten doel had de exploitatie van plantages en goudvelden in de kolonie.
Van deze maatschappij werd Muller direkteur.
Zij had echter weinig voorspoed, en verliep spoedig.
Een andere Maatschappij waaraan ook toen door Muller de eerste stoot is
gegeven, is de K.W.I. Maildienst.
Omstreeks 1882 werd de enige direkte stoomvaartverbinding tussen Suriname
en Europa door de Franse Mail onderhouden, die eens in de maand op de doorreis
naar Frans-Guyana en vice-versa voor enige weinige uren de haven van Paramaribo
binnenliep.
Muller begreep het grote voordeel dat een direkte verbinding
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met het Moederland door een Hollandse lijn voor de handel der Kolonie zou hebben.
Hij zocht daarom, gedurende zijn verblijf in Nederland, de heer P.N. Muller en enige
ander kapitalisten op, aan wie hij berekeningen voorlegde die het winstgevende van
zulk ene onderneming in een helder licht stelden.
De zaak kreeg dan ook spoedig haar beslag en reeds in 1884 deed de eerste
boot van de K.W.I.M. Paramaribo aan.
Na de liquidatie der West-Indische Expl. Mij wijdde Muller zich geheel aan de
exploitatie der goudconcessie L. & F. de Jong, welke de oorzaak was van de
ommekeer in zijn leven.
Van aandeelhouder werd hij, dank zijne ijver en zijne grote kennis van zaken,
directeur der Vennootschap, welke betrekking hij, - ofschoon enige jaren geleden
de Vennootschap werd omgezet in een Naamloze, tot aan zijn dood bleef bekleden.
***
De strijd, welke Muller - de eerste en enige keer voor zijn eigen belang - moest
voeren, had hem warm gemaakt en zijn combatieve eigenschappen wakker
geroepen.
Buitendien was hij in Holland voor zijn zaak in nadere aanraking gekomen met
de Pers, en had hij hare waarde en hare macht op de rechte prijs leren stellen; daar
reeds had hij zijn intrede in de journalistiek gedaan door beschouwingen te leveren
voor ‘Het Vaderland’ over Surinaamse zaken en toestanden.
Toen hij naar Suriname terugkeerde, stelde dit blad hem dan ook als zijn
correspondent aan.
Nauwelijks in de kolonie terug, wierp hij zich in de politiek, dat veld bij
uitnemendheid voor strijdbare actie, en versneed hij zijn pen tot het schrijven van
krachtige, zaakrijke artikelen over Surinaamse zaken en toestanden.
Eerst verbonden aan de Suriname, vond hij echter weldra de ruimte, welke de
redacteur van dit blad hem had kunnen afstaan voor zijn beschouwingen, niet ruim
genoeg meer, en sloot hij zich aan bij de West-Indiër, waarvan hij weldra de leider
en directeur werd.
Dit alles geheel belangeloos, zoals Muller gewoon was in zijn dienstbetoon aan
anderen, die zijn hulp kwamen inroepen.
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Intussen hadden er in het Bestuur der Kolonie enige veranderingen plaats gegrepen.
Teruggeroepen in 1882 om de zaak L. & F. de Jong, waarin Muller betrokken
was, was Jhr. van Sypesteyn opgevolgd door Baron van Heerdt die na twee jaren
reeds het Bestuur overdroeg aan Mr. Smidt.
Aanvankelijk ingenomen met het bestuur van deze bewindsman, werd Muller
evenwel spoedig een zijner tegenstanders; niet weinig trok hij in courantenartikelen,
tegen hem te velde, en werkte alzo het gaan van Mr. Smidt naar Patria ongemeen
in de hand.
De jaargangen 1885/87 van de West-Indiër, waarvan, zoals wij hiervoren zeiden,
Muller direkteur was, getuigen hiervoor: de daarin voorkomende beschouwingen
over het beleid van Mr. Smidt, nu eens met bitteren wrevel gesteld, waren allen blijk
van de hevige campagne, welke hij tegen het Bestuur van Mr. Smidt leidde.
De 1ste Mei 1888 deden de kiezers uitspraak in het geding, en werd Muller hoewel
niet dan na hevig verzet van de heersende klasse en van het Mr. Smidt gezinde
Pers-orgaan in de kolonie, de Suriname, gekozen tot lid der Koloniale Staten.
Gouverneur Smidt abdiceerde toen en keerde naar Nederland terug.
Sinds is Muller in het vertegenwoordigend lichaam der Kolonie steeds herkozen,
en kan de wijze, waarop hij zijn mandaat heeft uitgevoerd, zonder vrees voor
tegenspraak, als voorbeeld gesteld worden.
Vervuld van een onbegrensde liefde voor het Land zijner geboorte, het tot in de
uiterste hoeken kennende, was hij steeds op post om over zijn belangen te waken.
Wie de annalen van de Staten van 1888 af naslaat, zal ervaren dat sedert geen
zittingsjaar is voorbijgegaan, waarin Muller niet een rede gehouden heeft, welke
een daad was, of voorstellen gedaan, die de kolonie tot bloei en welvaart moesten
brengen.
Maar ook daar heeft hij ook veel leed moeten ervaren; ook daar werd hij op een
tweesprong geplaatst.
Wij zullen ons vergenoegen met een blote vermelding der feiten, het aan de later
historieschrijver, die ver genoeg van
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de gebeurtenissen van die voor de kolonie zo woelige tijden zal staan, om een juist
oordeel te kunnen vellen, overlatende, te beslissen of Muller ook toen juist gekozen
heeft.
Mr. Smidt was in het Bestuur der Kolonie opgevolgd door Jhr. Mr. de Savornin
Lohman, die het spoedig verkorf bij een zeker deel der bevolking.
Het wilde toen voorkomen dat Muller het voor deze gouverneur opnam, en het
gerucht deed de ronde, dat Mr. Lohman hem voor grote dingen bestemd had.
Plotseling veranderde Muller's houding geheel.
Men fluisterde elkaar toen in, dat hem een keus gesteld was, en zijn goed hart
de doorslag had gegeven.
Op zekere decembermorgen van het jaar 1889 stelde hij de zo zeer befaamde
Para-motie voor, welke de breuk tussen Gouverneur Lohman en de Staten volkomen
maakte, en de strijd deed ontbranden, welke deze Machten-in-de kolonie hebben
gestreden en geeindigd is met Lohman's terugroeping naar Nederland, in 1891
Opgevolgd werd toen Jhr. Lohman door Jhr. Mr. van Asch van Wijck.
Deze Gouverneur leerde Muller kennen, en op rechte waarde stellen.
Van dit tijdstip af is er geen enkele commissie van enig belang benoemd, waarvan
Muller geen deel uitmaakte.
In alles werd zijn raad en voorlichting gevraagd; van zijn veelzijdige ontwikkeling
en zijn uitgebreide kennis der kolonie werd vaak ruim gebruik gemaakt.
Het verwonderde daarom ook niemand, toen H.M. onze geëerbiedigde Vorstin
bij hare troonsbeklimming Muller het Officierskruis der Oranje Nassau Orde schonk,
- ene welverdiende onderscheiding, welke algemeen door klein en groot werd
toegejuicht.
***
Treurig voorwaar dat aan Suriname zo spoedig na elkaar twee zulke mannen
moesten ontvallen, wier harten zo zeer gloeiden voor de kolonie, en die veel er voor
wilden en zouden doen: Gouverneur van Asch van Wijck was na zijn benoeming
tot Minister van Kolonie de macht, die, hoe kort van levensduur ook, veel tot stand
heeft gebracht, en ongetwijfeld nog veel meer
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tot stand zoude brengen, ware de dood niet zo ras tussen getreden, terwijl Julius
Muller de kracht was, die de harten en geesten stuwde daarheen, waar hij het belang
der kolonie meende te zien.
Lang is de lijst van al wat de kolonie aan Muller te danken heeft. Stipten wij hier
boven reeds aan dat Muller de belangstelling in de kolonie, waaraan wij het ontstaan
van nieuwe goud- en landbouwondernemingen te danken hebben, heeft doen
herleven; vermelden wij bereids dat hij de eerste stoot heeft gegeven tot de oprichting
van de K.W.I. Maildienst, - wij zouden er nog op kunnen wijzen, hoe hij door zijn
aanhoudende en doorwrochte artikelen in de West-Indiër en in de buitenlandse
bladen en tijdschriften, waarin hij stapels bewijzen voor ons goedrecht ophoopte,
voor het voornaamste deel heeft bijgedragen tot de voor ons gunstige
scheidsrechterlijke uitspraak van de Czar van Rusland in de Lawa-kwestie, waardoor
wij in het ongestoord bezit geraakten van ± 1 millioen H.A. goudrijk land.
Wij zouden kunnen gewagen van zijn krachtig optreden ter zake van-, en het
eerst en steeds met klem aandringen op de noodzakelijkheid van een onderzoek
van de bodem der kolonie.
Wij zouden kunnen herinneren aan het feit, dat het Muller was, die het eerst de
noodzakelijkheid heeft aangetoond van een spoorverbinding met het binnenland;
dat hij het was die na het falen der Maatschappij Suriname, de Regering er toe
decideerde zelf de aanleg van de spoorweg naar het Lawagebied ter hand te nemen
door helder in het licht te stellen, hoe de Maatschappij zelf daaraan schuld had,
door haar onzaakkundige ramingen en door de voedingsbronnen van de spoorweg
te zoeken in reeds langer dan 25 jaren geëxploiteerde streken, in plaats van dadelijk
de schreden te richten naar het Lawagebied met zijn rijke beloften en bijna geheel
ongereptheid.
Wij zouden melding kunnen maken van de vele opofferingen, welke Muller zich
belangeloos in het belang der kolonie heeft getroost door de schenking aan het
Koloniaal Museum van de verscheidene door hem gemaakte photographieën van
ons Land en Volk, en van de Legio goudhoudende en andere ertsen en gesteenten,
welke hij in het Hinterland heeft
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verzameld, teneinde te bewijzen hoeveel rijkdom en onmetelijke schatten onze
bodem bevat, - een en ander dat gewis krachtig heeft bijgedragen tot de
belangstelling, welke men in de laatste tijd in de kolonie is gaan stellen.
Wij zouden niet onvermeld kunnen laten het ernstig streven dat Muller bezielde,
om de bevolking van het Land onzer geboorte met arbeidzame, rustige, boeren uit
het Moederland te vermeerderen; getuige het, ter gelegenheid van het 50-jarig jubilé
der Boeren in Suriname in 1895, door hem, in combinatie met Ds. Hoekstra,
uitgegeven geschiedkundig verhaal aangaande de Boeren-kolonisatie;
Wij zouden er nog op kunnen wijzen .....
Doch waar zouden wij dan eindigen? .....
Zullen onze krachten daartoe niet ontoereikend blijken? ..... En dan, zal de
weemoed ons niet sterker gaan vervullen, wanneer wij steeds duidelijker en
duidelijker ons voor ogen stellen wat wij aan deze man verloren hebben? .....
Zijn laatste werk, de biographie van Kappler, bestemd voor de Surinaamse
Almanak voor 1903, ligt naast ons.
Bij tijd en wijle dwaalt ons oog van ons werk naar zijn manuscript, en de kolossale
figuur van Muller staat ons dan voor de geest.
Wij zien hem nog, de man met de zware gestalte, die voor iedereen een groet,
een gullen lach, een hartelijk woord over had. Want dit was het geheim der
populariteit van Muller, dat hij niemand gering achtte, dat hij van een ieder, die hij
op zijn levensweg ontmoette, evenveel notitie nam.
Muller bezat een onverwoestbaar optimisme en een behaaglijke bonhomie. In de
intiemen vriendenkring was de scherts steeds op zijn lippen, en zelfs in ogenblikken
van verdrukking, - in de laatste dagen had hij niet weinig te kampen met de zorgen
des levens, en ondervond hij de ene teleurstelling op de andere, - bij een gewichtige
rede in de Koloniale Staten, altijd kwam, zij het slechts even, de humor bij hem om
de hoek kijken.
Eenvoudig en sober als hij was, en levende op bescheiden voet, was toch zijn
huis, evenals zijn hart voor een ieder, die er steun, raad of opwekking kwam zoeken,
open.
Op zijn stoep hield hij iedere avond hof.
Voorwaar een merkwaardige stoep.
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Daarvoor heeft gestaan, de hand aan de ijzeren balustrade, misschien de minste
bewoner der kolonie, maar ook vaak de Gouverneur van Suriname.
De vreemdeling die hier kwam, hetzij de man van wetenschap die er op uitgaat
om zijn kennis te verrijken, hetzij de fortuinzoeker die het goede uit de kolonie komt
trachten te halen, hetzij de plezierreiziger om van het natuurschoon der kolonie te
genieten, - zij allen werden dadelijk bij Muller gebracht, als de man van wiens
terreinkennis zij voor hun doel het meeste voordeel zouden kunnen trekken.
Inderdaad, de redenaar aan zijn graf heeft het juist gezegd: ‘Zeker, ook hij heeft
wel eens misgetast, ook hij droeg zijn schat in de aarden vaten - wie doet het niet?
- maar wat men ook op het aarden vat mocht aanmerken, het kon niet ontkend
worden, dat hij er in droeg een rijken schat van liefde voor zijn land en volk’.
En voegen wij daarbij: Waar Julius Muller gezondigd heeft, waar hij zich vijanden
gemaakt heeft, daar was het niet om zijn zelfwille, want vaak heeft hij zich in de
strijd voor het publieke belang op de achtergrond teruggedrongen, ja zelfs benadeeld.
Daarom, laten wij voor heden zwijgen over het ‘aarden vat’ van deze man, laten
wij slechts denken aan de schat, waarvan hij ons zo rijkelijk heeft doen genieten,
en betreuren dat hij zo vroeg, ach, zoveel te vroeg, van ons weggenomen is. Laten
wij voor de kolonie hopen, dat hij, die zoveel voor haar geleden en gestreden heeft,
maar die, zelfs in ogenblikken van teleurgestelde verwachtingen, steeds weer ene
blijdere toekomst voorzag, laten wij hopen voor ons arme Suriname, dat hij, als een
ander Mozes, gestorven is in het gezicht van het Beloofde Land.
Overgenomen uit Surinaamsche
Almanak voor het jaar 1905
Erve J. Morpurgo - Paramaribo.
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Uit:
Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad,
vrijdag 21 november 1902, No. 94.
Paramaribo, 20 november
Julius E. Muller.
De mare, dat Julius Muller, in den afgelopen nacht, tengevolge van eene
hartverlamming, plotseling is overleden, ging in minder dan geen tijd als een lopend
vuur door de heele stad, en veroorzaakte algemeen onder groot en klein diepe
verslagenheid.
Muller was een verdienstelijk lid onzer Maatschappij, en heeft niets onbeproefd
gelaten, ja zelfs rusteloos naar de middelen daartoe gezocht, om in onze kolonie,
het Land zijner geboorte, hetwelk hij lief had, bloei en welvaart te verspreiden. Het
voorrecht, dat hem in 1887 ten deel viel om uit handen der kiezers een mandaat
voor eenen zetel in de Staten te erlangen, stelde hem daartoe ruimschoots in de
gelegenheid, en kwistig heeft hij van dat voorrecht gebruik gemaakt, om veel goeds
te helpen tot stand brengen, lichtpunten te openen, en maatregelen te beramen,
welke alle geleid hebben en ten doel hadden, om de kolonie uit haren staat van
verval en achteruitgang op te heffen.
Ook daarbuiten is hij niet verkeloos gebleven.
Als goudindustrieel heeft hij veel voor de kolonie gedaan; aan hem dankt zij voor
een groot, zoo niet het grootste deel, den vooruitgang dier industrie en de
toenemende belangstelling in haar.
Muller's verdiensten naar waarheid te schetsen, is geene gemakkelijke taak, en
ook niet het werk van een kort moment. Het vereischt studie en inspanning, wil men
den Keizer geven wat des Keizers is.
Wij breken daarom voor het oogenblik af, doch nemen alsnog in geen geval
afscheid van dien waardigen landsbroeder.
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De begrafenis:
Autoriteiten, - Z. Exc. de Gouverneur heeft zich door zijnen adjudant doen
vertegenwoordigen, - het Hof, de Staten, hoofd- en andere ambtenaren, geestelijken
van alle gezindten, benevens andere collegiën, corporatiën en particulieren,
verzamelden zich gisteren namiddag ten sterfhuize van Muller, om in een ellenlangen
stoet zijn lijk, dat voorafgegaan werd door de muziek der schutterij, waarvan hij
oud-officier is, naar de begraafplaats te geleiden.
Ds. Hoekstra sprak aan zijn graf gevoelvolle woorden, welke in menig oog tranen
lokten, en schetste kort, doch zakelijk Muller's voorbeeldige verdiensten als burger,
als kind van zijn Land, als echtgenoot, als mensch.
Muller laat eene weduwe achter, zijne zuster en vele bloeden aanverwanten, voor
wien hij de kostwinner was.
Moge de hemel hen bijstaan, en de gedachte aan het grootsche, dat Muller
bezielde, het door zijnen dood hen veroorzaakte verlies enigszins verzachten.
Over J. Muller schreef nog
De Tijd 18 december 1932
Suriname 22 april 1959.
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Dr. Herman Daniel Benjamins
1850-1933
door R.D. Simons.

Op 25 februari 1850 werd Herman Daniel Benjamins te Paramaribo geboren. Reeds
op jeugdige leeftijd verliet hij Suriname om in Nederland zijn verdere opleiding te
ontvangen. Deze eindigde met zijn promotie tot doctor in de wis- en natuurkunde
aan de Leidse universiteit op 2 juli 1875 op een proefschrift, getiteld ‘Geschiedenis
van de histologie der villi intestinales (darmvlokken)’.
Reeds vóór het beëindigen van zijn studie stond voor Benjamins vast, dat hij naar
zijn geboorteland wilde terugkeren om daar werkzaam te zijn. Dit blijkt o.a. uit deze
zinsnede uit zijn dissertatie: ‘Mijne vrienden, indien de wens, die ik gedurende mijn
geheelen studietijd gekoesterd heb, vervuld wordt, dan zal de keerzijde van de
medalje wezen, dat een oceaan ons scheidt’. Die wens werd vervuld. In het nummer
van het nieuwsblad ‘De West-Indiër’ van 27 december 1876 vinden wij de aankomst
vermeld van het Nederlandse schip Antonia Hendrika Carolina op 23 december.
Onder de namen der zeven passagiers lezen wij die van dr. H.D. Benjamins.
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Reeds vóór zijn terugkeer naar Suriname had Benjamins zich verdienstelijk gemaakt
door de vertaling van door W. Gifford Palgrave in de ‘Fortnightly Review’ geschreven
artikelen over Suriname. Deze artikelen hadden de aandacht van de Nederlandse
pers en ‘De Economist’ wees erop, dat het wenselijk zou zijn, dat daarvan in een
of ander tijdschrift een vertaling verscheen. Benjamins had die vertaling toen al bijna
gereed en kort daarna was die in ‘Wetenschappelijke Bladen’ te vinden.
Ongeveer een jaar na zijn aankomst in Suriname werd Benjamins door Gouverneur
van Sypesteyn benoemd tot leraardirecteur van de inrichting voor middelbaar
onderwijs, die op 15 november 1877 werd opgericht. Lang leven was daaraan niet
beschoren: reeds vier maanden later werd op last van de Nederlandse regering de
school weer gesloten, omdat het aantal leerlingen te gering was.
Op 1 september 1877 trad de nieuwe regeling voor het onderwijs vastgesteld bij
verordening van 8 december 1876 (G. B. no. 10), in werking. Volgens artikel 1
daarvan werd onder oppertoezicht van de Gouverneur met het toezicht op het
onderwijs belast een inspecteur, bijgestaan door een commissie. Gedurende korte
tijd nam de secretaris van die commissie, L.C. Batenburg, de functie van inspecteur
*
waar, waarna op 25 mei 1878 Benjamins als zodanig werd benoemd In zijn ‘Bijdrage
tot de geschiedenis van het onderwijs in Suriname’ (Paramaribo 1897) schreef J.R.
Thomson het volgende: ‘Ik betwijfel, of er in de geheele kolonie destijds iemand te
vinden was, die voor het vervullen van deze betrekking zoo berekend was als de
zeer geleerde dr. H.D. Benjamins. Veelzijdige kennis, gepaard aan groote eenvoud,
bezadigdheid en groote belangstelling in alles, wat met wetenschap in verband
staat, bekendheid met het land en zijne bevolking, maakten hem bij uitstek geschikt
de leiding van het onderwijs op zich te nemen’. En van de minister van koloniën

*

Tot 1946 is de titel van het hoofd van het departement geweest Inspecteur voor het Onderwijs.
In genoemd jaar werd die gewijzigd in Directeur van Onderwijs.
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Van Bosse deze uitspraak in de vergadering van de Tweede Kamer van 21 december
1878:
‘De vraag is gedaan, of men in Suriname voor inspecteur van het onderwijs een
geschikt en deskundig persoon heeft kunnen vinden. Ik acht mij gelukig daaromtrent
een voldoend antwoord te kunnen geven. De tegenwoordige titularis is de heer dr.
H.D. Benjamins, doctor in wis- en natuurkunde, die aan de Leidse universiteit is
gepromoveerd en met zeer gunstige aanbevelingen naar Suriname is vertrokken.
Hij was daar aan de thans weer opgeheven inrichting voor middelbaar onderwijs
werkzaam en heeft daar zo uitmuntend voldaan, dat men hem met vertrouwen de
betreking heeft opgedragen’.
Twee en dertig lange jaren, tot 1 maart 1910, heeft Benjamins zijn functie vervuld.
Met één korte onderbreking. In september 1901 werd hij benoemd to waarnemend
gouvernementssecretaris, maar hoewel aan dit ambt een hogere bezoldiging was
verbonden dan Benjamins genoot, vroeg hij reeds na een half jaar in zijn vroegere
betrekkiing te mogen terugkeren.
Met al zijn gaven van hoofd en hart heeft Benjamins zich aan zijn taak gegeven
en dat Suriname ‘de meest Nederlandse kolonie’ kan worden geoemd, is aan hem
te danken.
Bekend is de felle strijd, die Benjamins gevoerd heeft tegen het Neger-Engels,
zoals het Surinaams vroeger werd genoemd. Men kan met hem van mening
verschillen en zijn bezwaren te zwaarwichtig vinden, maar Benjamins was nu
eenmaal van oordeel, dat de volkstaal funest was voor het aanleren van goed
Nederlands en dat die daarom in de ban moest worden gedaan en, zo mogelijk
geheel verdwijnen. In zijn jaarverslagen over het onderwijs kwam hij hier telkens
weer op terug. Zo lezen wij o.a. in zijn verslag over 1890: ‘Men moet hier geboren
zijn en het twijfelachtig voorrecht hebben die taal in al haar eigenaardigheden te
kennen om goed te kunnen beseffen, dat een taal zulk een slechten invloed kan
hebben’.
De strijd van Benjamins is niet zonder succes geweest: het werd zó, dat de
inheemse bevolking zich voor haar eigen taal ging schamen en die als minderwaardig
beschauwen. Hoe legio is het aantal kinderen geweest, dat naar huis werd gezonden
met de ‘honderd regels’: ‘Ik mag op school (of: voor de school) geen Neger-Engels
spreken’.!
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Wilde het onderwijs goede resultaten opleveren - dat begreep Benjamins - dan
dienden de onderwijzers een behoorlijk bestaan te hebben. In zijn jaarverslag over
1880 citeert hij de woorden van E. Stanley: ‘We must consider that our teachers
must be able to live tidely and decently if they are to be respected by the parents
and the children’. Helaas, dit adagium is door bestuurders van Suriname niet steeds
in het oog gehouden. Speciaal in de jaren 1933 tot 1944 is daaraan geen waarde
gehecht. Ondanks waarschuwingen en protesten van allen, die bij het onderwijs
betrokken waren, werd er telkens weer op de onderwijzerssalarissen bekmibbeld
en zelfs aan verkregen rechten getornd. Het scheen alsof elk onderwijs, dat boven
het gewone lager onderwijs ging, voor Suriname een overbodige luxe werd geacht
en zelfs dáárvoor werden de middelen nauwelijks gegund.
Op voorstel van Benjamins werd op 1 januari 1880 de eerste openbare school voor
jongens te Paramaribo met 220 leerlingen opgericht. Op 3 april van hetzelfde jaar
volgde een dergelijke school voor meisjes. Op 7 november kwam de eerste
gemengde school voor jongens en meisjes tot stand. Inmiddels was in 1882 de
schoolspaarbank in het leven geroepen.
De ouders lieten vaak hun kinderen de particuliere scholen bezoeken, omdat het
onderwijs daar verder ging en ook vreemde talen werden onderwezen. Benjamins
achtte concentratie gewenst en uitbreiding van het leerplan op de
gouvernementsschool nodig. Bij gouverneur Smidt vond Benjamins voor al zijn
plannen steun. Benjamins wist de hoofden der particuliere scholen van het nut van
de door hem gewenste school te overtuigen. Zij waren bereld hun scholen te sluiten;
drie hunner kregen een plaats op de nieuwe school, die op 8 november 1887 als
school voor uitgebreid lager onderwijs werd geopend.
Lange tijd was die school bekend onder de naam van ‘Gecombineerde school’.
In 1903 kreeg zij de naam ‘Hendrikschool’ naar Jan Hendrik Smidt.
In zijn verslag over 1887 schreef Benjamns het volgende: ‘Onze inrichtingen van
onderwijs overleven in den regel hare stichters niet en al is dezen een lang leven
beschoren, met hun dood gaat hunne stichting te niet om alleen in de herinneing
van oudleerlingen te blijven voortleven.
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De school, die de plaats van de oude komt innemen, moet van voren af beginnen
met het vertrouwen der ouders te winnen, zich opnieuw een traditie te vormen. Ook
om deze reden had ik gaarne een school tot stand zien komen, die niet verdwijnt
met den dood van haar hoofd, maar de lotswisselingen der kolonie trotseerde, blijft
voortleven van geslacht tot geslacht. Ik acht mij gelukkig, dat aan dien lang
gekoesterden wensch voldaan is’.
Maar niet alleen voor Paramaribo heeft Benjamins voor goed onderwijs gezorgd.
Ook in de districten werd de ene school na de andere opgericht en dank zij ook
Zending en Missie werd soms tot ver in het binnenland het Surinaamse kind in de
gelegenheid gesteld onderwijs te genieten.
Toen in 1882 de geneeskundige school te Paramaribo werd opgericht, werd
Benjamins benoemd tot leraar in de natuur- en plantkunde. Wij hebben nog
oudleerlingen van hem op deze school gekend. Allen waren zij vervuld van de
grootste waardering en dankbaarheid voor hun vroegere docent. Benjamins was
veeleisend, maar voor anderen niet minder dan voor zich zelf. Hij stond bekend als
een mild examinator en men wist te vertellen, hoe hij nerveuze candidaten als in
een inleidend ‘babbeltje’ enige vragen stelde, waarna zij begrepen, dat het examen
eigenlijk al aan de gang was, dat zij tot een goed eind brachten.
Is hiervoren het een en ander medegedeeld om te doen zien, wat Benjamins voor
het Surinaamse onderwijs gedaan heeft, het is niet alleen op dit gebied, dat hij zich
hoogst verdienstelijk heeft gemaakt. Zijn werkzaamheden waren vele en velerlei.
Als in 1895 een Venezolaans generaal Suriname bezoekt om gegevens te
verzamelen in verband met het grensgsechil tussen Venezuela en Brits-Guyana,
wordt Benjamin aan hem toegevoegd. Hij vond in de oude archieven een kaart en
andere documenten, die van grote invloed zijn geweest op de gevallen beslissing
ten voordele van Venezuela.
Ook van andere zijden werd de hulp van Benjamins ingeroepen. Zo bevindt zich
in het archief van het departement van Onderwijs een brief van 22 januari 1897,
waarin de gouverneur van Curaçao hem dank betuigt voor een nota, betreffende
de juiste inrichting en doelmatigheid van ... thermometerhuisjes.
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Dat in 1891 de Czaar van Rusland, als arbiter benoemd, het goudrijke gebied tussen
Lawa en Tapanahony tot Nederlands territoir verklaarde, was voor een niet gering
deel te danken aan de arbeid door Benjamins verricht; hij was het, die uit oude
archieven alles naspoorde en de documenten produceerde, die ten onze gunste
hebben gestrekt. Door de Nederlandse regering werd het werk van Benjamins
beloond met zijn benoeming tot ridder in de Nederlandse Leeuw.
Maar wie van deze kwestie gewag maakt, mag niet nalaten de naam te vermelden
van Julius Muller; hij was de eerste, die in een reeks artikelen in ‘De West-Indiër’
het eerst deze zaak entameerde. Zij waren getiteld ‘De usurpatie van de Franschen
aan de Lawa’.
Maar tot heden is onopgelost gebleven het grensgeschil tussen Suriname en
Brits-Guyana: is de Koeroeni of de New River de grensrivier?
Benjamins heeft zich onaflaatbaar moeite gegeven om met een onuitputtelijk
arsenaal van argumenten aan te tonen, dat het tussen deze beide rivieren gelegen
gebied bij Suriname behoort. De Nederlandse regering heeft zich aan deze kwestie
weinig laten gelegen liggen en scheen vaak bereid de Engelse aanspraken als juist
te aanvaarden. Maar dan stond Benjamins steeds gereed om onze rechten te
bepleiten en als ooit deze zaak aan de orde zal worden gesteld, dan zullen de
artikelen - het zijn er vele - in de ‘West-Indische Gids’ van onschatbare waarde in
het voordeel van Suriname zijn.
De ‘West Indische Gids’. Daarvan was Benjamins een der oprichters en over tal
van onderwerpen verschenen er artikelen van zijn hand.
Hij was het ook, die met Joh. F Snelleman de Encyclopaedie van Nederlandsch
West-Indië redigeerde.
Benijdingswaardig zo te hebben mogen arbeiden tot in de hoge ouderdom.
Gedurende zijn diensttijd van - als al gezegd 32 jaar - heeft Benjamins één maal
verlof genoten en wel in 1897. Het was gedurende dit verlof, dat zijn eerste artikel
over onze westgrens verschenen in het tijdschrift van het Koninklijk Aardrijkskundig
Genootschap; het was getiteld ‘De grenzen van Nederlandsch-Guyana’.
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Bij de 80ste verjaardag van Benjamins op 25 februari 1930 werd de grootste
openbare school te Paramaribo, de Westerschool, herdoopt in Dr. H.D.
Benjaminsschool, en gouverneur Rutgers zond aan de jarige het volgende telegram:
‘Hartelijke gelukwensen met Uw tachtigste verjaardag uit Suriname, dat dankbaar
Uw verdiensten herdenkend, morgen Westerschool dr. H.D. Benjaminsschool noemt’.
Op 25 januari 1933 is Benjamins overleden. Suriname verloor een van zijn grootste
zonen.
In de vergadering van de Koloniale Staten van 2 februari werd hij herdacht door
het lid Ph. A. Samson. Samson herinnerde aan de woorden, die professor Simons
schreef na de dood van A. de Pinto: ‘Wat hij kon was veel, wat hij gedaan heeft,
niet minder’ en zeide, dat dezelfde getuigenis van dr. Benjamins kon worden
afgelegd.
De heer F. Bruyning, secretaris van het departement van financiën, sloot zich
daarbij aan en deelde mee, dat gouverneur Rutgers, ook namens de bevolking, een
telegram van deelneming aan mevrouw Benjamins had verzonden, dat besloot met
de woorden, dat de verdiensten van de overledene aan het Land in onvergetelijke
herinneringen bewaard blijven.
En in de rede, waarmee de gouverneur op 9 mei het nieuwe zittingsjaar van de
Koloniale Staten opende, zeide ZExc. o.m. dit: ‘Uit den aard der zaak is het niet
doenlijk allen te noemen, wier heengaan wij hebben te betreuren, maar in dit ogenblik
kan ik niet nalaten met weemoed vier trouwe zonen van Suriname te herdenken,
die in het afgelopen jaar weggenomen werden: dr. H.D. Benjamins, S.J. Samuels,
A.T. Oliviera en J.R. Thomson’.
Helaas zijn bij het jonge geslacht de namen weinig of niet bekend van hen, die voor
Suriname grote verdiensten hebben bezeten. Het is daarom toe te juichen, dat de
Historische Kring voor hen de aandacht komt vragen. Zij verdienen in de herinnering
te blijven voortleven. Onder hen is een der voornaamsten geweest de grondlegger
van ons onderwijs, de strijder voor de belangen van Suriname, dr. Herman Daniel
Benjamins.
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Jan Ernst Matzeliger
1852-1889
door R.A. Raan

Dank zij de uitvinding van Ernst Matzeliger is sinds het einde van de vorige eeuw
de schoenfabricage in verschillende landen geheel gemechaniseerd.
Met de woorden ‘It couldn't be done’ karakteriseerde de United Shoe Machinery
Corporation in een brochure aan haar aandeelhouders de prestatie van deze geniale
Surinamer, en de North Concregational Church eert zijn nagedachtenis met een
portret in haar kerk en met het volgende opschrift op zijn graf in Lynn:
‘MATZELIGER
Jan Ernst Matzeliger,
Inventor
1852 - 1889
In Grateful Remembrance’.
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Wie de geschriften over de ontwikkeling van de Amerikaanse schoenindustrie
naleest, zal tot de conclusie moeten komen, dat deze industrie zich tussen de jaren
1870 en 1885 in een crisis bevond.
Deze crisis ontstond door de onmacht van de schoenproducenten om aan de
steeds groter wordende vraag naar schoenwerk te voldoen, een vraag die zich
voornamelijk had ontwikkeld als gevolg van de Amerikaanse Burgeroorlog, welke
duurde van 1861 tot 1865.
Als oorzaak van de onmacht die wij hier boven noemden, valt aan te wijzen het
feit dat men ondanks alle pogingen er nog steeds niet in geslaagd was een machine
te construeren, die het belangrijkste onderdeel van de schoenfabricage, met name
het zwikken, van de handenarbeider zou kunnen overnemen. Onder zwikken verstaat
men het over de leest heen bevestigen van het lederwerk van de schoen (de
bovenschacht) aan de binnenzool, hetgeen de schoenmaker tot stand brengt door
met een tang het leer over de leest - die hij met de onderzijde naar boven geklemd
houdt - naar het zoolvlak daarvan toe te trekken en telkens het getrokken gedeelte
te bevestigen aan de binnenzool door middel van houten pennen die door het leer
en de binnenzool in de leest worden geslagen.
Voor alle andere bewerking die bij de schoenfabricage te pas kwamen, waren
reeds eerder machines uitgevonden. Mannen als Thomas Saint, Marc Brunnel,
Blake en vele anderen hadden ervoor gezorgd, dat in 1870 al machines bestonden,
waaraan het snij-, naai-, en spijkerwerk van de schoen volledig kon worden
toevertrouwd. Maar een machine om schoenen te zwikken een machine die de
mechanisatie in de schoenindustrie zou moeten voltooien, bleef een droom.
Het is geenszins te verwonderen dat juist de constructie van deze machine de
meeste moeilijkheden opleverde. Zwikken betekent immers het vormen van de
schoen en om de schoen de juiste vorm van de leest te doen aannemen, is een
zeker gevoel bij het trekken van het leer noodzakelijk. Leer is namelijk geen uniform
materiaal. Er zijn soepele leersoorten en er zijn stijve leersoorten, met tussen deze
twee uitersten in een oneindig aantal variëteiten. Bovendien zijn er in hetzelfde stuk
leer geen twee aan elkaar grenzende vierkante centimeters die in aard geheel aan
elkaar gelijk zijn. Stijve leersoorten
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hoeft men niet hard over de leest te trekken, terwijl de zachte leersoorten als het
ware uitgerekt moeten worden, wil men ten minste voorkomen dat de schoen onder
het dragen te wijd gaat worden.
Uit het voorgaande mag voldoende blijken dat het zwikken een grote mate van
vakbekwaamheid van de arbeider eist. In Lynn Mass., toentertijd het centrum van
de schoenindustrie, kon een leerling-schoenmaker pas na lange tijd als volwaardig
zwikker worden toegelaten. De unieke plaats die de zwikkers in het bedrijf innamen,
werd misschien het best getypeerd door de naam waarmee hun groep in het
algemeen werd aangeduid: ‘de aristocratie onder de schoenmakers’. Deze arbeiders
gingen er prat op, dat mechanische vingers nimmer het werk van vaardige
mensenvingers zouden kunnen overnemen. En aangezien het zwikken op de hand
de machinale productiegang niet kon bijbenen, raakten de fabrieken steeds meer
bezet door handzwikkers die met middeleeuws geduld de hun toevertrouwde taak
verrichtten. Vandaar dan ook dat een historicus kon schrijven, dat ‘de lampen van
uitvinders vaten olie verslonden en promotors honderd-duizend dollars uitgaven in
de hoop dat zij het zwikken op de hand konden vervangen door machinearbeid,
evenals Blake en Mc Kay de methode van het naaien van schoenwerk gewijzigd
hadden’.

In Suriname: Martzil
Van een vrachtschip waarop hij van Suriname uit als matroos naar de Oost gevaren
had, monsterde in 1873 of 1874 in de Ver. Staten (Phiadelphia) een slanke jongeman
af, in de hoop in dit land toekomst te vinden, die zijn geboorteland Suriname hem
niet bieden kon. In Suriname heette hij Jan Ernst Martzil. Geboren op de plantage
‘Twijfelachtig’ aan de Cotticarivier op 15 September 1852, ging hij op 10-jarige leeftijd
in de leer op de machinewerkplaats van de Dienst der Koloniale Vaartuigen aan de
Saramaccastraat te Paramaribo. Deze werkplaats bevond zich daar waar tot voor
kort het Vishuis gestaan heeft.
Ouderen weten nog dat deze Dienst de voorloopster is geweest van de
tegenwoordige Scheepvaart Mij. Suriname en dat de werkplaats algemeen bekend
stond onder de naam van ‘Frinkiebakka’, wat eenvoudig betekent achter op het erf
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van Fraenkel. De werkplaats is intussen verplaatst naar Beekhuizen.
Martzil was de zoon van de in Paramaribo op 23 September 1825 geboren
ingenieur Ernst Carel Martzilger en de slavin Aletta. De vader moet zelf aan het
hoofd gestaan hebben van de werkplaats. Hij was de zoon van Ernst Carl Martzilger,
een Duits ingenieur en Magdalena Classina Ferrand, die te Paramaribo in het
huwelijk traden op 2 juli 1824.
Of Jan Ernst met zijn moeder vóór 1863 werd vrij verklaard of dat de moeder vóór
de geboorte van haar zoon haar vrijheid verkreeg, is een vraag welke nog onderzocht
dient te worden. De naam Martzil mag in ieder geval als aanwijzing gelden dat de
vrijverklaring (zo deze vóór 1863 geschiedde) tot stand kwam op verzoek van een
zekere persoon of familie Martzilger. Niet zo lang geleden leefde er aan de
Gravenstraat een 100-jarige creoolse, die getrouwd was met een zekere, nog als
slaaf geboren, Karel Martzil. Deze man dankte zijn naam eveneens aan de familie
Martzilger, en wel van Maria Jacoba Henriette Martzilger (geboren te Paramaribo
op 3 april 1827), een zuster van de vader van Jan Ernst. Zij was getrouwd met een
Schot genaamd Alexander Christie.
Bij deze tante is Jan Ernst groot gebracht. De familie Christie-Matzeliger heeft
gewoond in het gebouw aan de Dominéstraat, waar nu winkel Lachman (even naast
boekhandel Varekamp) is ondergebracht. Het erf is aan ouderen nog bekend onder
de naam van Christie-djari.
Schoolonderwijs had Jan Ernst practisch niet genoten, maar hij toonde reeds
vroeg een aangeboren aanleg te bezitten voor werktuigkunde.
Tot zijn 19e jaar bleef hij werken op Frinkiebakka, en toen - waarschijnlijk door
het contact dat hij door zijn werk met schepelingen had - kreeg hij de kans eerst als
kajuitjongen en daarna als matroos op een schip geplaatst te worden.
Martzil stond in de Ver. Staten officieel ingeschreven als John Earnst Matzeliger.
Wij mogen veilig aannemen dat dit de Amerikaanse uitspraak was voor Jan Ernst
Martzilger. Als aanduiding kiezen wij de naam: Jan Ernst Matzeliger.
Was het de voorzienigheid?
Na een jaar of vier in Philadelphia en Boston allerlei baantjes
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aan de hand gehad te hebben, kwam Matzeliger op 25-jarige leeftijd in Lynn
(Massachussets) aan, waar hij in de schoenfabriek van een zekere Hervey als
machine-arbeider een baantje kreeg.
Al werkende hoorde hij de handzwikkers op de hun gebruikelijke wijze opsnijden,
dat hun superieur werk buiten het bereik van elke machine zou blijven. (Men dient
intussen ook te bedenken, dat de arbeider van de vorige eeuw zijn bestaan in
ernstige mate bedreigd zag door de opkomst van de machine in het algemeen).
Hoewel de woorden van de zwikkers niet voor hem bedoeld waren, hielden zij
voor Matzeliger toch een zekere uitdaging in, en van toen af nam hij het besluit zich
te gaan wijden aan de constructie van de alom gevraagde zwikmachine.

Een houten model was het begin.
Matzeligers uitgangspunt was simpel genoeg - zeggen wij tenminste achteraf. Hij
bestudeerde nauwlettend de hand- en vingerbewegingen van zwikkers tot hij de
hele operatie volkomen door had.
Daarna begon hij in de weinige uren, die hem na zijn dagtaak restten, in een
kamer die hij gehuurd had, met stukken hout, sigarenkistjes en eindjes draad die
hij hier en daar had opgeraapt, een model te construeren, waarvan de werking in
principe een nabootsing zou moeten zijn van de hierboven bedoelde bewegingen
van de handarbeiders. Ondanks zijn pogingen om zijn werk geheim te houden, lekte
zijn plan toch uit en het gevolg was gehoon en gelach om het zotte idee van de
‘Dutch nigger’. Het model - een vreemdsoortig uitziend ding - dat hij na zes maanden
voltooide, gaf hem evenwel de innerlijke zekerheid, dat hij op de goede weg was.
Het was intussen September 1880.

Het tweede model
Het tweede model moest van ijzer zijn. Nadat Matzeliger genoeg afgedankte
machineonderdelen en andere stukken metaal verzameld had, ging hij aan het
vijlen, smeden, snijden en passen, geheel alleen, zonder enige hulp. De bouw van
dit model was een afmattend werk dat 4 lange jaren in beslag nam. Hij raakte
vermoeid, leed zelfs honger, maar zich gelukkig prij-
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zend, dat hij niet leefde in de tijd dat uitvinders als heksen of misdadigers beschouwd
werden, nam hij zich voor door te bijten tot het eind, hoe bitter dit ook zou mogen
zijn.
Zijn werk was thans op het punt gekomen dat hij een recht op zijn uitvinding zou
moeten verwerven. Hiervoor was uiteraard geld nodig en zo begon hij om hulp te
vragen. Men bood hem 1500 dollars aan voor het apparaat, maar hij weigerde
Tenslotte vond hij twee gegoede inwoners van Lynn, die voor zichzelve het derde
deel van de opbrengst van de uitvinding opeisten, bereid hem financieel te steunen.
Op 20 maart 1883 kreeg hij het octrooi op zijn machine en in de lente van 1885 was
zijn machine gereed voor de proef in de fabriek. In mei daaraanvolgend leverde de
machine een record productie op van 75 paar damesschoenen. Maar het werk was
lang nog niet af .......

Het derde model
Gestimuleerd door het bevredigende resultaat van zijn tweede model, begon
Matzeliger thans te werken aan een derde, verbeterd model.
Met twee andere financiers, George Brown van de Wheeler en Wilson Sewing
Machine Company en Sidney Winslow, de laatste bekend als de machinekoning
van New England, vormde hij samen de Consolidated Lasting Machine Company
(Lasting is het Engelse woord voor zwikken). Matzeliger's recht in deze vennootschap
was in ruil voor zijn octrooi een zeker bedrag aan aandelen. De vennootschap stelde
zich ten doel de machine in het groot te produceren.
Terwijl Matzeliger zich met volledige overgave toelegde op de verbetering van
zijn product, begon de machine langzaam maar zeker zijn weg te vinden naar de
schoenfabrieken. Clarence Hobbs, een plaatselijk historicus, schreef in 1886 o.a.:
‘Een jonge mecanicien in Lynn heeft een veel belovende zwikmachine
geconstrueerd, die weliswaar nog niet overal in gebruik is, maar die schoenen op
perfecte wijze zwikt binnen de tijd die een schoenmaker van 50 jaar geleden nodig
zou hebben om zijn gereedschappen bij elkaar te halen ...’
Naast vele lofuitingen aan het adres van Matzeliger - een blad in Lynn noemde
hem een man met een ontembaar doorzettingsvermogen en een wonderbaarlijk
vernuft - kwam er van de zij-
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de van de arbeiders heftig verzet tegen de machine. De arbeiders in de
Douglas-fabrieken b.v. weigerden de machine te bedienen en gingen zelfs in staking,
hoewel zij verklaarden dat het hun enkel om hoger lonen te doen was. Het product
van Matzeliger's brein, ‘the niggerhead laster’ zoals het genoemd werd, had evenwel
zijn intrede gedaan in de schoenindustrie en het was onmogelijk de loop der dingen
te keren. Er is een anecdote die vertelt, dat een oude handzwikker, toen hij de
machine aan het werk zag, tegen zijn collega's uitriep: ‘Dat ding heeft niet alleen
een menselijk brein en mensenvingers, maar ook een menselijke stem. Hoor je hem
zingen: I've got your job, I've got your job ...’
Mijn vriend Bill Bromet, die ik hierbij in ere gedenk als een groot bewonderaar
van Matzeliger, moest toegeven, toen ik hem het verhaal van de zwikkers liet lezen,
dat de man een wonderlijke gave bezat machinegeluiden te vertalen. Bill, die zelf
in zijn fabriek geen zwikmachine had, had wel de machine horen draaien in de
Verenigde Staten.

Het einde
Het is tragisch te moeten constateren dat Matzeliger niet de vruchten heeft kunnen
plukken van zijn arbeid. Een kou die hij op een regenachtige dag in de zomer van
1886 opliep, ontaardde in tuberculose en Matzeliger zou zijn kamer niet meer
verlaten.
Maar zelfs in deze toestand kon zijn geest niet rusten. Onder zijn leiding werd
gewerkt aan een vierde, verbeterd model van de machine, en een jonger vriend
Percy Lee, (vier jaar geleden leefde deze nog) die hem tijdens zijn ziekte bezocht,
vertelt dat hij hem toen bezig zag een prachtig landschap van ‘de ene of andere
plaats in Hollands Guyana te schilderen’.
Nog voor hij het model voltooid had, overviel hem de dood op 24 augustus 1889 in
het ziekenhuis van Lynn. Slechts 37 jaar was hij geworden, deze onvermoeide, van
dadendrang vervulde Surinamer. Zijn uitvinding vormt vandaag de kern van het
machtige billioenenconcern, dat de United Shoe Machinery Company heet. Onlangs
liet de president van deze maatschappij mij schriftelijk bevestigen, dat de
verschillende modellen zwikmachnies die zij vervaardigen, weliswaar in de loop der
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tijden vele verbeteringen hebben ondergaan, maar dat het principe van Matzeliger
daarin onveranderd is gebleven.
Zelf arm gestorven, omdat de productie van de machine nog geen winsten afwierp,
liet Matzeliger zijn aandelen in de Consolidated na aan zijn kerk, de North
Congregational Church in Lynn. Vijftien jaar na zijn dood kon deze kerk met de
opbrengst van een deel van de fondsen een hypotheekschuld, waaronder zij al
dertig jaar gebukt was gegaan en die intussen was aangegroeid tot $ 10.860.- geheel
aflossen. Temidden van grote vreugde en luide lofzang werd in de kerk de
hypotheekakte verbrand en een portret van de man die zijn kerk zulk een weldaad
bewezen had, tentoongesteld. Dit portret hangt nog steeds in het kerkgebouw.
Bij het graf van Matzeliger worden tot vandaag nog diensten door deze gemeente
gehouden.

Suriname en Matzeliger
Wie kan zich de hedendaagse beschaving voorstellen zonder schoenen en wie zich
schoenen zonder de grote schoenfabrieken?
En toch, Jan Ernst Matzeliger, het genie dat na 10 jaren verbeten strijd - een strijd
die hem het leven kostte - het probleem voor de massaproductie van een
beschavingsartikel heeft weten op te lossen, de Surinamer die als het ware in zijn
stervensuur nog zijn geboorteland, dat hij zo lang geleden verlaten had, met het
penseel wist te gedenken, deze Jan Ernst Matzeliger is in zijn eigen land nog steeds
niet geëerd.
Wij vragen geen standbeeld voor hem (dat kost geld), maar waar is de straat,
waar het plein, waar het gebouw, waar de instelling die naar hem genoemd is?
De laatste jaren zijn in dit land vele personen die zich verdienstelijk gemaakt
hebben jegens de Surinaamse gemeenschap op waardige wijze geëerd. Ook
Matzeliger verdient op gelijke wijze in ere te worden gehouden. Hij, de enige
Surinaamse uitvinder, die door zijn werk de gehele beschaafde wereld een
waardevolle dienst heeft bewezen.
Noot: Naast de gegevens verzameld door bronnenonderzoek werden nog gegevens
ontvangen van Sidney Kaplan, assis-
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tent-hoogleraar aan de Universiteit van Massachusetts, Alfred Comstrook, lid van
de North Congr. Church, de president van de United Shoe Mach. Comp. en van de
nazaten van de familie Christie-Matzeliger in Suriname.
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Johannes Nicolaas Helstone
1853 - 1927
De Surinaamse Componist en Musicus
door W.A. Leeuwin

Helstone's jeugd
Nicodemus Johannes Helstone, die zich Johannes Nicalaas noemde, werd op de
11e januari 1853 geboren op de Hernhutterse Zendingspost Berg en Dal in het
toenmalige district Boven-Suriname. Door zijn aangeboren fijne manieren, alsook
door zijn deftig voorkomen, trok hij reeds als kind de aandacht van allen, die met
hem in aanraking kwamen. Op 14-jarige leeftijd werd hij samen met vijf andere
speelmakkers naar Paramaribo gezonden, alwaar zij tot onderwijzer zouden worden
opgeleid.
Van zendeling Wünsche op Combé ontving hij zijn eerste opleiding. Later kwam
hij op de oude Centraalschool der Evang. Br. Gem., waar hij met ijver en
nauwgezetheid het onderwijs volgde (1868-1872) en de voldoening smaakte, dat
al zijn onderwijzers zeer tevreden over hem waren!

Helstone volgt zijn roeping
De eerste leiders der Centraalschool met Europese bevoegdheid waren de Duitse
zendelingen Berthold, Bau, Gerhardt,
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Ledoux en Heinrich Williger, bezitter van de Hollandse hoofdakte, die ongeveer in
1869 hier aankwam.
Williger was een bewaam componist, terwijl ook zijn echtgenote, Williger-Vetter,
niet van musicale gaven ontbloot was. Aan deze vrouw, die met het internaat der
Centraalschool belast was, komt de eer toe, het bijzonder muzikale talent van
Helstone te hebben ontdekt!
Het echtpaar Williger belastte zich vrijwillig en belangeloos met het eerste
muziekonderricht van de eenvoudige Negerjongeling Helstone.
Een eresaluut voor deze edelmoedige Blanke Christenen! Toen de heer en
mevrouw Williger, na ongeveer een jaar, wegens ziekte van de eerste, naar Europa
moesten vertrekken, speet het hun erg, dat zij de heerlijke taak, die zij met zoveel
liefde op zich genomen hadden, aan een ander moesten overlaten, n.l. de heer H.B.
Heyde, die gelukkig een waardig opvolger bleek te zijn. Het is bekend, dat de heer
H.B. Heyde, oud zendeling en drukker, ook over muzikale gaven beschikte en de
Ev. Br. Gem. o.a. gediend heeft met zijn beroemd bazuinkoor. Zijn goed geoutilleerde
drukkerij stond op de plek waar nu het ‘Star Theater’ zich bevindt.
De heer Heyde stelde zich beschikbaar om de Harmoniumen Theorielessen van
het echtpaar Williger voort te zetten. Al spoedig bleek hem, dat genoemd echtpaar
een juist inzicht had betreffende de talenten van Helstone ........ want Helstone was
begaafd! De heer Heyde gaf hem met hart en ziel les, zoals een kunstenaar zich
ten volle aan zijn taak kan geven.
Zó verrast was hij over de vorderingen van zijn Pupil, dat de heer Heyde wist te
bereiken, dat Helstone voor verdere studie naar Duitsland werd gezonden, welk
land toen nog niet was aangetast door de verfoeilijke rastheorieën van het
verderfelijke nazi-stelsel.
In 1880 vertrok de veelbelovende jongeling naar Duitsland, om op het
Conservatorium te Leipzig zijn verdere opleiding te genieten. De ernstige Helstone
bleef zichzelf gelijk en pakte hier de zaak zó ernstig aan, dat hij in betrekkelijk korte
tijd als componist naar zijn geliefd Vaderland kon terugkeren. Ook weet men van
hem, dat hij gedurende zijn verblijf in Duitsland,
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al zijn vacanties heeft gebruikt om in orgel- en pianofabrieken te werken en hard te
werken ook, teneinde deze zijn geliefkoosde instrumenten - orgel en piano - in hun
kleinste onderdelen goed te leren kennen.
De heer Heyde, die vol belangstelling was, onderhield een geregelde briefwisseling
met Leipzig. Het deed zijn hart goed, dat zijn vriend Helstone hem niet had
teleurgesteld, want steeds luidden de berichten gunstig over de pupil, die zelfs ten
voorbeeld aan anderen werd gesteld!
Zijn leraar Paul Hohmeyer vooral was vol lof over de gaven en vlijt van Helstone.
In Suriname teruggekeerd, berustte de leiding op muzikaal gebied tientallen van
jaren in Helstone's handen.
In totaal is hij vier keren naar Duitsland geweest. De tweede reis geschiedde in
1892. Zijn doel bereikte hij volkomen, want op 1 juli 1894 promoveerde hij cum
laude aan het Koninklijk Conservatorium der Muziek te Leipzig. Slechts enkele
ingewijden viel de eer te beurt zijn diploma te zien. Helstone, bescheiden en
eenvoudig van aard, veranderde ook na zijn schitterende promotie niet.
Toen men eens er op aangedrongen had, dat hij het zou omlijsten, antwoordde
hij, dat hij er liefst niet mee pronkte en liet het rustig in de kartonnen koker liggen.
Het diploma, dat na Helstone's dood lange tijd bij zijn broer S.F. Helstone Sr., nu
wijlen, berustte, werd onlangs door tussenkomst van schrijver dezes aan het
Surinaams Museum te Zorg en Hoop geschonken. Het diploma uit het Duits vertaald,
luidt als volgt:

‘Koninklijk Conservatorium der muziek te Leipzig’.
De Heer Johannes Nicolaas Helstone uit Paramaribo (Suriname, Hollands Guyana),
*
geboren aldaar op 11 januari 1854) ) is op 26 april 1893 (sub. no. 6242) als leerling
van het Koninklijk Conservatorium der Muziek in Leipzig toegelaten, en de eerste
juli 1894 cum laude eruit ontslagen.

*

Zal wel 1853 moeten zijn. Elders vond ik ook een stuk met 1855 als geboortejaar van Helstone.
Dat behoeft niet te verwonderen als men weet, dat onze burgerlijke stand vóór 1863
(Emancipatie) nogal wat vergissingen maakte.

Emancipatie 1863 - 1963. Biografieën

101
De getuigenissen van de leden van het Lerarencollege luiden alsvolgt:
1. Theorie der Muziek en Compositie:
Bezocht de lessen voor instrumentatie en bracht kleine,
zelfgecomponeerde stukken (Get. S. Jadassohn).
Hield zich bezig met Harmonie-leer, Contrapunt, Fuga; bezit een
zeer merkwaardig talent in uitvindingen en fantasie en leverde
voortreffelijke composities. (Get. Paul Hohmeyer)
2. Klavierspel (Piano)
De heer Helstone legde voorbeeldige ijver aan de dag en maakte
prijzenswaardige vorderingen, zowel op het gebied van de muzikale
ontwikkeling, alsook in de technische vorming, zodat hij in staat was,
op de meest verdienstelijke wijze de volgende composities zich eigen
te maken: Clementi, Senate Op. 24, c-dur; Dussek, La Consolation,
Op. 62 C-dur; Haydn, Sonate Cis-mol en Es-dur; Beethoven,
Bagatelle Op. 33, Ronde C-dur, Sonate, Op. 10, F-dur, Variatiën
A-dur, Gade Aquarellen.
Op. 19 Fantasiestukken, Op. 41, Mandelssohn Op. 16, Hiller Op.
55; Jensen Op. 17; Rubinstein, Romance in Es-dur en Melodie in
F-dur; Moskowski.
3. Orgelspel.
Heeft zichzelf tot een voortreffelijk kunstenaar met reeds
vergevorderde vaardigheid ontwikkeld (Get. Paul Hohmeyer).
4. Voordrachten over Geschiedenis en Aesthetiek der Muziek. Kwam
plichtsgetrouw, (Get. O. Paul).
5. Gezang.
Nam geen deel aan koorzang (Get. Klesse).
‘Het zedelijk gedrag des heren Helstone in het Conservatorium der Muziek
is steeds in alle opzichten voorbeeldig geweest’.
Leipzig, de 3-e Juli 1894.
w.g. Johannes Weidenbach
Paul Hohmeyer
S. Jadassohn
Oscar Paul
Het bestuur van het Conservatorium der Muziek
w.g. Dr. Otto Günther
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Emil Treftz
Georgi
Dr. Rutsch
Voorwaar een schitterend getuigschrift! En toch wist niet eens zijn broeder, dat de
meester zulks in zijn bezit had. Eerst na zijn dood vond hij dit document in een lade
van des Meesters lessenaar.
Toen iemand eens zijn verwondering erover uitdrukte, dat de overledene zijn
wand niet met dit document had versierd, antwoordde een vereerder van hem:
‘Helstone was daarvoor veel te bescheiden en buitendien: goede wijn behoeft geen
krans!’ Van 1900 tot 1901 vertoefde Helstone voor de derde maal in Duitsland. In
1907 is hij voor de vierde en laatste keer naar Duitsland gegaan.
Na zijn terugkeer in Suriname heeft hij tot aan zijn dood zijn Volk op velerlei wijze
met de door God aan hem toevertrouwde gaven gediend. Gedurende zijn laatste
levensjaren heeft er een zeer vriendschappelijke verstandhouding bestaan tussen
hem en de populaire componist frater Anselmus, Organist van de Kathedraal aan
de Gravenstraat.

Helstone erkentelijk.
Helstone's weldoener, de heer H.B. Heyde, werd zijn vriend en geestelijke vader,
wie hij uit erkentelijkheid zijn volste vertrouwen schonk. Het behoeft dus niet te
verwonderen, dat Helstone bij het ziekbed van vader Heyde met liefde en ijver zijn
beurten om te waken vervulde.
Met tranen in de ogen dankte hij zijn geestelijke vader voor alles wat deze voor
hem gedaan had. ‘Alles, wat ik nu ben, heb ik naast God aan U te danken’, zei hij.
Bij het sterfbed knielde de dankbare kunstenaar neer en in een gevoelvol en
hartroerend gebed stortte hij zijn dankbaar hart uit voor God, de Vader aller
schepselen.
De liefde, die hij voor de vader koesterde, ging over op de zoon, Maarten Heyde
te Lelydorp, voor wie hij een goede en trouwe vriend bleef.

Helstone als componist en dirigent.
Helstone was een componist van de bovenste plank. Zijn zeld-
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zame geestesgaven werden tot ver buiten onze grenzen geroemd, niet het minst
in het land, waar hij zijn studie volbracht heeft, en vooral in de wereldberoemde
muziekstad Leipzig. Door mannen van het vak, dragende zwaarwichtige titels op
muzikaal gebied niet alleen, maar ook door leken. Een van zijn grootste composities
was:

‘Het pand der goden’,
een operette hier opgevoerd in het jaar 1906. Wat een succes moet Helstone niet
geoogst hebben met dit stuk, dat gewoonweg een juweel van pracht was, dat avond
aan avond tal van bezoekers trok.
In het nieuwsblad ‘Onze West’ van 5 mei 1906 lezen we o.a het volgende: ‘Het
is een groot werk, schoon en verheven. De muziek is overheerlijk en voor het
muzikaal publiek genotvol. De tonelen maken zulk een diepen indruk op de
toeschouwers, dat men geheel en al opgaat in het stuk.
De costumes en het decoratief zijn ontworpen door de kunstenaar Rustwijk. De
samensteller en componist van dit alles is de hear Helstone. O, wat toont hij zijn
grootheid in dit stuk! Meesterlijk is het in elkaar gezet. Roemvol bewerkt!’.
Voorts vinden wij in ‘Onze West’ van 12 mei 1906 o.a. vermeld: ‘De heer Helstone
mag de voldoening smaken, dat het door hem met zoveel zorg bewerkte drama
“Het Pand der Goden”, gisteren avond met succes is opgevoerd in Thalia.
Een herhaald applaus en een krans van het dankbaar publiek beloonden den
kunstenaar’.
Dat het enthousiasme groot was, blijkt uit de volgende aanhaling uit de ‘Nieuwe
Surinaamsche Courant’ van 17 mei 1906: ‘Op zaterdagavond (12 mei) ontlastte
zich dit tot een daad. Maar het geschiedde zo dadelijk, zo plots, dat men aan de
stoffelijke uiting daarvan geen al te grote omtrekken kon geven; het bepaalde zich
daarom slechts tot een lauwerkrans. En nauwelijks was het scherm over het vierde
bedrijf gevallen, of de heer Corsten, gloeiende van geestdrift, sprak de heer Helstone
gevoelvol toe en bracht de artist namens de jongelingschap diepe hulde, die hem
door zijn schepping toekwam, hem biddende op die weg steeds voort te gaan,
waarna Mej. del Prado, de pianiste van het orkest, hem een lauwerkrans aan-
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bood, een aureool om de slapen van de artist drukte .... en uit honderden monden
klonk het: ‘Leve Helstone’! Toen kwam het tot een geestdriftige uiting als wij zelden
hier een wedergade gezien hebben. Men droeg de kunstenaar aan het einde als
het ware naar huis, onder begeleiding van een vol muziekcorps, dat zich op weg
met welluidende tonen deed horen en toen hij zijn woning had bereikt, vertolkte de
heer Duurvoort jr., nogmaals de gevoelens van de Surinaamsche Jongelingschap
over de heer Helstone: ‘Velen zijn geroepen’, zei hij, naar het Bijbelwoord, ‘maar
weinigen uitverkoren’. Wat de heer Helstone gewrocht heeft, tevoren nooit in
Suriname van een landgenoot gezien, geeft het bewijs, dat de heer Helstone tot de
weinigen behoort! Tot zover de aanhaling.
Na afloop van de vierde opvoering werd hij in fakkeloptocht met militaire muziek,
omstuwd door honderden opgetogen burgers naar het Park geleid, alwaar hij de
hulde van zijn stadgenoten in ontvangst mocht nemen. Bij deze ovatie werd hij o.a.
namens de bevolking toegesproken door de heer W.P. Hering, toenmaals apotheker
te Paramaribo, die hem welverdiende hulde en dank betuigde.
Tot nu toe spreken de ouderen nog met lof en waardering over dit stuk, dat een
evenement was op muzikaal gebied in ons klein en lief Paramaribo. Later, na geheel
door hem in het Duits te zijn vertaald, werd ‘Het Pand der Goden’ meermalen in
Berlijn met succes opgevoerd!
Helstone's INLEIDING bij ‘Het Pand der Goden’ luidt als volgt: ‘In oeroude tijden
verkeerden de goden met de mensen. In het land Yadad in het verre Oosten,
woonden zij zelfs onder de reuzenhelden, die dat land bewoonden. Door de dienst
in de kerk onderhield men een innige betrekking met hen en de staatsregeling stond
daarmede in nauw verband. Na de koning, die in tijd van oorlog zelf het leger
aanvoerde, was de Haïka of opperheld, die aan het hoofd van de tempeldienst
stond, de voornaamste persoon van het land.
De Haïka werd reeds als kind voor dat verheven ambt opgeleid en mocht vóór
zijn 50e jaar niet huwen. Onmiddellijk na de geboorte van het eerste kind des Haïka's
moest de koning daarvan in kennis worden gesteld. Was het eerste kind een jongen,
dan werd deze gebeurtenis beschouwd als een grote gunst
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voor het volk en een blijk van grote tevredenheid van de goden over land en volk.
Door de koning werden dan herauten door het ganse land gezonden om de
geboorte van de toekomstige Haïka bekend te maken en het volk uit te nodigen het
feest der 30 dagen te vieren. Grote vreugde heerste dan gedurende die dagen in
het ganse land. Was echter de eersteling een meisje, dan was het een schande
voor het volk en een voorteken van de toorn der goden. De Haïka moest zich
onmiddellijk na haar geboorte 30 dagen lang in de tempel afzonderen, om de goden
zoenoffers op te dragen. Als de 30 rouwdagen geëindigd waren, ging de Haïka
onmiddellijk naar 's konings paleis en bezwoer opnieuw in diens handen de eed
van getrouwheid aan de goden en riep daarbij de voorspraak in van de afgestorven
Haïka's en reuzen-helden om de toorn van de goden af te weren.
Marghanold, die toen Haïka was, krijgt als eerstgeborene een meisje (een
Hetschela) en om de schande te ontgaan, besluit hij haar te verwisselen met een
jongetje, dat op dezelfde dag geboren is. Zijn vrouw is echter zeer op het meisje
gesteld en tracht hem hierin te dwarsbomen.
Eindelijk overtuigt ze hem, dat het plan, hoe voorzichtig ook uitgevoerd, de
bespiedende ogen der tovenaars en waarzeggers onmogelijk kan ontgaan en dan
zal de straf op dit feit bepaald, door het volk gesteningd te worden en na de dood
uit het rijk der goden verbannen te worden, veel groter schande zijn. Gelukkig zijn
reeds verscheidene dagen na de geboorte verlopen, zodat Marghanold, om niet
beschuldigd te worden in strijd met de wet te hebben gehandeld, een andere dan
de juiste geboortedag opgeeft, zonder rekening te houden niet de alwetendheid der
goden.
Deze worden zeer vertoornd over dit vergrijp en wreken zich op Marghanold. Het
dochtertje wordt hun gunstelinge. Zij schenken haar grote deugden en versieren
haar tot de schoonste vrouw op aarde.
Van Haïka is zij de oogappel geworden, doch op zeker feest ontvoeren haar de
goden op een geheimzinnige wijze aan zijn vaderhert’.
Over ‘Het Pand der Goden’ schrijft Fr. Engetbertus Rijnaars o.a. het volgende: .......
‘Zijn grootste werk is ongetwij-
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feld “Het Pand der Goden”. Hij zelf noemt het een drama met muziek en zang. Een
opera, in de oorspronkelijke betekenis, kunnen wij het niet noemen, omdat er naast
gezongen gedeelten vele dialogen in voorkomen. Ook is het geen komische opera,
omdat de tekst overeenstemt met de opera seria en de muziek zeker geen parodie
is op de oorpsronkelijke operavorm.
Voor een operette zijn tekst en muziek veel te ernstig, en de dans ontbreekt geheel
en al. Na al wat ik over Helstone gehoord en gelezen heb, kan ik mij moeilijk
voorstellen, dat hij ooit iets zou gecomponeerd hebben, wat maar enigszins zou
lijken op een operette. Ik heb hier voor me liggen de Nederlandse en Duitse
bewerking. Op het titelblad van de Duitse bewerking staat (in keurige sierletters:
‘Das Pfand der Götter, Drama in fünf Akten, Tekst und Musik von J.N. Helstone.
Die Ubersetzung ist eine freie Bearbeitung des Holländischen Originals’.
Was de Nederlandse tekst ook van Helstone? Waarschijnlijk wel: ze is hier en
daar gewijzigd, doorgehaald, maar bevat nog surinamismen, b.v. weglating van het
woordje er. Zowel de Nederlandse als de Duitse partituur geven eerst een inleiding
tot beter begrip van het werk.
De Nederlandse tekst geeft natuurlijk geen spreektaal: dit zou al heel ongewoon
geweest zijn. We zouden de tekst kunnen typeren als toneeltaal.
Toch heeft Helstone gestreefd naar eenvoud, hij geeft geen bombast, dit zou
strijdig zijn geweest met zijn karakter en zijn gehele persoonlijkheid, waarin de
eenvoud een dominerende plaats had.
De Duitse tekst lijkt me beter geslaagd dan de Nederlandse: het ontwerp schijnt
wel geschikt om in het Duits vertaald te worden. Ook in deze tekst is de
gezwollenheid en het sentimentele vermeden, waartoe de Duitser zelf zo gemakkelijk
komt. Zo is het aan de tekst ten goede gekomen, dat Helstone die zelf heeft
overgezet.
En nu de muziek: Het drama wordt ingeleid door een ouverture: hierin komt het
overeen met de echte opera, want Montevendi componeerde reeds ouvertures, die
bij hem een fanfare-achtig karakter hadden. Sinds Lully kreeg die ouverture een
tamelijk constante vorm: een langzaam gedeelte, een al-
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legro, en opnieuw een langzaam gedeelte. Dit laatste al dan niet overeenkomend
met het eerste. Ook bij Helstone vindt men die vorm enigszins terug. Hij begint met
een andante in 6/8 maat, voor eerste en tweede viool en alt, waarbij zich cello en
fluit aansluiten. Daarna volgt een allegro met vol orkest: klarinetten, hobo, trombonen,
tympani. Het tweede deel van dit allegro geeft een welluidend thema te horen, dat
door verschillende instrumenten na elkaar wordt overgenomen met kleine variaties.
Helstone maakte er geen fuga van, toch kende hij die vorm en wist die in zijn
orgelwerken te gebruiken. Hij gebruikt dit thema ook niet els leidmotief, zoals b.v.
Wagner zou gedaan hebben: hij blijft eenvoudig.
Na dit thema volgt een gedeelte met veel zestiende-notenfiguren om dan terug
te keren naar het inleidingsmotief en het allegro-thema.
Wat het eigenlijke drama betreft: ook hier weer een afwijking met de opera-vorm.
Veel liederen worden begeleid op de piano, meestal in afwisseling met een lichtere
strijkenbegeleiding. Als de piano begeleidt, is het met enkele akkoorden, waardoor
de indruk wordt gewekt van een recitatief, hoewel die niet gelijkt op de bekende
recitatieven van Händel of Bach (in hun oratoria). Soms weet Helstone eigenaardige
effecten te bereiken. In het lied: ‘Helder klinken mijne tonen, door de stille avond
heen’, laat hij een gedeelte door de viool begeleiden als een soort tweede stem
naast de melodie van de Sopraan.
Helstone is niet gewild of ongewild modern, zijn muziek blijft van het degelijke
soort. Geen nieuwe wegen, wel fris en ongekunsteld. Soms laat hij het orkest
optreden om een bepaalde stemming op te roepen voor een volgend tafereel;
verschillende van deze ‘Stimmungsbilder’ zijn zeer goed geslaagd. Het drama eindigt
met een slotkoor voor dubbel vierstemmig koor met volle orkestbegeleiding. Hier
blijft Helstone's ziel zich weer gelijk: krachtig, maar eenvoudig, geen versieringen,
geen ongewone akkoorden, recht op het doel af’. De volgende gegevens heeft Fr.
Engelbertus Rijnaars aan de heer H. Corsten te danken: ‘De voorbereiding (tot de
opvoering van het stuk) duurde ongeveer negen maanden. Als violist werkten onder
andere mee J.A. Bueno de Mesquita, J.W. Bueno de Mes-
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quita en Hugo Corsten; cellist de onvergetelijke José Rodrigues; fluitist Eugen Klein
(fotograaf) en Tham (kapelmeester); klarinettist A. de Vries (die zijn instrument
buitengewoon goed bespeelde); verder meerdere leden van de militaire kapel. De
hoofdrol werd vervuld door Louis E. Nelson (gewezen hoofd van het
Bevolkingsregister).
Het koor bestond hoofdzakelijk uit leden van “Caecilia”, dat toen stond onder
Helstone's leiding en later onder die van Bueno de Mesquita. De uitvoeringen werden
bijgewoond door een talrijk en enthousiast publiek, dat zijn dankbaarheid uitte in
een overweldigend applaus. Op de laatste avond hield de heer Corsten een lofrede
op Helstone, namens het orkest, en hing de componist-dirigent een grote krans om’.

Andere Werken.
De manuscripten van een ander groot stuk, zijn Fuga, die met inspanning van alle
krachten tot stand is gebracht, gingen verloren bij de ‘La Fuente-brand’ in 1899 ....
alsook zijn hele inboedel, w.o. twee piano's.
Door deze ramp waren zijn zenuwen zó geschokt, dat hij op advies van de dokter
een reis naar Europa (Duitsland) maakte. Ter gelegenheid van het jubileum bij het
200-jarig bestaan der E.B. Gem. in 1922, werd een schitterende compositie van
Helstone uitgevoerd.
De woorden van deze machtige compositie met zijn daverende Halleluja's waren
van de Surinaamse zendeling F. Stella, nu wijlen. De instudering door een groot
koor en dito ensemble, bestaande uit de beste krachten in den Lande, had de
maestro zelf in handen. Zijn klankvolle stem bij het voorzingen, zijn imponerende
gebaren en fascinerende, rollende ogen, droegen er toe bij, dat het stuk gewoonweg
of was! Het behoeft niet gezegd, dat het stuk geweldig insloeg en zowel ingewijden
in de muziek, alsook leken in vervoering bracht.
Van zijn andere compositie noemen wij:
Ps. 95 (Komt, laat ons de Here vrolijk zingen)
Ps. 96 (Zingt den Here een nieuw lied), ‘Deze is waarlijk de Christus’;
Ps. 145 (De Heer is groot); ‘Ere zij God; Blijf bij ons’;
De uitvoering van deze stukken onder leiding van de com-
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ponist zelve vond plaats bij het Groot-Kerkconcert (Grote Stadskerk) op 12 augustus
1924.
Zo ooit en ergens was hier de Maestro groot. Groot in zijn geestesproducten,
meesterlijk in de uitvoering van elk afzonderlijk stuk tot in de bjjzonderste onderdelen.
De in de oogkassen rollende ogen van de begeesterde Meester schenen allen in
bedwang te houden. Men genoot vol spanning en met klemmende bewondering,
de adem ingehouden.
Tenslotte vermelden wij nog zijn ‘Prinses Juliana Mars’ (1909); ‘Emancipatie Mars’
(1913); de liederen van de Kindercantates (1898 en 1913): ‘Ver, ver van Uwe
stranden’ (woorden van Schomaker); ‘Welkom blijde morgen’, ‘Geen slaven meer,
geen slavernij’, ‘Staat pal gij Surinames bloed’ en ‘Danklied’ (Woorden van A.W.
Marcus); Mazurka Brillante (1889); ‘Tocata’; Mars in F. No. 3. Op. 14; ‘Gebed’
(Andante Religioso); ‘Klimt tot Gods Troon’; ‘Dauer im Wechsel’; ‘Sie haben mich
gequält’; ‘Mitgefühl’, ‘Sieh Hertz! Wie sich die Menge treibt’.

Andere Activiteiten.
Helstone had ook aanleg voor talen. Niet minder dan zes talen kon hij verstaan en
vloeiend spreken, n.l. Surinaams (N-E) Nederlands, Duits, Frans, Engels en Spaans.
Van alle hield hij het meest van zijn moedertaal, het Surinaams, dat hij zo goed
beheerste en waarvan hij een grondige studie maakte, en waarvoor hij een
Spraakkunst schreef. Van zijn hand verschenen nog: ‘De Griekse muziek in het licht
der moderne toonkunst’ en een leerboek, getiteld ‘Muziekschool’.
Er werd getracht Helstone te verbinden aan het Conservatorium te Parijs als
gevolg van de schitterende concerten, die hij daar gaf. Ook te Wenen werd hem
een plaats als organist aangeboden. Voor beide aanbiedingen bedankte Helstone
en verkoos terug te keren naar zijn geliefd geboorteland, Suriname, tot de zijnen,
teneinde daar onder zijn landgenoten te arbeiden. Verschillende dankbare leerlingen,
w.o. een dochter van Gouverneur Tonkens, hebben aan de voeten van deze Maestro
gezeten. Andere leerlingen, die naam hebben gemaakt waren o.a. Anton Plet en
vooral de veelbelovende Samuels, die op voorstel van Helstone naar Leipzig werd
gezonden, alwaar hij het tot professor ‘Dario Saavedra’ bracht, alsook de po-
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pulaire, doch evenals Dario Saavedra, vroeg gestorven Cor Anijs. Tenslotte
vermelden we nog: Mej. Flora Samuels, Mevr. E. Morporgo-del Castilho, Mej. H.
Williams, Mevr. J. Nassy, M.F. Doesburg, Th. Ritfeld, Alfred Wehl en Dr. D.S.
Fernandes.
Het muziekonderricht op enkele openbare scholen werd door Helstone gegevan,
tot de komst van de onderwijzer P. Enuma. Als pianostemmer was Helstone zeer
gezien en gewaardeerd vanwege zijn bijzonder goed gehoor. Over dit gedeelte van
zijn arbeid zei hij dat hij het noodgedwongen deed, aangezian de tonen vaak
onwelluidend tegen elkaar botsten.
Helstone was steeds een trouw en actief lid van zijn geliefde Hernhutter Gemeente
geweest. Helstone, die welsprekend was en ook een welversneden pen had, kwam
dikwijls in woord en geschrift met klem op voor de balangen van zijn Gemeente,
zijn ras en de Muziek! Ter behartiging van de belangen van zijn Kerk, richtte hij op
1 juli 1921 met enkele andere ‘Het Hernhutter Comité’ (H.H.C.) op.

Helstone's Huwelijksleven.
Op 30 maart 1891 trad Helstone in het huwelijk met de muzikale Mej. Milly Uckerman,
bekend als pianiste. Zij heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt door haar bezielende
leiding bij het opvoeran van verscheidene kinderoperettes in het Toneelgebouw
‘Thalia’. Jammer dat het huwelijksgeluk hun niet voor lange tijd beschoren was: op
19 oktobar 1899 kwam er door echtscheiding een einde aan dit zo harmonisch
begonnen samengaan.

Helstone beminde de natuur.
Na de dagelijkse beslommeringen van de stad, zocht Helstone meestal tegen het
weekeinde rust en verpozing in de vrije natuur op zijn buitenplaats te Helena
Christina, die hij toen nog per trein kon bereiken. Hier voelde hij zich nader tot zijn
Schepper!
Aan het visgat placht hij deftig in een ruststoel te liggen, terwijl zijn geladen geweer
tegen een boom stond. De wachter van zijn buitenplaats lette op de komst van
overvliegende vogels. Ook zorgde hij ervoor, het aas aan de vishaak te doen en de
gevangan vis ervan af te halen.
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Helstone's dood.
Ook aan dit werkzaam leven kwam er een einde. Op maandag, 2de Pasen, kon hij
nog zijn dienst als organist in de Lutherse kerk vervullen. Dan ging hij de dinsdag
daarop naar zijn buitenplaats te Helena Christina, alwaar hij in de nacht van
woensdag ziek werd. Donderdag in Paramaribo teruggekeerd, moest hij het bed
houden, dat hij niet meer levend verliet.
Want op zondag 24 april 1927 overleed hij ... Van dit verscheiden schrijft zendeling
*
W. Belfor in zijn ‘In Memoriam’ ‘Zondagochtend tussen drie en vier werd hij door
zijn Heer naar huis geroepen. Toen ik een uur voor zijn dood, hem te drinken gaf
en hem vroeg, of hij nog wat anders nodig had, zei hij: “Neen mijn zoon, ga maar
terug, nu zal ik ook gaan slapen”. Ik ging toen uit de kamer. Dan ging hij knielen om
zijn geest in Gods handen te bevelen. In deze houding hebben wij hem later
gevonden’.
Zondagmiddag 24 april 1927 werd hij onder zeer grote belangstelling en met
militaire muziek op de nieuwe Lutherse begraafplaats ‘Vrede en Arbeid’, even voorbij
het Plein van 12 mei 1874, ter aarde besteld.

Helstone herdacht.
Een radio-rede over Helstone, door de heer W.A. Leeuwin via de ‘AVROS’ gehouden
op 11 januari 1944, veroorzaakte vele gunstige reacties, die ertoe leidden, dat het
initiatief werd genomen tot oprichting van het ‘Musicus Helstone Comité’ (‘M. H.C.’).
Dit Comité zag zijn arbeid bekroond door de onthulling van het Helstone Monument
door Gouverneur Mr. J.C. Brons op 11 januari 1948. De financiële bijdragen voor
dit doel kwamen uit alle lagen der Surinaamse bevolking!

‘M.H.C.’ zorgt voor Helstone's graf.
In zijn radio-rede constateerde de heer W.A. Leeuwin in een slotopmerking het
volgende: ‘Slechts een palmboompje wijst de plaats aan, waar eens met militaire
muziek 't stoffelijk overschot van deze grote Surinamer aan de schoot der aarde
werd toevertrouwd’. Naar dat palmboompje, geachte lezer, vlak bij
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de ingang van ‘Vrede en Arbeid’, zult gij thans tevergeefs zoeken.
De laatste daad van ‘H.M.C.’ was, de metselaar Haimé op dracht te geven, een
eenvoudige grafsteen te metselen, geheel in de geest van de man, die tijdens zijn
leven de eenvoud in persoon was. De wit betegelde grafsteen draagt in wit marmer
van de hand van onze meestergraveur Mezas sedert september 1948 de volgende
inscriptie: ‘Ter nagedachenis van Musicus J.N. Helstone 11 januari 1853 - 24 april
1927. Van de bevolking van Suriname’.
In opdracht van ‘M.H.C.’ werd ook op het graf van Cor Anijs op Lina's Rust een
gelijkvormige steen geplaatst. Op dit graf lezen wij: ‘Musicus Cor Anijs 4-8-'91 26-7-'26’.

Eindnoten:
* Mevr. Belfor-Helstone is een nicht (oomzegster) van J.N. Helstone.
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Cornelis Winst Blijd
1860-1921
door
R. Tjon A Yong-Nahar

Cornelis Winst Blijd werd op 19 juli op de plantage St. Barbara in Boven Suriname
geboren. Op 4-jarige leeftijd verloor hij zijn moeder Emma Wilhelmina. Toen hij 7
jaar oud was, overleed zijn vader, die hem na zijn moeders dood, met trouwe zorgen
had omringd. De kleine wees komt nu bij zijn grootmoeder van vaders zijde, die
hem zeer vertroetelde.
In 1873, toen ook de grootmoeder heenging, werd de thans 13-jarige Cornelis
aan de zorgen van een tante, die in de stad woonde, toevertrouwd. Blijds leven
kenmerkt zich door een zich volkomen overgeven aan de leidende hand Gods. Het
is dus niet te verwonderen, dat hij op latere leeftijd die wonderbare leiding zocht en
vond als in de omstandigheden van zijn jeugd. Zelf schrijft hij in zijn autobiografie:
‘Nu eerst begreep ik, waarom de Heer, die mij vóór mijn geboorte, door Zijn genade
in Jezus Christus had geroepen, mij zo geleid heeft, door mij zo vroeg mijn ouders
te ontnemen, want waren zij in leven, ik zou nooit in de stad gekomen zijn en
bijgevolg verstoken zijn gebleven van het onderwijs, dat ik genoten heb’.
In het district kreeg hij eerst op 11-jarige leeftijd gelegenheid de openbare school
te bezoeken; de onderwijzer, die, zoals
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Blijd het zelf uitdrukte, een Christen was, gaf aan zijn leerlingen des zaterdags
godsdienstonderwijs. Zijn moeder had hem reeds vroeg leren bidden en zo was zijn
gemoed ontvankelijk geworden voor het onderwijs in Gods woord dat hij later zou
genieten. Na aankomst in de stad liet zijn tante hem de school der Evangelische
Broedergemeente trouw bezoeken. Hij bleek een zeer ijverige leerling te zijn, zodat
hij al in 1876 op 16-jarige leeftijd, intern op de Centraalschool (opleiding tot
onderwijzer) mocht komen. De Centraalschool stond toen onder leiding van de
Eerwaarde heer E.A. Renkewitz, die een vader was voor de leerlingen, evenals zijn
vrouw een ware moeder voor hen was. Renkewitz was een man, die op al zijn
leerlingen het stempel van korrektheid heeft gedrukt. Hij spoorde ze aan tot leren
en wist door gepaste strengheid de orde te handhaven. In deze omgeving van
Godsvrucht was het niet te verwonderen, dat er in Blijd een vurig verlangen kwam
om Gods Woord te onderzoeken. Hij las veel Christelijke lektuur. Het leven en de
daden van grote Christenhelden maakten diepe indruk op hem. Niet het minst was
dit het geval met de levensgeschiedenis van David Zeisberger, de apostel der
Indianen. Zulk een zelfopofferende liefde deed hem verzinken in het gebed: ‘als ik
zo'n liefde in het hart hebben kan, Heer, zou ik willen bidden mij te zenden waarheen
Gij wilt, desnoods naar Afrika of naar Australië’.
Meermalen worden deze tijden van godsvruchtige overpeinzingen gevolgd door
dagen van moedeloosheid, waarin grote twijfel aan de mogelijkheid van zulk een
zending of de geschiktheid daarvoor hem bevingen. ‘Moet jij een zendeling worden?
Hoe overmoedig van je te denken, dat de Heer je voor zulk een heilig werk wil
gebruiken’. Dan liet hij die gedachte weer varen, maar wat op 's harten grond leide,
welde met steeds grotere heftigheid naar boven.
Bovendien liet de duivel niet na hem te midden van deze beslommeringen te
verzoeken. Maar ook hierin zag hij de leidende hand Gods, die hem weer veilig in
het rechte spoor bracht.
Even kalm en bezadigd als hij in latere jaren was, twee eigenschappen die al zijn
doen en laten schenen te beheersen, even driftig moest hij in zijn jeugd geweest
zijn.
Op de Centraalschool was het de gewoonte, dat een onder-
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wijzer toezicht had op de jongere internen. Hij moest o.a. toezien, dat zij des avonds
hun lessen leerden enz. Op zekere avond babbelde onze Cornelis er op los inplaats
van te studeren. De onderwijzer-opzichter riep hem met een paar flinke zweepslagen
tot de orde. Hierover ontstak Blijd in hevige woede. Hij liep naar buiten, terwijl hij
zijn drift in minder fijne woorden tegen de onderwijzer uitte. Deze gebeurtenis had
een hele ommekeer in de loopbaan van de 18-jarige jongeman kunnen brengen.
Hij werd wegens brutaliteit van school gestuurd. Maar omdat hij wist dat zijn tante
hem onmiddellijk zou terugsturen, ging hij regelrecht naar een oorlogsschip dat hier
in de haven lag. Hij trachtte marinier te worden, maar werd niet aangenomen. Toen
nam hij het besluit om met een koopvaardijschip te vertrekken. Zijn drift was inmiddels
bedaard en de goede indruk die hij op de commandant en de officieren van de
oorlogsbodem had gemaakt, begon op zijn eigen gemoed na te werken. En toen
hij op weg naar het koopvaardijschip was, begon zijn geweten te spreken: ‘Gij zijt
op weg, om evenals de veloren zoon, U met varkensvoer te voeden, terwijl gij tot
nu toe nog in de gelegenheid zijt om overvloedig van Gods woord te genieten. Keer
weer om! Keer weer om! Met ootmoed en berouw, en met blijdschap zult gij
ontvangen worden’.
Na een lange tweestrijd nam hij het vaste besluit om terug te keren naar school
en zijn verontschuldigingen aan te bieden. Nauwelijks had hij de heer Renkewitz
zijn leedwezen te kennen gegeven, of hij zag tranen in diens ogen: evenals de vader
naar de verloren zoon, zo had hij verlangend naar Blijd uitgezien. Deze moest, om
zijn oprecht berouw te tonen, de aan hem opgelegde straf ondergaan. Hoewel zijn
trotse hart zich een ogenblik hiertegen verzette, berustte hij hierin. Dit voorval heeft
er niet weining toe bijgedragen een merkbare verandering in hem te brengen. Door
dagelijks erom te bidden, ontving hij langzamerhand de kracht om zijn driften en
hartstochten te beteugelen.
De allereerste trede op de ladder die naar zijn carrière leidde, deed de studerende
onderwijzer onder de toenmaals geldende regeling met zijn bevordering tot kwekeling.
Dat was iets van grote betekenis, want men trad nu het praktische school-
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leven in. Om deze gewichtige bevordering te bekomen moest men 4 jaren op de
Centraalschool zijn. Blijd werd, om zijn grote ijver en toewijding, reeds na 3 jaren
op de grote jongensschool geplaatst. Hij arbeidde hier van november 1879 tot 1889.
Onder diegenen die Blijd hebben geleid naar de reeds tastbare leiding van God,
noemt hij zelf in de allereerste plaats zijn geliefde leraar J. Haller, een zeer
godvruchtig man, een dichter bij uitnemendheid, getuige de gevoelvolle gezangen,
waaronder in het gezangboek in de Surinaamse taal, zijn naam vermeld staat.
Blijd had de gewoonte, sedert zijn belijdenis in april 1879, des zondags na de
kerk, deze eerwaarde broeder te bezoeken. Bij het afscheid keek leraar Haller hem
liefdevol aan en zei telkens weer: ‘Cornelis, jij moet één van de eersten zijn die het
evangelie onder uw landgenoten zal verkondigen. Cornelis, het moet zover komen,
dat je de sacramenten aan je landgenoten kunt bedienen’.
Hieruit blijkt dus zeer duidelijk welk een indruk Blijd op zijn omgeving maakte. Zelf
was hij zich hiervan echter niet bewust. Hoe zou dat ook kunnen? Het was nauwelijks
7 jaren na het opheffen van het staatstoezicht.
Dat de negers in staat zouden zijn zich enige geestelijke ontwikkeling deelachtig
te maken, daarvan waren velen toen al overtuigd; doch wie zou het wagen te
veronderstellen, dat zij de innerlijke gezindheid zouden bezitten het woord Gods te
verkondigen niet alleen, maar ook de sacramenten te bedienen, d.w.z. dus, dat zij
de geschiktheid zouden hebben om tot Godsgezanten te worden gezalfd, om gewijd
te worden tot geordende leraren der Evangelische Broedergemeente!
Ook voor Blijd was dit te machtig.
Hoewel hij in zijn jonge jaren als invloed van lectuur wel eens rondgelopen had
met die gedachten, kon het thans niet tot hem doordringen, dat Br. Haller in hem
de Eersteling uit onze wijngaard zag en wel met profetische blik.
Op zekere dag zei hij dan ook ronduit, dat hetgeen de leraar gezegd had,
onmogelijk was. Hij achtte zich niet geschikt zulk een heilig werk te doen.
De leraar was zeer verontwaardigd hierover; op ernstige toon zei hij: ‘Denkt gij
dat er iets is dat bij God onmogelijk is?’
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Blijd moest wel toegeven dat voor God niets onmogelijk is. Doch het uur van zijn
bekering was nog niet gekomen. God legt de hand op hem.
Na een zware ziekte in 1881, nam Blijd zich ernstig voor meer voor de Heer te leven.
Hij zei dat hij tot nog toe teveel voor zichzelf had geleefd.
Toen kwam echter de grote verzoeking. Eerst welden gedachten in hem op van
verlatenheid: niemand bekommert zich om je, waarom houd jij je af van de wereld?
Ga mee, zei de duivel tot hem, en ik zal U de heerlijkheid des levens tonen. En op
een zaterdagavond voerde hij Blijd mee naar een verjaringspartij, temidden van
jongemannen en lichtzinnige vrouwen en boeide hem daar tot de ochtend. Toen
Blijd om zes uur 's morgens thuis kwam, moest hij erkennen: deze perzik smaakt
naar meer. Maar de boze had buiten de waard gerekend. Op Blijd's tafel lag een
krant en zijn oog viel juist op een advertentie, waarin werd medegedeeld dat de
heer J. Bromet, een bekeerde Israëliet, de grondlegger van de Gem. van Gedoopte
Christenen hier in Suriname, juist op die zondagmorgen een Evangelie verkondiging
zou houden in het gebouw van Loge Concordia. Meer uit nieuwsgierigheid dan uit
innerlijke drang besloot hij erheen te gaan.
Bromet sprak over Joh. 3: 16 ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij
zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft niet
verderve, maar het eeuwig leven hebbe.’
De gevolgen bleven niet uit; het machtig woord van Bromet sloeg de banden,
waarmee de boze hem begon vast te binden, los.
Als een misdadiger die tot berouwvol inkeer was gekomen, ging Blijd naar huis,
wierp zich in tranen op de knieën en riep aldoor: Heer, red mij, want ik ben verloren.
En de Heer hielp op Zijn eigen wijze. Wij geven Blijd zalf het woord.
‘Wonderlijk zijn de leidingen Gods. Op zekere morgen kwam ik op school en vond
op de eerste tafel in mijn klas een boek liggen, alsof het daar voor mij was
neergelegd, met de titel: Ernstige waarschuwing aan de jongelingen. Ik las het boek
uit en het had de gezegende uitwerking, dat ik mezelf goed leerde kennen, maar
ook heb leren verstaan hoe men zijn toevlucht tot Jezus moet nemen.
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Ik legde het boek terug waar ik het genomen had en de volgende morgen was het
weggenomen en een ander ervoor in de plaats gelegd. Dit boek bevatte ernstige
waarschuwingen om de bekering niet uit te stellen. Tot heden weet ik niet wie deze
boeken daar heeft neergelegd, maar ik dank en prijs mijn God, in Wiens hand die
persoon een middel was. De Heer zegene hem daarvoor! Het was geen toeval!’
Toen kwam, na lang bidden en vergeefs zoeken naar Vrede des Harten, de nacht,
waarin hij met God worstelde en Hem niet losliet alvorens Hij hem de vrede gaf.
Geïnspireerd door dat gevoel, dichtte hij deze merkwaardige woorden:
Ke, mi zondoe moro mi,
Sari mi, mi Masra!
Poeloe tog joe hattibron
Na mi tapoe noja,
Helpiman, gi mi han!
Gi mi troost en vrede,
Vo joe gnade hede.

God gaf hem die vrede en hij behield die, tot zijn dood. Blijd verlaat het Onderwijs
en volgt zijn roeping.
In 1886 sloot Blijd het Verbond des Huwelijks (het kerkelijk huwelijk) met Francis
Jeanette Pufflijk en op 22 juli 1892 werd te Coronie dit huwelijk ook wettelijk
voltrokken.
Blijd studeerde flink; al zijn leraren prezen zijn ijver en zijn knapheid, toch zakte
hij keer op keer. Eerst op 5 oktober 1888 gelukte het hem het examen als onderwijzer
van de 4de rang met goed gevolg af te leggen. Hij deed een schitterend examen
en verschillende examinatoren drongen er op aan flink aan te pakken en na 6
maanden terug te komen voor de 3de rang.
Blijd's godsvrucht gaf ook hier de doorslag. Vóór zijn examen, had hij, diep in
gebed verzonken, de belofte gedaan, om, indien hij slagen mocht, al zijn gaven en
krachten te geven aan de Heer, om Hem te dienen, waar dat nodig zou zijn,
desnoods met opoffering van de gelegenheid om hogere rangen te behalen.
Dit gebed stond ook in nauw verband met de verlangens van Blijd om zijn volk te
dienen.
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En zie, veertien dagen na zijn slagen, stelde de Heer hem in de gelegenheid om
zijn belofte in te lossen; hij werd beroepen naar Berg en Dal, een door allen
gevreesde standplaats. Hiermee begon zijn omzwerving in de districten, daarbij
trouw vergezeld door zijn jonge vrouw, op wier lippen steeds deze bemoedigende
woorden lagen: ‘Als de Heer met ons is, dan zijn wij op de gevaarlijkste plaatsen
veilig’.
Hier volgen de standplaatsen:
Berg en Dal; 16 januari 1889 - 21 augustus 1890, zware beproevingen waaronder
ernstige ziekte van zijn vrouw, waarom hij tenslotte moest verhuizen.
Na een verblijf van 6 maanden in de stad, gedurende welke periode hij op de
Comeniusschool werkzaam was, werd hij gedetacheerd naar Coronie. Hij diende
daar van 14 april 1891 tot oktober 1892.
Hier kwam zijn innerlijk verlangen, om ook aan volwassenen te mogen arbeiden,
tot uiting in het gebed. De Heer verhoorde deze bede en Blijd werd bij verrassing
beroepen naar Wederzorg als onderwijzer-evangelist. Wederzorg was zo berucht,
dat Blijd hierbij zelf aantekent: ‘Na al hetgeen men mij van die plaats vertelde om
ons af te schrikken, ging ik er heen met geen ander gevoel, dan om daar begraven
te worden’. Blijd had zich toen al geheel aan de Heer overgegeven. Hij vroeg, hoe
slecht de omstandigheden voor hem en zijn gezin ergens ook mochten zijn, nooit
om verplaatsing, maar stelde zijn noden in het gebed voor de Heer, het aan Hem
overlatend Zijn dienaar de juiste weg te wijzen.
Zo werd hij op de daartoe bestemde tijd overgeplaatst van Wederzorg naar Albina,
waar hij op 25 juni 1897 aankwam.
Gedurende zijn 3-jarig verblijf daar is zijn vrouw geen 3 maanden achtereen
gezond gebleven. Hij stond op het punt, op advies van de dokter, met zijn vrouw
naar de stad te komen, toen hij door het Bestuur naar Paramaribo werd beroepen
als hulpzendeling (1 juli 1900). Hiermee was de overgang voltooid. Zijn loopbaan
als onderwijzer was afgesloten. Nu begon eigenlijk zijn nieuwe loopbaan als
‘dienstknecht’. Dat was een zeer lange worsteling. Door tegenspoeden, slagen en
teleurstellingen had God zijn vertrouwen beproefd, zijn geloof gesterkt. Blijd kreeg
na deze harde voorbereiding een vaste grond onder zijn voeten, een fundament
waarop hij later steu-
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nen kon bij de voortgezette loutering door smart, die vooral zijn later leven ook
kenmerkte.
De dienstknecht in de Wijngaard des Heren.
Cornelis Winsf Blijd werd op 17 juli 1900, dit is 2 dagen vóór zijn 40ste jaardag
door het Kerkbestuur tot Hulpzendeling beroepen. Hij werd werkzaam gesteld aan
de Grote Stadskerk, die onder leiding stond van Th. Hellström. (1899 - 1906).
Aangezien er nog geen Theologische School bestond, werd Blijd's vorming
toevertrouwd aan Praeses F. Staehlin (1892 - 1907).
Hoe het met deze opleiding gesteld was is ons niet bekend. Een ideale opleiding
was het zeker niet, gezien het feit, dat het aan één persoon was toevertrouwd.
Wij moeten aannemen dat Blijd's autodidactische aanleg, (ook zijn vooropleiding
en onvolprezen ijver hebben veel bijgedragen) het tekort op schitterende wijze heeft
aangevuld. Boven dit alles uit ging echter de wasdom van zijn innerlijk leven, zijn
reeds door de oude Haller met profetische blik aangeduide innerlijke gezindheid,
zijn geloofsovertuiging, zijn welsprekendheid. Dit alles nam toe met de jaren. En
voor ons staat het vast, dat dit heeft bijgedragen om hem door God en mensen te
doen verkiezen als de eerste geordende Surinaamse verkondiger van het
Evangelie in dit land.
Op 25 juni 1902 werd broeder Blijd door Praeses F. Staehlin tot Diakonus der
Evang. Broedergemeente geordend.
Bisschop Staehlin die zelf de dienst leidde, koos als tekst Rom. 2: 16. Na zijn
toespraak tot de gemeente richtte hij zich tot Blijd, kwam van zijn preekstoel af,
stapte op Blijd toe, legde zijn handen op hem en zei:
‘Da so mi de orden joe leki wan diakonus vo wi lobbi Evang. Broederkerki, na
nem vo da Tata, vo da Pikien en vo da Santa Jeje,’ en onder de wijdingvolle tonen
van koor en orgel, trok hij Blijd naar zich toe en gaf hem de traditionele broederkus.
Ooggetuigen vertellen hoe zij, diep onder de indruk, hun tranen niet konden
weerhouden. Allen waren ontroerd door deze heerlijke gebeurtenis.
Een bijzondere feestdag was voor onze gemeente deze eerste ‘ordening, die in
het jaar 1902 door Bisschop Staehlin aan
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‘broeder C.W. Blijd voltrokken werd. (aldus broeder B. Hart). Door zijn grote mate
van zelfbeheersing en mensenkennnis gesteund, diende Blijd in Gods wijngaard.
Tot 1906 bleef hij aan de Grote Stadskerk verbonden; toen werd hij voor korte tijd
leider der gemeenten aan de Boven-Suriname. Van april 1907 tot januari 1910
vinden wij hem in Nickerie, te Waterloo, van waaruit hij Boven-Nickerie tot Vertrouwen
bediende. Om gezondheidsredenen naar Paramaribo teruggekeerd, werd hij tweede
leraar aan de Grote Stadskerk.
In maart 1912 werd hij overgeplaatst naar Domburg.
Hoe geacht en bemind Blijd was, bleek wel op 25 juni 1912, de dag van het tweede
lustrum van zijn ordening.
Vrienden en kennissen huurden een barkas, voeren heel stil naar Domburg en
brachten Blijd een ware ovatie. Deze verrassing werd voor hem een onvergetelijk
moment in zijn leven. Intussen naderde het gouden jubeljaar van de Emancipatie
der slaven in Suriname. Alles scheen erop te wijzen dat het volk deze
gedankwaardige dag niet onopgemerkt wilde laten voorbijgaan. Ook in
Zendingskringen kwam er beweging; er scheen wat te broeien, zowel hier als in
Europa, vooral in Zeist. Men hoorde fluisteren van vertegenwoordiging van de
Surinaamse Zending in Europa door aan produkt der zending uit Suriname. Wie
zou dat zijn? Wie kòn het anders zijn dan Blijd? En heus, daar kwam de uitnodiging!
De mare verspreidde zich door de stad: Blijd gaat naar Nederland en misschien
nog verder, om op te treden als vertegenwoordiger van de Evang. Broedergemeente
in Suriname, om te poseren als levend bewijs van hetgeen de Zending in al de jaren
sedert de Emancipatie bereikt had.
En Gods zegen was met hem, zijn tocht werd een zegetocht, een sukses in elk
opzicht. Hij sprak in Zeist, hij sprak ten Hove voor Hare Majesteit de Koningin, nam
deel aan een gastmaal aldaar en was tot twee maal toe de gast van deze Hoge
Vrouwe.
Ook in Denemarken werd hij met grote blijdschap begroet en in Duitsland had hij
de eer en het genoegen op vele plaatsen het woord te voeren. Ook in deze landen
was hij eveneens de gast der vorsten.
De Eerwaarde Br. Th. Müller zei o.m. in zijn toespraak op de
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begrafenis van Blijd: ‘Hij (Blijd) was de man van het algemeen vertrouwen. En hoe
heeft hij het ook niet verstaan tijdens zijn verblijf in Europa ter gelegenheid van het
Gouden Emancipatiefeest, overal waar hij kwam, in Nederland, Duitsland en
Denemarken, de harten der Zendingsvrienden stormenderhand te winnen’.
‘Ja, wie had bij de wieg van deze slavenjongen, geboren in 1860, kunnen
voorspellen, dat hij eens als vertegenwoordiger van zijn geliefd Surinaams volk zou
optreden bij de koningen en groten der aarde en dat dezen hem de hand der
gemeenschap zouden toesteken’?
Tijdens zijn verblijf in Zeist werd hij op 1 JULI 1913 door Bisschop J.T. Hamilton,
die van 26 januari tot 26 juni 1912 in Suriname had vertoefd, tot Presbyter der Evang.
Broedergemeente geordend. Na zijn terugkeer hervatte hij zijn werkzaamheden te
Domburg. In augustus 1919 werd hij wederom tot tweede predikant aan de Grote
Stadskerk beroepen, uit welke werkkring hij plotseling op 13 april 1921 werd
opgeroepen door God.
Blijd was een dienstknecht des Heren in de ware zin van het woord; hij was een
Evangelie-verkondiger bij de gratie Gods. Hij deed dit zonder aanzien des persoons.
Hij spaarde zijn volk niet, juist omdat hij het zo lief had. Waar het te pas kwam,
schroomde hij niet de volle waarheid te doen horen. Hij legde steeds met ernst de
vinger op de wondeplekken, want meer dan iemand kende hij de gebreken van de
zijnen. Op 1 juli 1904 deed hij dat op bijzondere wijze in zijn Emancipatie preek.
Deze toespraak, later in druk uitgegeven eindigde aldus: ‘We dan, oen brada en
sisa, oen lobbi kondreman vo mi, teki den vermane na hatti. Oen no moe teki dati
vo ogri, di mi ben taki so vrij en so tranga nanga oenoe; ibriwan verstandige soema
na oen mindri sa begrijpe taki, mi de meene boen nanga oenoe. Lobbi nomo meki
mi taki so nanga oen, tog oen de vo mi eigen skin en broedoe. Efi oen finni boen,
mi habi aandeel na ini; efi oen finni ogri, mi habi aandeel na ini toe’.
Ook als zielezorger had Blijd zijn sporen verdiend. Er was niemand die niet getroost
en gelaafd van hem heenging, hoe bezwaard het gemoed ook geweest ware.
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Blijd kende de smarten der ziel. Er zijn weinig beproevingen die aan hem zijn
voorbijgegaan.
Tot slot nog enkele regels uit de begrafenisrede van Praeses Th. Müller:
‘Nog zondagavond had hij hier dienst gehouden. Overal heeft die droeve tijding
ontroering en belangstelling teweeggebracht. Want wij mogen gerust zeggen: hij
was één van de meest populaire en beminde persoonlijkheden uit onze samenleving,
bij hoog en laag; bij jong en oud, ook buiten onze Gemeente. Elk noemde zijn naam
met diep respekt, hij stond als het ware tussen, of beter gezegd, boven partijen;
boven alle verschil van huidskleur, van confessie en gezindte.
Hij was de man van het algemeen vertrouwen’.
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Carel Paulus Rier
1863-1917
oor fr. M.F. Abbenhuis

Carel Paulus Rier werd geboren uit Hernhutter ouders te Paramaribo op 3 Januari
1863. Na enig U.L.O. onderwijs op de van Meertenschool bleef hij in vaders
timmervak tot 1888. Het is onbekend waarom hij in dat jaar naar Demerara ging,
daar plantageopzichter werd en toetrad tot de Amerikaanse National Baptist
Convention.
Omstreeks 1890 kwam hij te Paramaribo terug, waar hij met Cornelis Winst Blijd
en anderen de Bijbelcursus volgde van Bromet, de stichter van de Vrije Evangelistatie
Gemeente. Blijd was nog Hernhutter en sinds twee jaren onderwijzer van de vierde
rang. Hij had bij Bromets preek licht en vernieuwing gevonden. Rier sloot zich ook
aan bij Bromets gemeente en trouwde in zijn kerk - de Free Gospel Hall - in Januari
1893. Zijn oudste zoon was toen 10 jaar.
Bromet zelf kwam tot de overtuiging dat hij zich schriftuurlijk door onderdompeling
moest laten dopen. Daartoe ging hij naar Georgetown, naar de Baptistenkerk. Kort
nadat Bromet terugkwam, liet Rier zich in Paramaribo door Bromet dopen, door
onderdompeling, in October 1893. Hiermee was hij volledig lid van de Vrije
Evangelisatie, tevens werd hij colporteur en hulppredikant. Hij genoot het respect
en vertrouwen van de waardige, vier en twintig jaar oudere, Bromet. Deze hielp Rier
bij zijn zelfstudie, leende hem zijn theologische en andere col-

Emancipatie 1863 - 1963. Biografieën

125
legeboeken uit zijn Engelse studietijd en deed hem deelnemen aan zijn
straatpredikaties, in 1896 door Bromet begonnen.
Bromet was Evangelist, die, naar zijn verklaring, het zuivere Woord Gods stelde
boven de interpretatie, onder andere van het Modernisme der Herv. Gem. en haar
leider Ds. Zaalberg. [Bromet noemde zijn Gemeente de Vrije Evangelisatie als zijnde
totaal onafhankelijk van menselijke overheersing, zowel van Synodale heerschappij
als van financiële Staatshulp en menselijke leerstellingen en overleverigen. ‘Alleen
afhankelijk van God, aan Wie wij gebonden zijn door de koorden van zijn liefde, die
ons geopenbaard worden in Jezus Christus door zijn dierbaar Bloed’, zo luidde zijn
formulering.]
In zijn dertienjarig predikantambt blijkt Rier, door woord en geschrift en gezang een
fervente en tot het einde toe orthodoxe volgeling van Bromet als Vrije Evangelist,
een man die door zijn rijk sentiment het hart van ‘zijn Negervolk’ diep getroffen heeft,
in het bijzoder door de nu nog geliefde gezangen, die hij uit Bromets bundel vertaalde
in het Ningre. Het waren de Sankey-liederen die door Bromet uit het Engels in het
Nederlands waren overgezet. Rier stelde ook oorspronkelijke teksten op. Als General
Baptist was Rier overtuigd van de algemene uitverkiezing, en van de noodzakelijke,
persoonlijke geloofskeuze bij de doop als volwassene, alsook van de dringend
noodzakelijke maatschappelijke of Staatserkenning van de Zondagrust.
Het woord ‘Convention’ drukt uit dat de gemeente slechts gevormd kan zijn door
bewust verlosten, die als zodanig volmaakt en apostolisch leven. Het derde woord
‘National’ is afkomstig van de Negerkerken, autonoom en door Negers gestichts, in
U.S.A., waar in 1886 enkele Negergroepen zich onder die naam gingen
aaneensluiten, met het doel om de groeiende invloed van de Blanken in de
Baptistengemeenschap te weren of te temperen. Deze National Baptist Convention
onderhield buitenlandse contacten, ook met Georgetown, en later met Paramaribo.
Na de overgang van zijn zoon tot de Brometkerk heeft vader Rier zich verweerd
door zijn zoon Carel te onterven. De familie Rier behoorde tot de toenmalige
zogenaamde Negerkerk van Anitri, Hernhutter, officieel de Evangelische
Broedergemeente.
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Tot Bromet echter gingen vooral over de Hervormde Gemeenteleden, die het niet
eens waren met het modernisme van dominee Zaalberg. Ook waren Bromets leden
ook uit de middenstand. Stand, kleur en confessie kunnen gezamenlijk de factoren
geweest zijn tot de Riers verontwaardiging.
En, niet onmogelijk, ook tot de spoedig volgende scheiding tussen Rier en Bromet.
Rier was het niet eens, zo verklaarde hij, met de toelating van vrouwen tot het
predikambt, en met het niet gebruiken van het Ningre in de verkondiging van het
Woord. Rier schreef daaraan het gering succes toe, en de spot die hij en Bromet
ondervonden. Een feit echter is dat Rier, ondanks zijn ruim 200 Sankeyliederen,
een vurig propagandist was voor het Nederlands als volkstaal, schooltaal en
cultuurtaal tevens, om de Negerbevolking maatschappelijk te ontwikkelen. De taal
van het hart bleef hem echter het Ningre. De belangrijke taalkwestie kan allicht geen
hoofdreden tot scheiding geweest zijn, want in alle soorten van Christelijke kerken
werd destijds ook in het Ningre gesproken!

In zijn eerste grote rede tot het volk, de Emancipatie-rede van 1904, toen hij als
eerste initiatiefnemer het Emancipafiefeest uit de kerk haalde en in de gemeenschap
plaatste, in die rede heeft hij geprotesteerd tegen het zijns inziens te sterke element
vreemdelingen, dat wil zeggen Duitsers, onder de leraren van de Broedergemeente,
en als motief geeft hij op, dat daardoor het Nederlands onder het volk te kort komt,
zowel op scholen als elders. Deze tirade duidt er eveneens op, dat de scheiding
van Rier om de opgegeven reden van het Ningre dan om de Negers zelf begonnen
was.
Met Cornelis Winst Blijd, de gebroeders Braaf, Byron en anderen stichtte Rier
dus, omtrent 1898, zijn Surinaamse Evangelisatie, die hij kort daarna Surinaamse
Baptistenkerk of Doopsgezinde Gemeente noemt. Het zelfstandig verzorgen van
Creolenbelang,
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d.w.z. van Negers en Negroïden, had hij in Georgetown allang voor ogen gehad,
want daar bestond sinds 1859, en misschien al eerder, een Creolenkrant, The
Creole, waarvan de redacteur, Brathwaith, een zeer geziene figuur was, die in alle
kringen succes oogstte. Het voorbeeld van dit Negernationalisme vernam Rier
eveneens door correspondentie der Natinal Baptist Convention. En wanneer hij in
1903 naar de States gaat en door predikanten georderd wordt, dan zal hij terugkeren
als een volslagen religieus en sociaal emancipator van het ‘Surinaamse volk’,
speciaal ‘de Chamiten of Ethiopiërs in alle kleuren’.
Gouverneur Staal in 1927, Ds. Praeses Steinberg in 1935 en Prof. R. van Lier in
1949 situeren de bron van het Surinaams ontwaken van het volksbesef, i.c. het
Nationaal Negerbewustzijn, in den vreemde, speciaal Amerika, en noemen het werk
van de A.M.E.C. en de persoon Reitz. De oorsprong ligt echter verder in de tijd, en
niet alleen in Amerika. Zelfs niet geheel bij Rier, want Valois Smidt, redacteur-uitgever
van ‘De Surinaamsche Bode’ verklaart op 4 juli 1906 dat Rier, Einaar, Blijd, drie
eerwaarde heren, uitvoeders zijn van het nationaal-emancipatie idee van De
Surinaamsche Bode. Als men daarbij bedenkt, dat vijftien jaar tevoren het Negervolk
al roerig en eendrachtig optreedt voor gemeenschappelijk belang, dan kan men het
nationaal begin van Suriname, in deze zin, evengoed van-eigenbodem en al ouder
achten. Door Rier wordt de invloed van het buitenlands voorbeeld eraan toegevoegd
en versterkt.
[Toen Blijd zag dat Rier door zijn eigen Evangelisatie definitief van Bromet ging
scheiden, keerde hij terug tot de Broedergemeente, waar men nu zijn opleiding
versneld ter hand nam. Als Blijd kort daarna successievelijk in waardigheid opklimt,
zal hij Rier toevoegen dat een eigen, zuiver Surinaamse kerk niet meer nodig is,
waarmee hij, volgens aan mij verstrekte familiegegevens, bedoelde, dat de
Broedergemeente nu ook hier eigen leraren, presbyters, had.
Rier hield kerk in de Weidestraat. Een volledige kerkdienst werd eerst gehouden.
Kort daarna verhuisde hij, en dus ook de kerk, naar de Steenbakkerijstraat. In 1902
gaf hij de naam van zijn gemeente op aan de redactie van de Surinaamsche Almanak
ter plaatsing onder het hoofd ‘Eeredienst’. Tevens
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liet hij weten, dat zijn Surinaamsche Evangelisatie door hem alleen werd bekostigd,
geen deel uitmaakte van andere gemeenschappen, en op geheel onafhankelijk
standpunt stond. In 1903 sloot hij de vereniging aan bij het Baptistengenootschap
van Demerara en Amerika zoals hij dat uitdrukte. En in december van dat jaar
verkreeg hij er rechtspersoonlijkheid voor, om daardoor politiebescherming te kunnen
vragen bij zijn straatprediking.
De eenvoudige aankondiging in 1902 had het gevolg dat er onder de mannen
van zijn gemeente over de financiën gediscusseerd werd, en zelfs dat zij zich allen,
op één na, van hem afscheiden.
Zij begonnen onder leiding van de heer C. Neus een eigen dienst, en, toen Rier
in 1903 naar de U.S.A. ging ter examen en ordening, gaf de heer Neus vaste vorm
aan de afscheiding onder de naam: Evangelisatie Ebenhaezer. Hoe lang Rier weg
zou blijven, wist men niet, maar het lag in de bedoeling om na zijn terugkomst weer
met hem samen te gaan].
Toen Rier na een theologisch examen tot predikant geordend was, keerde hij in
het voorjaar 1904 terug. Hij wenste niet meer samen te gaan met de afgescheiden
groep. Blijkens geschriften van 1904 en 1924, verweet men elkaar zelfzucht,
heerszucht, eerzucht. Een familiebericht verzekerde mij echter, dat Rier geen
honorarium uit het buitenland ontving. De eerste cheque werd pas op zijn
begrafenisdag ontvangen. En men zond toen het geld terug. [Rier had, door het
verzoenend testament van zijn vader, een onafhankelijk bestaan van zijn grond- en
huishuren. Het collectegeld diende voor kerkelijke belangen van armen en
verenigingsacties. De scheiding heeft het onderling respect niet belemmerd, want
in 1924 schreef de heer Neus een korte biografische schets over Rier, als deel van
een huldebetoging door hem gehouden zeven jaren na de dood van Rier en in het
25e jaar van de stichting van diens Surinaamse Vrije Evangelisatie.
Toen Rier dus in 1904 terug gekeerd was als predikant van een Amerikaanse
Baptistenkerk, die in 1905 de World Baptist Mission zou oprichten, toen stond hij
voor de opgaaf om zijn idee, ideaal, roeping en Evangelie waar te maken voor Land,
Volk, Kerk en Kroon. De combinatie van deze woorden klinkt
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bij hem als een herhaalde leuze in al zijn toespraken, lezingen of redevoeringen.
Hij stond gereed om een antwoord te geven aan zijn deerlijk verminkt groepje van
één man, enkele vrouwen en kinderen, maar ook aan Bromet, aan de Evangelische
Broedergemeente, aan Blijd, aan Suriname dat hem al kende als de vurige
Neger-straatpredikant, van wie Valois Smidt later schreef dat hij redenaarstralent
bezat, en in het Ningre sprekend, met kracht en een stalen borst, het rumoerig volk
in zijn ban kon honden. Daarbij niet terugschrikkend voor straatspot, en nog minder
voor vernietigende minachting van welk ras, stand of kleur ook.
Rier werd nu een sociaal-religieus emancipator van geëmancipeerden. Bezield
met de geest van het Amerikaanse Baptisme en van de activiteit van Booker
Washington roept hij geheel Suriname op om gezamenlijk, publiek en officieel en
buiten de Kerk een groots Emancipatiefeest te vieren, ter herdenking van Veertig
Jaren Emancipatie. Het zilveren jubilé in 1888 was, volgens het blad ‘Suriname’ 3
juli van dat jaar, a.h.w. onopgemerkt voorbij gegaan, zonder de minste festiviteit,
en volgens De Surinaamsche Bode was in 1903 geen aandacht geschonken aan
de Veertig Jaren.
Nu, zo verklaart Rier, hoorde hij de stem van zijn ras, van Ethiopië zoals hij zijn
Negervolk noemt, de stem van zijn geweten, een ingeving des Heren, een roep,
een keuze, de geest van zijn tijd, en hij ‘ontving enkele druppels uit de Bron der
Wijsheid en van de Geest van Liefde’.
Ofschoon na de eerste aankondiging van een grote lezing met zang, muziek en
aanbieding van een petitie de grootste spot onder het publiek gewekt wordt, slaagt
hij volkomen. Voor de eerste keer sinds 1863 verzamelt zich een menigte, al of niet
door nieuwsgierigheid voor de persoon en het plan van Rier gedreven, en hij heeft
in en rond het gebouw Concordia 3 à 4000 mensen onder zijn gehoor. Zo schrijft
hij later. Gouverneur Lely met adjudant vereert hem door zijn aanwezigheid. Bromet
is er en Dr. Benjamins, een ouderling der Hervormde Gemeente, de Commissaris
en de Inspecteur van Politie. En verder zijn volk.
Het deert hem niet dat de ambtenarij afwezig is en de pers, behalve de redacteur
van De Surinaamsche Bode. In de feestelijke met vlag, groen en wimpel versierde
zaal houdt hij een
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rede in 18 punten, afgewisseld door godsdienstige en nationale Nederlandse zang.
Zijn hoofdthema is de emancipering van zijn volk op geestelijk en stoffelijk gebied.
Geestelijk door zich te houden aan God, de Geest, Christus' liefde, aan zijn Woord
en Geboden, door morele verbetering van persoon en gemeenschap, om alzo te
komen tot stoffelijke verheffing, maatschappelijke emancipatie op elk gebied van
arbeid, economie, wetenschap en sociaal recht, ter betere behartiging van
persoonlijke, burgerlijke en politieke belangen.
Ter bereiking van dit alles stelt hij de bezielende, en zoals hij zegt, de vergeten
profetie voor: ‘Ethiopië zal verhoogd worden!’ en ‘Er zal één kudde en één Herder
zijn.’ Daarbij wekt hij ter bereiking van dit alles op tot eendracht en samenwerking,
zoals in de elkander erkennende gemeenschap van velerlei ledematen in één
lichaam.
Om de tien minuten roept hij na de behandeling van een onderdeel: Ter ere Gods!
en God geve het! Zijn gezangen wekken op tot actieve dank en liefde tot de
Verlosser. Het geheel van zijn rede is vergeestelijking van het maatschappelijk
belang en een plaatsing van de religie in de sociale sfeer. Hij roept speciaal de
zwarten, de Negers, de Ethiopiërs, en de kleurlingen op, maar ook de Mongolen en
Kaukasiers, geheel Suriname. Hij wil eenheid, liefde van allen voor allen. En.....
zoals ik vond in een aankondiging van kerkdienst van Bromet in 1904, dat deze liet
bidden voor de Eenheid van de Christelijke Kerken, zo liet Rier, gelijk zijn dochter
mij in 1963 verzekerde, ook regelmatig bidden voor dezelfde intentie. In zijn
Surinaamse ‘inaugurele rede’ van 1 Juli 1904 spreekt hij van Eenheid, één Kudde.
En, al versmolt bij hem het belang van Volk, Land en Kroon tot één, hij was er niet
minder gezind om, de kerkelijke eenheid te mogen bevorderen. Dat kan ook niet
anders, gezien zijn zeer persoonlijke liefde tot de Verlosser, die hij, als anti-Modernist,
liever Jezus noemt dan ‘de eeuwige Christus’. Elke liefde is persoonlijk, maar Rier
wist haar op Surinaamse wijze zeer persoonlijk uit te drukken, waardoor hij nu nog,
tot in het Bosland, graag gezongen wordt.
Rier is er niet ver van om de maatschappij als het ware in een ‘consecratio mundi’
te vergeestelijken, tegelijk haar opheffend op elk stoffelijk terrein. Wanneer hij echter
zegt, dat de
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Profeet de Neger, Ethiopië, aan de top zag van de Maatschappij, daarbij doelend
op geduldig afwachten tot Gods tijd voor Japhets heerschappij voorbij zou zijn, dan
is het geen wonder dat hij nieuwsgierigheid wekt bij gouverneur Lely en vooral bij
Bromet. Wat zal Bromet, die bij de pauze wegging, gedacht hebben van deze stelling
van zijn Vrije Evangelistenzoon? En vooral toen Rier na zijn lange rede, van half
acht tot tegen half twaalf besloot met een petitie aan de Kroon die klonk als een
klok? Bromet heeft zich gehaast om twee maanden later eveneens een rede te
houden van drie en een half uur. Als hij die later uitgeeft, blijkt in het voorwoord dat
de 65-jarige profeet aan zijn profetenzoon, Rier, een bijbelse waarschuwing heeft
willen geven, n.l. door te beweren dat Ethiopië niet verhoogd zal worden; dat aan
Cham, zoals aan Sem en Japhet geen heerschappij beloofd is, en dat dus de harde
feiten van de geschiedenis niet te verwrikken zijn, maar dat in het geestelijk heil, in
de Verlossing, allen delen.
Overigens heeft Bromet in die rede zich enig sarcasme veroorloofd, zoals ‘Onze
West’ en ‘De Surinaamsche Bode’ berichten. Bromet vermeldt vier kranten die hem
prezen, maar ‘De Surinaamsche Bode’ die Rier verdedigt, vermeldt hij niet! Onze
West had geen verslag gehad over de rede van Rier, maar De Surinaamsche Bode
drie en een halve kolom.
Hieruit is verder obsoluut geen strijd ontstaan. Rier was er de man niet naar, maar
ook al vreesde hij geen enkel woord te plaatsen dat, speciaal ook voor zijn volk, ter
morele verbetering kon dienen. Bromet heeft een accent gegeven aan het heil, en
Rier eveneens. Beiden waren overtuigd waar het diende te liggen, en beiden wisten
dat het heil door wederzijdse indringing van aardse en hemelse belangen moest
bewerkt worden. ‘Om hier op aarde, en daarna in de Hemel gelukkig te zijn’! Helaas
was aan slaven en geëmancipeerden het een zolang en zodanig onthouden, dat
zij, niet ten onrechte meenden, dat het eccent wel eens verlegd mocht worden!
Maar, het was niet lang tevoren roerig geweest in de Para en in de stad, en die
mensen leefden nog, die het maakten en meemaakten, en de gouverneur was nog
geen twee jaar in de kolonie, dus kon men nooit weten! Bromet was toch al bij de
Staat en Kerk erg bekend als Vrij, zodat hij zelfs geen koninklijke ondersteuning
kon krijgen voor zijn Christelijke
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School, in 1892, en, wat zou dan zijn leerling, Rier, voor vrije wegen in gaan slaan?
Geen wonder dat Bromet, nog vlak voor zijn dood, zich veilig stelde en
verantwoordde.
De petitie van Rier was rijk aan wensen. Booker Washingtons Opvoedkundige
Industrieschool vraagt hij. Meer bescherming van de arbeid, of een Kamer van
Arbeid. Vrijmaking van de Zondag als rustdog. Strenge maatregelen tegen
drankzucht, speelzucht, afgoderij. Onderzoek naar het vaderschap, ter bescherming
van vrouw en kind. Vrije studiebeurzen. Verhoging van onderwijs, vooral in districten
en Bosland, mede door beter personeel. En dan, opluistering ieder jaar van het
Emancipatiefeest, door het Militaire Corps.
Ja, leve de Koningin, dacht hij. Maar ook: Leve Suriname! En hij besluit de petitie
met: God geve het! Ter ere Gods!
In de jaartallenlijst van Surinaamse Wetgeving kan men zien dat meerdere zaken
later tot stand kwamen. Riers promotor in de pers was Valois Smith, die als Neger,
op zijn terrein van pers en politiek, een mede-emancipator was van de nationale
geest en eenheid.
Tot zijn dood in 1917 bestonden de werkzaamheden van Rier in kerkdiensten,
zangcursus, Bijbelcursus, straatprediking, Zondagschool, veel lezingen, vooral de
jaarlijkse grote Emancipatie-speechen, alsook met grote Christelijke feestdagen,
en steeds zowel geestelijk als stoffelijk van inhoud. De marktvrouwen kwamen hem
op Emancipatie-dagen huldigen, althans juichen en dansen voor zijn huis! Hij
organiseerde uitvoeringen bij de lezingen, maar vooral schreef hij enkele belangrijke
werkjes. Zoals: Wat dunkt U van Jezus, den Nazarener? - een schriftuurlijke
beschouwing naar het Oude en Nieuwe Testament over de Godheid van Jezus. ‘Na
Veertig Jaren’. De levensgeschiedenis van dokter Gravenberch. De kindervriend
(Zedekundige wenken aan onze jeugd) 1908 en 1914. Dit werkje werd ook op
Openbare Scholen en die der Broedergemeente gebruikt. Overzetting van De
Prediker, Spreuken, de Profeet Abadja en het Hooglied van Salomo in het Surinaams,
het Ningre. De vriend der gehuwden: Korte beschouwingen over het ganse
gezinsleven, in 52 hoofdstukken. (Surinaams). Dit werkje kondigt hij aan in 1914,
in zijn geschrift Over den Landbouw. Lezing 1 Juli 1914. N.C. Neus noemt het niet
in
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zijn biografie van Rev. C.P. Rier van 1924, en elders werd het door mij ook niet
vermeld gevonden.
Rier publiceerde ook Zangbundel: Davids Harp, voor huis, kerk en schoolgebruik.
De Evangelische Trompet. Verder: De Landbouw: schetsen over de wijze hoe de
bodem op landbouwgebied te bewerken. (Met een petitie) Een vertaling van Ira
Sankey's liederenbundel in de Surinaamsche taal, bevattende 235 liederen.
De thans 94 jaar oude heer N.C.J. Neus heeft in zijn biografische schets geen
jaar en geen uitgever van de werken van Rier genoemd. Men zou alles moeten
verzamelen, althans melden aan het Surinaams Museum om deze schat van een
‘Kind van eigen Land’ voor ons ‘Land, Volk, Kerk en Kroon’ te kunnen bewaren. De
heer Neus schrijft zelfs dat er nog veel meer andere tractaatwerkjes van Rier werden
tentoongesteld in de Stadszending in 1924, toen hij zijn biografische lezing over
Rier hield.
De taal en stijl van Rier zijn levendig, vaak gekleurd door volkse woordspeling,
maar ook vaak zeer overdadig. Men kan het geen surinaams nederlands noemen
voor vat betreft woordgebruik en zinsconstructie, wel echter voor wat betreft
ontwikkeling van gedachten en uitweiding van gevoelens.
Door zijn moralistisch religieus nationalisme, gericht op de eerste volksgroep van
Suriname, vervalt hij in herhalingen van stof en voorstelling. Wat het succes betreft
of de blijvende invloed, is het zeker, dat om taal en inhoud zijn liederen nog graag
gezongen worden. Zijn kerkje deelde het lot van de Vrije Evangelisatie in Suriname,
althans uiterlijk.
Toen hij in 1913 werd gevraagd om zitting te nemen als voorzitter in het Gouden
Emancipatie Feestcomité moest hij wegens ongesteldheid en een reis naar Amerika
bedanken. Tijdens zijn reis verkommerde zijn Gemeente opnieuw, en bijna tot
verdwijnens toe. Er zijn mij aantallen ‘kerkbezoekers’ op zijn erf in de
Steenbakkerijstraat genoemd, die in die tijd schommelden tussen 100 en 200, en
in minder normale perioden tussen 60 en 80, maar op het eind van zijn leven daalde
het diep. Heeft men hem beschouwd als een echt kind van het land? Zijn grootvader
zou van Amerika of Canada afkomstig geweest zijn, zo verzekerde mij zijn dochter.
Van vrouwelijke zijde was hij in elke grand Neger. Dit alles kan echter in

Emancipatie 1863 - 1963. Biografieën

134
stad, district of plantage, waar hij ook evangeliseerde, niet van grote invloed geweest
zijn. In het Bosland schijnt men scherper op Lo en Bere te letten, dat is op stam- en
op familiegroepmoeder.
Rier heeft nooit een blad voor zijn mond genomen. Als hij socialistische termen
of het ‘Proletariërs aller landen, verenigt U’, gebruikte, dan bleef hij er niet minder
orthodox Christen om. Dus bleef hij scherp moralist, bestrijder van wat hij in leer en
leven algemeen-verspreid-kwaad vond. Hij was zeer beslist geen volksvleier, evenmin
als Valois Smith. Wie nu algemeen-verspreid-kwaad hekelt, en scherp hekelt, en
aan dat kwaad, aan de zonde alle materiële rampen van Land en Volk gaat
toeschrijven, moet wel verwachten dat het volk het op den duur niet ‘neemt’. Ook
al schiet de godsdienstige kracht van een voorganger dieper wortel dan men zich
als volk bewust. is.
In elk geval is het merkwaardig dat men in 1963 volkse felicitaties in de radio kan
horen, die sociale, economische of politieke promoties met alle soorten psalmteksten,
versieren. Diep gemeend! En met een gramofoonplaatje: ‘Brassa mi’ als toegift. Dit
lijkt Riers spiritualiteit ook: Eén oog op aarde, één in de Hemel!
Rier stierf op 15 April 1917. Volgens de heer Neus meer van verdriet dan ziekte.
Het verlies van zijn eerste vrouw kwam hij a.h.w. niet te boven. Zijn tweede vrouw
volgde hij na een maand in het graf. Elizabeth Dunfries, die hem acht kinderen had
geschonken, stierf in 1909. Sophie Meren, met wie hij van 1911 tot 1917 gehuwd
was, liet hem geen kinderen na. De oudste zoon van Rier, naar Amerika gezonden
voor predikantenstudie, bleef daar achter.
Wie zich thans nog de kleine gemeenschappen Rier en Neus gelovend herinneren,
hebben zich weer herenigd met de Vrije Evangelisatie van Bromet, die op 11 Maart
1963 het vijf en zeventigjarig wijdingsfeest van de Free Gospel Hall in de Herenstraat
herdacht.
***
De economische en sociale gevolgen van de Emancipatie zijn talloze malen
herschreven in tijdschriften, rapporten, brochures, krantenartikelen en vooral in
lezingen en beschouwingen bij
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Emancipatie-Jaardagen en Jubeldagen. Bijna even talloze malen komen vooral in
de Emancipatie-publicaties, hier en elders, de jeremiades terug over het Neger- en
Slaven- en Geëmancipeerdengeslacht. Hemelhoog wordt er geprezen, maar dieper
nog gelaakt. Dat was bij het 25ste Jaarfeest, dat was na 1960 nog zo, alsof er maar
niets verbeteren wilde.
Men zou hier denken aan de tactiek van Rier en De Surinaamsche Bode, alsof
die tot traditie geworden is. Misschien moet eerder gedacht worden aan tragisch
diepe, bijna ongeneeslijke wonden door drie eeuwen slavernij geslagen en gegroeid,
vergroeid. Zo is Emancipatie-literatuur zelden opwekkend geworden. Men wordt
geneigd om ergens gelijk te geven aan de redacteur van de Surinaamsche Bode,
die omtrent 1906 schrijft, dat de Negers, alle Negers, het Ras toch wel geniaal moet
zijn, om uit zulke omstandigheden omhoog te komen! Deze éne zin maakt duizend
anderen goed!
Als historisch object is de groei van de volkswording, de geestelijke emancipatie
zeker moeilijker te beschrijven dan welke stoffelijke ontwikkeling ook.
Rier citeert in 1904 een geschrift van 1887 ‘Archief van Moeder Natuur’, waarin
ruim twintig mensen genoemd werden uit middenstand en kleine middenstand als
model van het ‘geestelijk rijp worden van mijn volk’. Zo iets is voor een geschiedenis
niet voldoende. Wie haar vollediger wil kennen, duike onder andere in wat men
gebruiken kan rondom Rier. Men komt dan in een zeer groot, moeilijk te ontginnen
bronnenveld.
Hierin liggen de kleine archieven van Emancipatie-comité's, van Loges en
Foresters, kerkelijke, sociale, culturele fondsen, verenigingen en genootschappen.
Van particuliere, of familie- en buurtverenigingen, volksbonden, arbeidersbonden,
gebedskransen, beegi's, siengi's, kasmoney's, vanoodoe's, sportclubs, allerlei
soorten gezelschappen, die te zamen uitmonden in pogingen tot centraliseringen
in Moederbonden, Overkoepelingen, Vakcentrale en eindelijk in Politieke partijen.
Vooral in begrafenisfondsen, ziekenfondsen, spaarfondsen en
ondersteuningsfondsen heeft dit eenheidszoekend streven a.h.w. hopeloos
gewoekerd.
Men krijgt alzo een springlevend beeld van de groei van een Natie. die in alle
delen begint bij religieuze groeperingen van
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zowel ‘Afrikaanse’ als Christelijke, Hindoeïstische en Islamietische aard. Uit dergelijke
godsdienstige verzamelingen beginnen alle andere maatschappelijke acties. Vanaf
zuigelingenzorg tot begrafenisfonds, in sport, spel, studie, in- en verkoopcentrales,
kunst, landbouw of wat ook.
Als voorbeeld van dergelijk onderzoek gelde hier een typisch krantenbericht uit
1929. Tegen het toenmalig Emancipatie-comité, weer in 1927 begonnen, - zie
Emancipatieblad 1952 - een comité dat een voortzetting kon zijn van het Riercomité
1904 en 1914, dus niet van het Nelsoncomité 1913, tegen dat van 1927 dus verzetten
zich enkele deelnemende verenigingen omwille van een beledigend artikel. Zij
meenden zich zelf aangeduid te zien. Zo kwamen in verzet: Vrede in Christendom.
Maandagavondgebed. Gado wi Troost. Eenheid in liefde. Bethanië. Christelijke
bidstond. De goede Herder. Zij hadden samenwerking in eenheid en broederband,
ter opbouw van ‘ons ras en nageslacht’ aan dit Emancipatie-comité toegezegd, en
al heeft het de grootste moeite gehad om de verzamelde leden te behouden rondom
haar Emancipatie Courant, toch is de geest bewaard, zij het ook in ander verband
en formatie. Ongeveer dertig jaren heeft dit Comité haar Emancipatieblad uitgegeven,
en het kan bogen op een Huishoudschool die Suriname tot eer strekt. In de geest
van Rier: Voor Land, Volk, Kerk en Kroon.
Moeilijkheden blijven echter terugkeren in de geschiedenis: In 1963 zijn er weer
twee Emancipatie-Comité's evenals in 1913 en 1927. Dat Rier als maatschappelijk
emancipator en als kerkelijk leider niet geheel aanvaard werd, kan zijn oorzaak ook
gevonden hebben in de miskenning van authentieke, niet begrepen geestelijke
waarden, die zowel Afrikaans als West-Indisch volksbezit zijn.
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Henri Rikken CssR.
Schrijver van Historische Romans uit de slaventijd.
door C.F.G. Getrouw

In deze bundel biografieën van prominente Surinamers wordt ook een plaats
ingeruimd voor pater Henri Rikken, en met reden ook. Want hij is de schrijver van
romantische verhalen, die tintelen van levendigheid en boeien door spanning, maar
die toch geen louter fantasie zijn, doch wortelen in de geschiedenis van de slaventijd
en in de levenswijze van de mensen van die tijd.
Zoek bij hem geen zwaarwichtige beschouwing over de mishandelingen van de
slaven of over bijgeloof en afgoderij, neen beschouwingen geeft hij niet. Wat hij
geeft is meer. Hij laat personen en toestanden uit de slaventijd herleven, zoals zij
toen werkelijk waren geweest.
***
François Henri Rikken, zoals hij officieel heette, werd op 30 mei 1863 te Paramaribo
geboren, dus net een maand voor de emancipatie. Tussen deze datum en die van
zijn overlijden op 45-jarige leeftijd, in het Militair Hospitaal in onze stad op 17 mei
1908, ligt een welbesteed, vruchtbaar leven. Als schooljongen in Paramaribo, waar
zijn vader Jacobus Henricus Rikken
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sergeant-fourier bij de militairen was, en zijn creoolse moeder, Maria Elisabeth
Jantke, voor haar man en kinderen zorgde en een prettige huishouding hield, groeide,
leerde en speelde de knaap flink, zoals elke gezonde jongen van onze stad. Hij
bezocht er de burgerschool van frater Eduard tot zijn 14e jaar. Toen reeds had hij
zijn ogen en oren goed de kost gegeven en wat kennis vergaard van de natuur en
de mensen van zijn land. Zijn priesterstudies deed hij in Nederland van 1877 tot
1891, maar nauwelijks was hij in dit jaar tot priester gewijd, of we zien hem op 24
mei 1892 in Paramaribo terug om zijn herderlijke arbeid te beginnen. In de stad, in
Coronie, te Vierkinderen, te Chattilon en in Nickerie heeft hij zijn priesterlijke arbeid
verricht.
Omdat het Surinaams zijn eigen taal was, die hij door studie nog grondiger leerde
en daar hij tevens een uitstekend redenaar was, waren zijn preken zeer geliefd en
druk bezocht.
Ook onder onze Chinezen heeft hij gewerkt. En om beter toegang te vinden tot
hoofd en hart van deze vreemdelingen, leerde hij hun taal, zowel de litteraire taal
als het eenvoudige dialekt dat zij spraken.
Niet minder geliefd was hij bij de Curaçaose arbeiders die hier kwamen werken
bij de aanleg van de spoorlijn.
***
Dit artikel brengt niet de priester maar de schrijver tot U. Tussen zijn priesterlijke
arbeid door maakte pater Rikken studie van de Surinaamse geschiedenis en de
folklore van de slaventijd. Hiervoor heeft hij talrijke uren doorgebracht in de Koloniale
Bibliotheek van onze hoofdstad en in archieven van Nederland. Zijn ontluikend
schrijverstalent had hij al getoond tijdens zijn vroegste studietijd in Nederland met
artikelen die hij in een kerkelijk blad publiceerde. Dit talent stelde hem in staat zijn
verzameld historisch en folkloristisch materiaal gestalte te geven in drie romans.
Tokosi of Het Indiaans Meisje vescheen in 1901
Codjo de Brandstichter werd in 1902 gepubliceerd,
Ma Kankantrie zag in 1907 het licht.

Het schrijven van histarische romans vindt meestal zijn beweegreden in een oplevend
nationalisme, hetzij van een groep
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of van een bepaald persoon. Bij pater Rikken was het nationalisme individueel. In
een tijd (begin 20ste eeuw), toen de meesten zich naar Holland richtten, en bij alles
de Nederlandse maatstaf werd aangelegd, heeft deze Surinaamse patriot de ogen
gericht naar onze eigen samenleving en deze niet te min geacht voor zijn keuze als
onderwerp van belletrie. Maar een goed historische roman zal deze naam werkelijk
pas verdienen, als de schrijver de echte geschiedenis kent en ze ook benut. Schiet
de schrijver hierin te kort en laat hij zijn fantasie de vrije loop, dan geeft hij een
onjuist beeld van de tijd en de maatschappij waarover hij vertelt. In dit geval is de
historie aan de romantiek opgeofferd. Wat pater Rikken betreft kunnen we gerust
zeggen, dat hij de juiste geschiedenis kende en ze goed benut heeft voor zijn
historisch-romantische verhalen.
De betrekking tussen het historisch verleden en het verhaal kan drieërlei wezen:
het kan zijn, dat de geschiedenis de achtergrond vormt waartegen het verhaal zich
afspeelt; of dat de personen die in het verhaal optreden, historische figuren zijn en
dat tevens de voorname feiten ook werkelijk gebeurd zijn; ten derde kan het verhaal
zijn stof kiezen uit de zeden en volksgebruiken van het verleden. Bij pater Rikken
komen al deze drie vormen voor. Natuurlijk niet gescheiden, maar toch domineert
de ene vorm hier, de ondere daar. In Tokosi vormt de historie de achtergrond. Bij
Codjo de Brandstichter zijn de hoofdpersonen en hoofdgebeurtenissen historisch.
Terwijl in Ma Kankantrie zeden en volkgebruiken de stof leveren voor de roman.
***
Het historisch-romantisch verhaal TOKOSI verscheen als vervolgverhaal in het
nieuwsblad De Surinamer. Het is Rikken's eerste grote pennevrucht. Maar men
vindt zo goed als geen fouten en zwakheden in de rangschikking en aanbieding van
de stof, zodat je glimlachend zou kunnen opmerken: 't zijn de wankele passen van
de beginneling. Neen, reeds hier de zekerheid van beschrijving en de vlotheid van
vertelling. Reeds hier de uitstalling van uitgebreide aardrijkskundige kennis en juiste
historische opvatting, waaraan niet te kort gedaan wordt door de romantische sfeer,
waarin personen optreden en handelingen plaats vinden.
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Het verhaal speelt in het Marowijnegebied. Tokosi, dochter van de Indiaanse kapitein
Christiaan, en verloofd met Mekoe, zoon van kapitein Kwakoe, is door weggelopen
slaven gevangen genomen.
Twee jaar te voren was de pas uit Nederland aangekomen korporaal Klaassen
op een tocht door het bos verdwaald. Alle nasporingen om hem terug te vinden
bleven vruchteloos. Hadden de weglopers ook hier de handen in het spel gehad?
Het verdwijnen van Tokosi is de aanleiding dat er een militaire patrouille onder
commandant Jansen uitgezonden wordt tegen de marrons. Kan het ons verwonderen,
dat een 80-tal Indianen zich erbij aansluiten om het hunne bij te dragen tot het
terugvinden van de Indiaanse schone en tot bestrijding van de marrons? Het spreekt
vanzelf dat Christiaan, Kwakoe en Mekoe in de voorhoede meetrokken. De
samenwerking van Indianen en blanken kon noodlottig worden voor de marrons.
Dit had de wegloper Winst goed ingezien, en om deze samenwerking te voorkomen
had hij de marronkapitein Prika de raad gegeven om het meisje in vrijheid te stellen.
Zijn raad werd niet opgevolgd, doordat een andere wegloper Codjo zijn sterke invloed
gelden liet op de zwakke, weifelmoedig Prika. Tenslotte kwam Kapitein Jansen tot
de ontdekking, dat de korporaal Klaassen door weglopers gevangen genomen,
gedood en opgegeten was. Dit droeve verhaal werd vernomen uit de mond van de
gevangen wegloopster Amba. Tot grote teleurstelling van de Indianen echter werd
Tokosi niet aangetroffen in het verwoeste en verlaten weglopersdorp. Was zij ook
vermoord? Gelukking niet. Winst had dit weten te voorkomen. Hij verloste het meisje
uit haar gevangenschap en voerde haar veilig uit het dorp van haar vijanden, waarna
zij verheugd haar verloofde terugvond.
Het thema is eenvoudig, maar de uitwerking is mooi en boeiend. De benutting van
de historische achtergrond heeft perken gesteld aan de fantasie en de realiteit ten
goede beinvloed. Wat een juistheid van geografie; we maken kennis met de
verschillende militaire posten, de bospaden, de savanna, de zwampen, de
schelpritsen, de zandbanken aan de kust, enz. De gewoonten van marrons en
Indianen worden beschreven. Typerend zijn de karakters van Prika, Codjo en Winst.
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CODJO DE BRANDSTICHTER is in 1904 ook als boek uitgegeven. Meer nog dan
in het verhaal Tokosi toont Rikken hier zijn kennis en schrijverstalent. Het verhaal
is uitgebreider, het historisch materiaal dat verkregen werd door nauwgezette
bibliotheek- en archiefstudie, vormt de grondslag voor een romantische opbouw,
die aan het geheel een aantrekkelijkheid en spanning geeft, die de lezer van het
begin tot het einde boeien. Niet alleen boeit maar ook ontroert. Want de schrijver
is één met de personen van zijn verhaal, hij denkt met hen, hij voelt met hen, en
daardoor maakt de lezer alles mee en doorleeft alles.
Was het verhaal van Tokosi een bewijs dat Rikken geen beginneling was, dit
verhaal van Codjo toont hem als een bedreven maar toch beheerste penvoerder,
die zowel de woede en hartstocht van Codjo weet uit te beelden, als de liefdevolle,
zachte en vermanende stem van Afi.
Wat een massa nameloos leed maakt de lezer mee; maar toch geen
sentimentaliteit. Ruwe mishandeling van de slaaf wegens een kleine tekortkoming
roept grote verontwaardiging op bij de lezer, en ongemerkt schaart hij zich
sympathiek aan de zijde van de mishandelde. Hoe zou het ook anders kunnen?
Misi Pegie die Codjo striemende slagen toedient, omdat deze maar een halve stuiver
was tekort gekomen, is voor elke lezer een voorwerp van minachting. Niet minder
verachting hebben wij voor de meesteres van de koekjesverkoper Present. Wie zal
geen medelijden hebben met Mentor, wiens meester hem al het gespaarde geld
afneemt, zeggende: dat alles wat de slaaf bezit het eigendom van de meester is?
Met deze beslissing heeft de menselijke onderdrukker de zo lang gekoesterde hoop
op vrijheid in het hart van de slaaf Mentor totaal vernietigd. De slaven lijden niet
alleen naar het lichaam, hun zieleleed is niet minder, vanwege de voortdurende
vernedering en verachting, waaraan ze blootgesteld zijn van de kant van de vrijen.
***
Vele stadsslaven werden uitgehuurd aan de koffieplantage Maretraite om veldarbeid
te verrichten. En zo maken we daar kennis met de oude Tom, die zijn geld in een
zakje onder de wortels van de grote kankantrie verbergt, zeker zijnde dat niemand
het daar onder de gewijde boom vandaan zal halen. Ook
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de forse stadsslavin Betsie treffen we aan op dezelfde plantage met het verrichten
van veldarbeid, o.a. het plukken van koffie. Samen met Tom drijft ze een clandestiene
handel in gestolen koffie, en zo komen ze aan wat geld. Temidden van al het duistere
leed rondom de slaven verschijnt de figuur van Ta Tiamba als een lichtende ster.
Deze vrije neger aan de Combé, die met ezel en kar geld verdient, gebruikt het
grootste deel ervan om slaven vrij te kopen. Hij geniet daarom algemene achting.
Wat een edele, blanke ziel onder de zwarte huid! Maar bij de slaven wordt het edele
verstikt door de in hen opgewekte haat en wraakzucht die de boventoon voeren en
die alle goede gedachten uit hun hoofd wegvagen en alle edele gevoelens
terugdringen naar de diepste afgrond van hun gemoed, zodat het de schijn heeft
alsof ze deze edele gevoelens totaal missen. Geen wonder dat de moedigste slaven
zich uit de voeten maken en de vrijheid, naast de ontberingen in het bos, verkiezen
boven het slavenbestaan. Niet alleen de plantageslaven namen de wijk naar het
bos, ook de stadsslaven probeerden het. De sluwe maar luie Tom koos als vluchtoord
het Picornobos ten westen van de Wanicastraat, toen slechts een voetpad. Bij hem
sloten zich Codjo, Mentor, Present, Winst een een paar andere jonge slaven aan.
In hun onderhoud voorzagen ze door het stelen van levensmiddelen uit winkels,
van kippen op de erven, wasgoed dat aan de waslijn te drogen hing, rollen ongenaaid
goed hier en daar. Gestolen kippen werden gehouden, maar hanen die door hun
gekraai de schuilplaats zouden verraden, werd direkt de nek omgedraaid. Betsie
die bij haar meesteres gebleven was, verkocht een deel van de gestolen goederen
tegen een behoorlijke commissie. De diefstallen hadden in de nacht plaats. Tom
was pas tevreden over de prestaties van zijn kampgenoten, als ze ook dram
meebrachten, want hij kon er niet buiten. Maar deze sterke drank was dikwijls
oorzaak van woordenwisselig en zelfs heftige ruzie, waardoor de eensgezindheid
in gevaar werd gebracht.
De talrijke diefstallen trokken de aandacht, al gingen de weglopers hierbij nog zo
voorzichtig en slim te werk. Met stelen was echter hun wraakzucht niet bekoeld;
Codjo bracht het plan van brandstichten naar voren en in een welsprekende
toespraak vol haat en wraakzucht tegen de blanken overtuig-
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de hij zijn kampgenoten. Dezen stemden er mee in vol geestdrift. Na twee mislukte
pogingen, die door de stadsmensen aan onvoorzichtigheid werden toegeschreven,
gelukte hun poging op de avond van 3 december 1832 buitengewoon. Een groot
deel van de stad brandde af: 48 grote woonhuizen werden in de as gelegd, 13
werden afgebroken, terwijl meer dan 100 kleine woningen ook verbrandden. De
totale schade bedroeg ruim achthonderd duizend gulden. Ook deze brand werd
eerst aan onvoorzichtigheid van een slavin toegeschreven. Volgende pogingen tot
brandstichting echter lieten bewijzen van opzet achter, zodat de politie op het idee
kwam, dat de dieven ook de brandstichters waren. Maar het gelukte niet de daders
te vatten. Door een toeval ontdekte men de schuilplaats: een van hun kippen
ontsnapte en leverde het bewijs, dat het Picornobos bewoond was. Scherpe controle
had het gevolg dat de weglopers de een na de ander werden opgepikt. Allen kwamen
ze in de gevangenis terecht. Codjo wist weer te ontsnappen, maar na korte tijd
eindigde ook deze periode van vrijheid.
Het vonnis, hun bekering en doop door pastoor Grooff, de vuurdood van Codjo,
Mentor en Present, de terechtstelling en lichamelijke bestraffing van de anderen op
het Galgenveld behoren tot de aangrijpendste delen van het boek. Vrij van
sentimentaliteit maar toch hartroerend is de beschrijving van de ziekte en het
overlijden van de edele Afi, voor wie de bekering van Codjo de grootste voldoening
was.
***
Pater Rikken toont grondige studie te hebben gemaakt van de stad Paramaribo,
zoals ze was in de tijd van zijn verhaal. Hij laat de gebeurtenissen niet plaats hebben
zo maar ergens, doch met de juiste plaatsbeschrijving. Niet minder beheerst hij de
geschiedenis, waarvan de kennis o.a. uitkomt in voetnoten met verwijzingen naar
literatuur, krantenberichten en officiële publicaties. Zijn grote kennis van het
Surinaams blijkt uit de talrijke odo's die hij te juister tijd en plaats in de conversatie
voegt, precies zoals dit in Surinaamse gesprekken plaats vond en nu nog plaats
vindt.
Het boek is door dit alles een belangrijke bijdrage voor de Surinaamse letterkunde.
Maar het hoofdthema ervan is geen fantasie doch echte historie.
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MA KANKANTRIE is het grootste historisch-romantisch verhaal van pater Rikken.
Het is historisch, niet alleen omdat het omstreeks 1800 speelt, maar ook en vooral
omdat de stof van het verhaal uit de werkelijke volksgebruiken van die tijd gekozen
is. De schrijver zelf noemt het een zedenkundig verhaal. En dat is het bovenal, want
het behandelt de zeden of gewoonten en gedragingen van de mensen. In dit verhaal
laat de auteur personen optreden die geen uitzonderingen zijn, maar die de
doorsnee-mensen van de slaventijd uitbeelden. Wat zij doen, werd algemeen gedaan;
zoals zij spreken, werd algemeen gesproken. Bij het begin van dit verhaal maken
wij kennis met de doe. Een doe was een dansgenootschap dat gevormd was met
het doel dansen uit te voeren en hiertoe werd geregeld geoefend, want de
verschillende doe's wedijverden met elkaar. Niet alleen in de perfectie van de dans,
maar ook in de rijkdom van kleding en sieraden en in de overvloed van
versnaperingen en drank trachtte de ene doe de andere te overtreffen. Nergens in
de literatuur treffen wij zulk een volledige beschrijving aan van de doe als in dit
verhaal. Ik zeg ‘beschrijving’, maar dit is onjuist; Rikken geeft geen beschrijving,
neen, het spel en de dans worden uitgebeeld; het optreden van de zangeressen en
danseressen beleven wij. We zien in onze verbeelding de muzikanten in actie. Basi
Dada bespeelt een mandron niet alleen met zijn vingers en handen, maar zijn
gehele lichaam neemt aan het muzikale werk deel. De banjadron of mandron (hij
zit er op) behandelt hij als een paard dat draaft, galopeert en steigert, naar de wil
van zijn berijder. Wat een slagen! wat een ritme! wat een begeestering! Ook de
bespelers van de poedja en de kwakwabangi zijn meester, op hun instrumenten.
Het woord Doe wordt door sommigen ook gebruikt voor de dans zelf, maar de dans
was de banja, die eigenlijk niet alleen een dans is, maar zang en dans tezamen,
die een zangspel vormen. De schrijver laat twee doe-gezelschappen optreden, die
met elkaar wedijveren; het gezelschap Falsi Lobi en het gezelschap Misgeene
(afgunst). De meeste leden van de gezelschappen zijn slavinnen, weinige slaven
behoren ertoe. In elk van deze doe's heeft een voorname plantersvrouw de functie
van sisi (voorzitster) en beide dames maken van het genootschap gebruik om haar
gewicht en positie te doen uitkomen, en om haar rijkdommen uit te stallen door haar
lieve-
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lingsslavinnen zo rijk mogelijk uit te dossen en met goud te behangen. De
lievelingsslavinnen vervullen in de doe's de rol van afrankeer (prima donna); Caro,
de lieveling van mevrouw Van Balen, in Falsi Lobi; Lodrika, de lieveling van mevrouw
Bouman, in Misgeene. Falsi Lobi had een banja uitgevoerd, waarin Caro zich goed
had gekweten van haar rol. Hierdoor was Misgeene tot afgunst en naijver geprikkeld
en besloot een uitvoering te geven om Falsi Lobi te overtreffen. Het is deze uitvoering
die wij in het verhaal meemaken. Ze duurt van de avond tot de volgende morgen.
Hier toont de schrijver zijn uitgebreide kennis van de klederdrachten, de anjisa's,
de kralen, enz. enz. Reeds de intocht van de verschillende optredenden is al heel
interessant. We zien er van de mannen: de tata, de kónoe, de fiskari, de datra, twee
tjobo's (ceremoniemeester). Bij de slavinnen vragen onze aandacht: de afo, de
mama, de pikienmama, de troki (voorzangeres), de afrankeer (prima donna), de
aflaw en twee vrouwelijke tjobo's. Al de dames zijn prachtig gekleed en omhangen
met koralen, zoals: arwepi, skipioen, figakrara, kroren e.a. Aan afrankeer Lodrika
is het goud van haar meesteres niet gespaard: ze draagt makaperi, papajasiri,
obiaperi.
Naar algemeen oordeel heeft Misgeene Falsi Lobi overwonnen.
***
Na de overwinning van Misgeene op Falsi Lobi volgen jalouzie en wraakneming.
En dit heeft plaats volgens de bijgelovige opvattingen en afgodische praktijken van
die tijd. Eerst wordt Caro bewiest, hetgeen niets anders dan een zenuwinstorting
is. De slaven en slavinnen echter lachten met deze diagnose van de geneesheer,
die mevrouw Van Balen ter behandeling van de zieke geroepen heeft. Zij menen
dat Caro haar kra verloren heeft, en deze kan alleen terugkeren door bemiddeling
van de loekoeman en bonoeman. De medicijnen van de dokter worden door de
slavin Ma Akoeba (Ma Kankantrie) niet aan de zieke gegeven maar weggegooid,
want ze zijn niet berekend voor nengresiki. Tenslotte zwicht mevrouw Van Balen
voor het pleidooi van Ma Kankantrie en geeft toestemming en geld voor de
behandeling door Ma Kroesana en Ta Agosoe, onder de uitdrukkelijke voorwaarde:
dat haar naam niet genoemd wordt. Deze behandeling, die strijdt met alle medische
begrippen,
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heeft geen ander gevolg dan de dood van de arme Caro. We maken hier kennis
met het begrip kra. Zij is niet de zie! of het levensbeginsel, dat see of somra heet
en alleen bij de dood het lichaam verlaat. De kra is het tweede-ik, dat het lichaam
verlaten kan en er weer in terugkeren, b.v. tijdens de slaap; daarom zijn dromen
niets anders dan wat de kra ondervindt tijdens zijn omzwervingen buiten het lichaam.
We maken de hele behandeling door Ta Agosoe mee. Ook de begrafenis en het
rouwfeest met de anansitories worden ons niet onthouden; b.v. de tories van de
kankantrie. o.a. die van Ma Semiri die levend door de woudreus was opgeslokt,
waarvoor als bewijs men haar panji hoog in de top van de boom kon zien wapperen.
De verhalen van Smid Anansi, de Kip en de Kakkerlak en andere horen we eveneens
vertellen.
Omdat men overtuigt was dat Caro aan nengresiki overleden was, moest haar
dood gewroken worden. Wie anders konden haar dood veroorzaakt hebben dan de
concurrenten van Falsi Lobi, de greep van Misgeene, Lodrika en de aanhangsters
van mevrouw Bouman! Daarom wordt een flesje met wisi voor de drempel van
Lodrika's kamerwoning geplaatst. Bij het zien ervan krijgt zij het op de zenuwen en
wordt op haar beurt ziek. De ziekte verergert, doordat een z.g. medicijn wordt
binnengesmokkeld, die niets anders is dan een vergiftigde poeder van Ta Agosoe,
op verzoek van Ma Kankantrie bereid. Ook mevrouw Bouman wordt, evenals tevoren
de sisi Van Balen, overgehaald om geld te geven voor de praktijken van de bonoe,
hoewel zij er niet in gelooft, maar je kan nooit weten of haar lieveling Lodrika wel
baat zou kunnen hebben. Als haar naam maar niet in het gedrang komt! Bij de grote
kankantrie aan het pad van Wanica (nu de Wanicastraat) wordt Lodrika voor
nengresiki behandeld door Ma Doeseesi. Ook deze behandeling resulteert in de
dood van het slachtoffer. Verschillende namen en begrippen bij deze behandeling
vernemen we. Een volledige wintidansi voor de beterschap van Lodrika, alsmede
een bigi fesa (groot feest) negen maanden na de dood van Caro maken we mee
in alle finesses. Weer worden verschillende soorten van kralen beschreven: oeje,
pipatiki, gongosaman na habi bangi, sekrara. Kinderspelen krijgen ook een beurt:
Mi nen sek n'abra. If de perro, Si san de na mofo se de kon, e.a. Het plotselinge
overlijden van de heer Bouman geeft aan me-
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vrouw Van Balen de gelegenheid om haar rivaal te gaan condoleren. Dit brengt een
opklaring in de sombere verhouding tussen de beide dames; ze komen tenslotte
tot het inzicht, dat ze het slachtoffer waren geweest van gruwelijk bedrog. En de
grootste bedriegster was Akoeba, Ma Kankantrie. Maar deze wordt het slachtoffer
van haar eigen kuiperijen. Als zij namelijk ziek wordt, geeft de slavin Primière, niet
wetende dat het vergif is, haar het overschot van de poeder die ook Lodrika gebruikt
had, en dit poeder was op verzoek van Ma Kankantrie zelf door Ta Agosoe bereid.
Zij sterft.
Dit verhaal geeft ons een blik in het zieleleven van de arme slaven, gekluisterd als
zij waren aan hun heidens bijgeloof, dat hen o.a. in de weg stond naar een
hygienische levenswijze en medische behandeling bij ziekte.
De verlossing uit dit bijgeloof is de werkelijke, geestelijke emancipatie. En zij is
nog niet voltooid.
Het is zeker een voldoening geweest voor de priester Henri Rikken hieraan te
hebben medegewerkt.
***
De Surinaamse literatuur is niet rijk aan belletrie. In de tijd van pater Rikken kon
men zelfs van grote armoede spreken. Dit zou doen verwachten, dat voor de weinige
litteraire produkten, die het licht zagen, grote belangstelling moest bestaan. Wat de
romans van onze schrijver betreft, kunnen we niet juichen over de gebleken
belangstelling. Voorzover ze als feuilleton in De Surinamer verschenen is er geen
maatstaf om de verheugenis over hun verschijning te meten. Maar van Codjo de
Brandstichter, het enige van de drie verhalen dat ook in boekvorm verschenen is,
weten we dat het alles behalve een bestseller was. De passieve houding van de
meeste ontwikkelde Surinamers van die tijd tegenover geschriften over het eigen
land en volk is ontstellend. Het getal van hen, die belangstelling en geld voor deze
geschriften over hadden, was klein. Voor vreemde romans was er meer ambitie.
Ma Kankantrie wordt in de Enc, van Ned. W.I. op blz. 261 genoemd: ‘een van
zorgvuldige studie van het volksleven getuigend verhaal’. En dan zegt hetzelfde
artikel verder: ‘Jammer genoeg schijnt er weinig kans te bestaan, dat het verhaal
in boekvorm zal verschij-
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nen’. Was er, toen dit geschreven werd, geen andere houding mogelijk tegenover
hetgeen hier ‘jammer’ genoemd wordt, thans nemen de Surinamers een geheel
andere houding aan als het gaat om datgene wat zij van nationale culturele waarde
achten. Dit wetende heeft de redactie van het maandblad Opbouw alle drie romans
van pater Rikken als feuilleton gepubliceerd in de jaargangen 1947, 1948, 1953,
1954, 1955 en 1956. Tevoren had het dagblad Het Nieuws reeds Codjo de
Brandstichter tot zijn lezers gebracht, ook als vervolgverhaal. Maar dit is niet
voldoende. De verhalen moeten in boekvorm verschijnen. Dit zou het meest
passende monument wezen om de man te eren, die zo'n grote belangstelling en
liefde had voor zijn Surinaams land en volk.
Men onderschatte de betekenis van goede historische romans niet. Ze worden
immers eerder ter hand genomen en uitgelezen dan zuiver geschiedenisstudies.
Tegenover het kleine aantal personen, dat tijd en hoofdbrekens over heeft voor
deze studieboeken staat een groot getal, dat uit tijdverdrijf en voor amusement de
lichtverteerbare, interessante en leerzame geschiedkundige romans leest. En zo
wordt de kennis van het geschiedkundig verleden in wijde kring verbreid.
De geschiedschrijver Arnold Toynbee zegt van Sir Walter Scott, dat deze in zijn
goede historische romans een groot historicus is. De Hollandse schrijvers van
historische romans in de 19e eeuw hebben een opwekking gehad van Prof. David
van Lennep met zijn geschrift ‘Over het belangrijke van Hollands grond en oudheden
voor gevoel en verbeelding’ (1827). Zijn eigen zoon Jacob van Lennep vond hierin
de inspiratie voor zijn historische romans. Toen mevrouw Bosboom-Toussaint haar
romantisch talent aan buitenlandse onderwerpen begon te besteden, kreeg zij van
Potgieter in De Gids de wenk haar aandacht op vaderlandse onderwerpen te richten.
Deze wenk werd opgevolgd en ze schreef Het Huis Lauernesse en andere historische
romans. Van pater Rikken kennen we zulk een cicerone niet. Des te meer is het te
prijzen, dat hij toch wel het inzicht had in de belangrijkheid van Surinames grond
en geschiedenis voor de romankunst.
Laten we daarom zijn moeitevolle studie en interessante weergave van de stof
die erkenning geven die ze verdienen.
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Harry Johan van Ommeren
1879-1923
door H.N. Rijk van Ommeren

De omvang van de hier aangeboden levensbeschrijving is bepaald door het feit dat
zij een hoofdstuk vormt van een gedenkschrift, waarvan het aantal bladzijden van
te voren vaststond. Dit bracht een beperking met zich mee.
Een keuze was noodzakelijk en resulteerde in de twee sectoren van het
maatschappelijk leven, woarin hij het meest op de voorgond trad, de journalistiek
en de Koloniale Staten.
Onvermeld zijn gebleven de activiteiten, welke Van Ommeren heeft ontwikkeld
in de kiesvereniging ‘Eendracht maakt Macht’,
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de Vereniging tot Bevordeing van het Onderwijs in Suriname, het Toneelgenootschap
‘Thalia’ en in het zieken- en begrafenisfonds ‘De Uitkomst’, en ook de vele
onderwerpen, behandeld in zijn artikelen in de ‘Suriname’ en in zijn redevoeringen
in de Koloniale Staten.
Gaarne dank ik allen die mij inlichtingen verstrekten bij de samenstelling van deze
levensbeshrijving.

Opgang.
Harry Johan van Ommeren werd op 8 Oktober 1876 te Paramaribo geboren als
derde van de vijf kinderen uit het huwelijk van Benjamin van Ommeren en Johanna
Christina Barlin. Toen hij twee maanden oud was, droeg zijn moeder hem ten doop
in de Evangelische Lutherse Kerk. Zij was genoodzaakt de voeding van de kleine
aan een min over te laten. In hoeverre dit gemis aan eerste moederlijke verzorging
van invloed was op zijn gezondheid is een vraag, zeker is dat hij geheel zijn leven
te kampen had met suikerziekte, verzwakte ogen en gebrekkig gehoor.
Dank zij zijn wilskracht en helder verstand overwint hij reeds vroeg de tegenslag
van slechte gezondheid. Hij is ruim zeven jaar als hij voor het eerst naar school
gaat, de school van Th. E. Juda. In 1887 gaat hij als een der eerste leerlingen naar
de nieuwe opgerichte Openbare Mulo-School, de Gebombineerde School, later
genaamd Hendrikschool. Van Eyck vermeldt, dat hij vanaf de eerste schooljaren
steeds boven zijn medescholieren uitblonk. Ondanks talrijke verzuimen verliet hij,
zestien jaar oud, de school met een welverdiend diploma.
Na de school nam hij de landmetersstudie ter hand onder leiding van Dr. H.D.
Benjamins, J.A. Polak en Julius Muller. Nadat hij in 1896 met goed gevolg het
vereiste examen had afgelegd, werd hij tot het beroep van landmeter toegelaten.
Maar, het beroep bevredigde hem niet. Een jaar na zijn huwelijk met H.J. Goedman
in 1903 ging hij in de journalistiek, als redacteur van het blad ‘Suriname’.
In 1911 scheidde hij van zijn vrouw en vijf kinderen, en huwde J.M. Wijnschenk,
die hem eveneens vijf kinderen schonk.
Van Ommeren heeft de belangstelling voor en de banden met zijn eerste beroep
niet verbroken, wat wel blijkt uit zijn secre-
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tarisschap van de vereniging van landmeters en zijn leraarschap aan de cursus
voor adpirant-landmeters in latere jaren.
De vraag dringt zich op, of Van Ommeren's gezondheid een rol heeft gespeeld
bij het neerleggen van het beroep van landmeter. Hij heeft in de uitoefening daarvan
vele streken van het land doorkruist, wat gezien zijn zwakke constitutie met de toen
beschikbare hulpmiddelen zeer zeker een opvallende prestatie is geweest. Van
Eyck vermeldt, zonder bijzonderheden, dat zijn eerste meting in het binnenland hem
bijna het leven kostte.
Hoewel Van Omeren na het algemeen vormend onderwijs van de Gecombineerde
School een beroep koos dat tot de exacte wetenschappen behoort en hij een goede
aanleg gehad heeft voor deze zijde van het menselijk denken, was zijn aanleg voor
de schone letteren waarschijnlijk groter en heeft hij zich altijd intensief bezig
gehouden met de literatuur, ook in vreemde talen. Alvorens de berichten, welke
hierover tot de schrijver van dit artikel zijn gekomen of waarvan hij kennis heeft
genomen uit gedrukte bronnen uit Van Ommeren's leven of kort na zijn overlijden,
te vermelden is het wenselijk te trachten de, noem het intellectuele sfeer in Suriname
rond de eeuwwisseling tot de twintiger jaren van onze tijd, te benaderen.
De indruk bestaat dat de bovenste laag van wat beschouwd kon worden als de
middenstand van de Surinaamse samenleving geestelijk intensief leefde, en zich
de moeite getroostte kennis te nemen van nieuwe ideeën en opvattingen op vele
gebieden van de Westeuropese maatschappij, welke, zij het met een vertraging van
langere duur, in een of andere vorm, gedrukt, tot Suriname doordrongen. Er moet
een ware leeshonger hebben geheerst, welke in ieder geval tot een te bewonderen
kennis heeft geleid. En de geestelijke waarden van het leven hebben in die
Surinaamse samenleving van toen een dankbare voedigsbodem gevonden. Bij een
nadere kennismaking verbaast men zich over de grote eruditie, waarvan leidende
figuren uit die tijd blijk gaven, terwijl in het algemeen de vorming, welke zij van de
school meekregen, niet meer was dan wat nu met mulo-niveau wordt aangeduid.
Bovenaan heeft ongetwijfeld de belangstelling voor de belletrie gestaan. Een man
als Van Ommeren was volkomen op de
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hoogte van klassieke en moderne schrijvers. Hij had een voorliefde voor de Franse
litteratuur en Lou Lichtveld, die zelf later een groot schrijver werd, vertelde indertijd
dat Van Ommeren zijn (Lichtveld's) belangstelling voor Franse schrijvers wekte en
hem Franse boekwerken leende, die hij (Van Ommeren) zorgvuldig bewaarde in
een blikken trommel.
Niet alleen belangstelling had hij voor de Franse litteratuur. Hij sprak vloeiend en
goed Frans. Nu was Frans in die tijd in West-Europa de taal waarvan leidende
kringen in alle sectoren van het maatschappelijk leven zich bedienden. Of dit in
Suriname ook het geval was is nergens uit gebleken, of het zou een aanwijzing
moeten zijn dat Van Ommeren's vader bij het verlaten van de school een Frans
boekwerk cadeau kreeg. Was dit geschenk een uiting van een bestaande opvatting
dat jongelui zoveel mogelijk Frans moesten lezen, of was Benjamin van Ommeren
zelf geinteresseerd in het Frans? Deze levensbeschrijving is geen vie romancée en
het is de lezer overgelaten hier over te speculeren.
Van Ommeren's belangstelling voor alles wat Frans was maakte hem tot een
francophiel. Hij schrijft hierover in zijn reisbrief nadat hij heeft uiteengezet waarom
hij naar Europa en Nederland in het byzonder gaat: Dus.........Holland in hoofdzaak.
Maar het hart trok ook naar het buitenland; voornamelijk naar Frankrijk, ‘Chacun a
deux patries, la sienne propre et puis la France’. Hij reist met Franse boten naar
Europa, en beschrijft in zijn reisbrief de verlofsregeling voor Franse ambtenaren,
waarbij hij vaststelt dat die van de Hollandse ambtenaren benepen, klein en hatelijk
is. Ook valt hem op de absolute afwezigheid van kleuronderscheid op de Franse
stoomschepen en hij jubelt dat het democratische Frankrijk de democratie werkelijk
juist opvat.
Deze voorliefde voor Frankrijk doet hem in Wereldoorlog I met overtuiging de
zijde van de geallieerden kiezen. Als hij in 1920 uit Nederland naar Duitsland wil
reizen, heeft het dan ook heel veel voeten in de aarde vóór hij een visum krijgt. In
een van zijn reisbrieven getuigt hij, hoe hij aan de hand van door
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hem geschreven artikelen moet aantonen, dat hij ‘hoewel progeallieerd, niet
+
Deutschfeindlich is geweest’.
Hoewel Van Ommeren Luthers is opgevoed, werd hij later atheist, of religieus
socialist. Wanneer is niet vastgesteld kunnen worden, evenmin of hij wel zijn
belijdenis zou hebben gedaan. Zijn kinderen heeft hij niet laten dopen, maar als ze
kunnen lezen en schrijven begint hij zelf hen uit de bijbel voor te lezen en doet dit
wekelijks.
Al mogen dan de uiterlijke vormen, belijdenis en kerkbezoek voor hem, en voor
zijn nageslacht doop, ontbreken, Van Ommeren kan zonder aarzeling gequalificeerd
worden als een goed mens, wiens geweten hem altijd deed handelen en leven
conform de voorschriften van Bijbel en Evangelie.
Het ‘heb Uw naasten lief gelijk Uzelve’ loopt dan ook als een rode draad door zijn
leven. Hij aarzelt niet geestelijke en materiële hulp te verlenen waar dit nodig is.
Zijn personeel getuigt ervan in een artikel in de Suriname van 2 november 1923 en
ook anderen noemen deze ‘christelijke’ uiting van zijn persoon, als hij na zijn
overlijden wordt herdacht. Thans nog zijn er in Paramaribo mensen, die uit eigen
ervaring of uit mededelingen van allernaasten hierover berichten.
Maar niet alleen voor zijn medemensen afzonderlijk was hij een hulpe. Ook
collectief een gemeenschap vormend, waarin als kenmerk voor de koloniale
samenleving uit die tijd een schrijnend verschil in welvaart bestaat tussen de massa
en de bovenste laag, werpt hij, bewogen door hun lot, zich op als een kampioen
voor verbetering van hun bestaan. Dat hij zich hierdoor vijanden heeft verworven,
staat wel vast. Maar zelfs zij getuigen van zijn onbaatzuchtig uitgangspunt. Deze
drang brengt hem ook in de gelederen van de saciaal-democratie. Zijn lidmaatschap
van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij (S.D.A.P.) was geen ijdele vlag. Hij
had schriftelijk kontakt met vooraanstaande S.D.A.P'ers in het Moederland en
beijverde zich hun principes, aan de maatschappij waarin hij leefde, ingang te doen
vinden. R.D. Simons schrijft hierover:

+

Vijf van zijn kinderen, die in Wereldoorlog II in het bezette Nederland woonden, zijn het dan
wel. Vier van hen komen in het bekende ‘Oranjehotel’ te Scheveningen terecht, van wie er
een wordt gefusileerd en een het concentratiekamp niet overleeft.
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‘Hij meende dat in de sociaal-demokratie de beste waarborg voor hulp aan de
ekonomies of intellectueel zwakkeren gelegen was. Want dat voor de ekonomiese
leerstellingen van die partij onze kolonie maatschappelijk nog niet voldoende
ontwikkeld was, heeft hij bij konkrete gevallen wel willen toegeven. Maar als het dan
dieper ging over het principe zelf, bleef hij bij de konsekwenties en ik zie nog zijn
spottend lachje, ik hoor nog z'n plagend: ach jullie zijn vlees noch vis’.
Zijn inspanning en moeite om zijn medemens in enig opzicht te kunnen helpen,
uit zich op vele gebieden van het maatschappelijk leven.
Tenslotte zij in dit verband vermeld dat de hoge ethische opvatting van Van
Ommeren hem, op een nu niet meer te achterhalen tijdstip, tot de Vrijmetselarij deed
toetreden, waarvan hij in 1906 gezel en in 1919 meester werd.
Kennis van en belangstelling voor de litteratuur heeft vele critische lezers er toe
gebracht een boek te recenseren, en hiermede de eerste stap in de journalistiek te
doen. Ook bij Van Ommeren is dit het geval geweest. P.A. May bericht: ‘Reeds als
jongeling waren tal van artikelen van zijn hand verschenen in het periodiek “Kennis
Adelt” en in De nieuwe Surinaamsche Courant! Toen reeds gaf Van Ommeren blijk
van grote zeggingskracht en fijne taalkennis, die zich in de latere jaren bijzonder
ontwikkelde, dank zij zijn omgang met Dr. Gaullume Vanier, die de beweging van
'80 in Nederland had medegemaakt en, zelf niet van litterataire aanleg ontbloot,
vele vrienden had onder die jonge litteratoren en die de tijdgeest op dit gebied in
Suriname zijn intrede deed maken. In 1904, toen de heer David Morpurgo, redacteur
en eigenaar van het nieuwsblad “Suriname” om gezondheidsredenen de redactie
in andere handen wenste over te dragen, werd Van Ommeren daartoe aangezocht,
van wie de roep uitging dat hij een goed stilist was en de dingen durfde zeggen
zoals ze door hem werden ingezien, zonder aanzien des persoons’.
Hoe Van Ommeren zelf over deze aanbieding van de redactie denkt, zet hij
uitvoering uiteen in een artikel ‘Eenige besprekingen’ dat als bijlage 1 aan deze
levensbeschrijving is toegevoegd en waarin een analyse van de toestand van
Suriname wordt gegeven. Hij wijst op een aantal omstandigheden
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en verhoudingen, welke heden ten dage, bijna 60 jaar later, nog niet zijn veranderd
en nog steeds als desiderata of critiek door politieke groeperingen worden geponeerd.
Als ruim twee jaar later, eind 1906, de zaak van de Erven Morpurgo, gesloten
dreigde te worden en het Koloniaal Nienwsen Advertentieblad ‘Suriname’ geen
drukker meer zou hebben, wordt Van Ommeren de eigenaar. Er schijnt iets aan de
hand geweest te zijn dat niet kon worden achterhaald. Het blad verschijnt enkele
keren niet en de nieuwe eigenaar-redacteur bericht hierover in een artikel dat als
bijlage 2 is opgenomen. Bij het lezen van deze artikelen, geschreven door een
nauwelijks dertigjarig man, die nog niet tot volle wasdom is gekomen, baart het geen
verwondering dat Van Ommeren in zijn tijd gerekend is geworden tot de allereersten
in die kleine geeenschap. Hij is, om een bekend testimonium te gebruiken, zijn tijd
vooruit en heeft zich als zodanig kunnen handhaven: het lichaam ging achteruit,
maar de geest evolueerde. Dit blijkt o.a. ook uit zijn taalbeheersing, welke hem jaren
later dringt in de richting van een vereenvoudigde spelling. Als hij echter op de
vingers wordt getikt dat hij deze spelling niet consequent toepast, mist men toch in
het antwoord zijn principe om, zoals hij elders getuigt ‘de lijn door te trekken’.
De opvatting van zijn taak als journalist bezorgt hem in 1909 reeds een proces.
De aanklager was een commies-landmeter, die o.a. beschreven werd als een man
van minder dan middelmatige capaciteit. Men ontkomt niet aan de indruk dat de
critiek in wezen de hoogste chef van deze ambtenaar, de Administrateur van
Financiën, betrof. Deze administrateur is dezelfde, waarmede Van Ommeren enkele
maanden later, als hij tot Statenlid is gekozen, in botsing komt. Hij werd door de
Kantonrechter tot een boete van ƒ. 5.- veroordeeld op 28 april 1909. Zijn commentaar
op dit vonnis heeft voor de tweede maal een aanklacht van dezelfde
commies-landmeter ten gevolge, waarvan hij echter op 2 juni d.a.v. werd
vrijgesproken. De geschiedschrijver, die de bestudering en analyse van de
courantenboeken ter hand zal nemen, wacht een interessante taak. De auteur van
deze levensbeschrijving is, na bestudering van deze kolommen van de ‘Suriname’
van 1904 tot Van Ommeren's overlijden èn na kennisneming van vele onderwerpen,
welke deze (hoofd)redacteur aansneed, maar waarover in an-
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dere bronnen een ander gezichtspunt naar voren komt, van mening, dat R.D. Simons
de spijker op de kop sloeg, toen hij in zijn reeds eerder geciteerd artikel er van
gewaagde dat Van Ommeren veel heeft gedaan, maar misschien nog meer heeft
voorkomen, waarbij het blad ‘Suriname’ vaak een nuttige rem is geweest en vaak
ook heeft verkondigd wat in de massa omging.

Het Statenlid
Als de heer A. van 't Hoogerhuys wegens drukke werkzaamheden bedankt als lid
der Koloniale Staten, wordt bij de verkiezing op 17 juni 1909 Van Ommeren in deze
vacature gekozen en doet, 32 jaar oud, ook zijn intrede in het college, waarin hij tot
zijn dood bijna ononderbroken zitting had.
In Paramaribo kwamen 291 kiezers op en in de distrikten gezamenlijk 50, totaal
derhalve 343. Er waren 9 blanco en 11 onjuist ingevulde stembiljetten. Van Ommeren
verkreeg er 187 en de tegencandidaat Mr. P. Carst 136 stemmen. Als deze Mr.
Carst vele jaren later repatreert, krijgt hij een waarderend afscreidsartikel van Van
Ommeren.
Over zijn eigen verkiezing schrijft hij in de Suriname van 22 juni.

De uitspraak der stembus
‘De stembus heeft gesproken. Met een meerderheid van 51 stemmen boven den
tegen ons gestelden candidaat schonken onze medeburgers ons het hoogste blijk
van vertrouwen, dat zij konden geven, door ons de behartiging hunner belangen in
's Landsvergaderzaal toe te vetrouwen. Dankbaar ontvangen wij dit votum, dat door
zijn bijzondere zuiverheid voor ons zeer groote betekenis bezit. Immers achter de
kiezers spreekt een belangrijk deel der bevolking. De kiezers toch staan niet op
zichzelve, maar maeten beschouwd worden als de organen van hunne omgeving.
Zij die op ons hunne stem uitbrachten, komen voornamelijk voort uit de brede rijen
van den midden- en den kleinen stand. Het voor ons gunstige totaal hunner
stembiljetten vertegenwoordigt aldus een uitspraak dier klassen. Aan onze
benoeming tot lid der Koloniale Staten mogen wij dus de betekenis hechten van
een erkenning en waardering van ons streven en strijden in het belang dezer

Emancipatie 1863 - 1963. Biografieën

158
klassen, die bij de geringe getalsterkte van de z.g. betere klasse alhier, bijna de
geheele bevolking uitmaken.
Wie met aandacht en kennis van zaken de verkiezing gevolgd heeft, zal ervaren
hebben, dat de op den tegencandidaat uitgebrachte stemmen, globaal genomen,
die waren van de betere klassen en van personen wier hartstochten hen tegen ons
stelden.
Zijn wij dankbaar voor deze belangrijke uitspraak van de stembus, wij konden
niet anders verwachten. Lang reeds was het bewijs geleverd dat wij het vertrouwen
bezaten om wat, blijkens de uiteenzetting hierboven, de “bevolking” kan genoemd
worden. Sinds wij de leiding van dit blad in handen kregen, heeft de “bevolking” bij
verkiezingen steeds de candidaten, die wij aanbevalen, aanvaard en hen, trots
hevige oppositie van andere zijde, de zege bezorgd. In één adem zij hieraan
toegevoegd dat bij onze aanbevelingen wij steeds in uitdrukking brachten, hetgeen
wij als het onbepaald verlangen der “bevolking”wisten’.
Aan welke voorwaarden een lid der Koloniale Staten moest voldoen volgens Van
Ommeren, is te vinden in een artikel dat hij in 1918 schreef n.a.v. de candidaatstelling
van de heer H.J. de Vries, nu wijlen, en waarin hij zegt:
‘Bij het zoeken van een candidaat voor de Koloniale Staten dienen de volgende
eischen gesteld te worden:
bekwaamheid en karakter, zelfstandigheid en onafhankelijkheid, democratische
gezindheid, kennis van land en volk en hun nooden en beloften.
Aan deze eischen voldoet de heer de Vries nu ten volle’.
De omstandigheid waaronder Van Ommeren's zittingsduur onderbroken werd,
hangt samen met het systeem waaronder de Staten werden samengesteld. In een
brief aan de Koloniale Staten gedateerd 6 November 1916 berichtten hij en P.A.
May aan het college, dat ze op dezelfde datum hun ontslag-aanvrage aan de
Gouverneur hadden toegezonden. Wat de reden hiertoe was vermeldden deze
beiden als volgt in de brief: ‘Zij meenen, dat door de jongste keuze de Koloniale
Staten zijn aangevuld op een wijze welke noch voor het prestige der Staten noch
voor dat der Kolonie bevorderlijk kan zijn. Zij houden zich ervan overtuigd, dat niet
alleen meer smaad
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dan al - en tot nu toe onverdiend - ondervonden werd, het deel der Staten zal zijn
tengevolge van deze keuze, maar ook dat onder deze omstandigheden het aan Uw
college onmogelijk zal zijn met de succes voor de belangen der Kolonie op te komen’.
In zijn publicatie ‘Misvattingen omtrent de Staatkundige ontwikkeling van Suriname’
schrijft A.J.A. Quintus Bosz, dat hoewel binnen drie jaar na de afkondiging van de
Grondwetsherziening van 1848 een wet moest worden in gediend voor de
reglementen op het beleid der regering in de koloniën, dit eerst in 1865 het Staatsblad
bereikte. Quintus Bosz gaat verder: ‘Met dit Regeringsreglement werd Suriname
opnieuw een beperkte autonomie verleend. Als vertegenwoodigend lichaam werden
de Koloniale Staten ingesteld, bestaande uit 4 benoemde en tenminste 9
rechtsstreeks gekozen leden. Deze Staten kregen het recht van initiatief en
amendement. De uitvoerende macht bleef volledig bij de Gouverneur, bijgestaan
door een adviserende Raad van Bestuur’.
Quintus Bosz haalt de woorden van Minister Franssen van de Putte in de Memorie
van Toelichting op het ontwerp aan: ‘Autonomie ware een ijdele klank zonder
zeggenschap over eigen financiën’.
Bij de algemene beschouwingen bij de begroting 1917 wijdt Van Ommeren een
diepgaande beschouwing aan ‘de schenking - een halve eeuw geleden - van
autonomie’. Hij argumenteert dat de Koloniale Staten de kolonie geen finantiële
onafhankelijkheid hebben gebracht, doch dat de schuld niet berust bij hen, maar bij
een minder royale wijze van toepassing van de autonomie door de moederlandse
regering. Hij voert aan dat zowel in de kolonie als in het moederland een
daadwerkelijke contrôle op het finantieël beleid in Suriname ontbreekt, met het
gevolg dat 's landsgelden op roekeloze wijze werden zoek gemaakt.
Hij vergelijkt de situatie van Suriname met die van Brits Guyana dat vroeger ook
een Hollandse bezitting was en spreekt als volgt:
‘En na honderd jaren, welk een verschil tusschen beide koloniën die in 1816 in
vrijwel gelijke omstandigheden (Suriname zelfs in betere) verkeerden.
De Engelsche Kolonie is welvarend; houdt benijdenswaardige
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overschotten op haar budget over; zij kan zich de weelde veroorloven van hare
bevolking de gemakken en voorrechten eener moderne maatschappij aan te bieden
en hare steden en dorpen, zo goed als het binnenland tot aantrekkelijke oorden
voor de vreemdeling te maken - terwijl in Suriname het in één woord een armoedige,
verwaarloosde boel is. Maar de Engelsche regering pakte aan, deed alles op tijd,
terwijl de Nederlandse treuzelde - alles laat, ja te laat probeerde. En het geldt hier
zaken waarvoor het initiatief van de regering moest uitgaan.
Engeland schafte de slavernij af op een tijdstip van economische hoog-conjunctuur,
zoodat de Britsche Koloniën in de gelegenheid waren zich te worstelen door de
moeilijke tijden, veroorzaakt door de arbeidsverhoudingen. Bovendien, deze stap
was behoorlijk voorbereid, er waren intijds maatregelen beraamd om een mogelijke
catastrophe te voorkomen.
Nederland wachtte met opheffing der slavernij en ging noodgedwongen daartoe
over op een tijdstip dat niet ongunstiger gekozen kon zijn, het tijdstip waarin de
suikercultuur, de kurk waar toenmaals de kolonie op dreef, een crisis doormaakte
welke de kolonie door de schok der op eens gewijzigde arbeidsverhoudingen het
hoofd niet vermocht te bieden en dientengevolge zich haar suikerindustrie zag
ontvallen.
Buitendien was voor niets gezorgd, niets te voren voorzien of geregeld.
Terwijl Engeland al dadelijk de noodzaak van aanvoer van wrekkrachten had
ingezien en daartoe was overgegaan, draalde de Nederlandsche Regering met de
zaken in die banen te leiden, tot de nood weer drong om daartoe eindelijk over te
gaan, doch op een ogenblik dat de eb in het economische leven der kolonie niet
meer te keren was.
Engeland voedde de zusterkolonie vroeg tot zelfbestuur op. Nederland wachtte
daarmede weer tot het water aan de lippen kwam’.
Hij stelt vast dat aan de ene kant de Staten-Generaal in Nederland van slapheid
spreken en dit uitsluitend bij de bevolking van Suriname zoeken, terwijl aan de
andere kant in Suriname men juist slapheid aan het bestuur der kolonie en de
Nederlandsche regering wijt. Zijn eigen mening hierover vat hij in één woord samen
n.l. traagheid.
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De autonomie besprekend zegt hij: ‘Van de autonomie der kolonie is een
schijnvertoning gemaakt en van de Koloniale Staten een zondebok, die beladen
met de zonden van anderen, waarvoor zij niet verantwoordelijk zijn, de woestijn
wordt ingejaagd. Hoe weinig ernst 't was met de geschonken autonomie, bleek wel
uit het feit dat het juiste beproefde middel om een volk tot zelfregering op te voeden,
het te leeren het eigen lot te bestellen, achterwege gelaten werd. Dit middel zou de
instelling van plaatselijke besturen zijn. Ook hier zag de Engelsche Regering de
juiste weg die op te gaan was en al vroeg werden aan de steden gemeentelijke
autonomie geschonken, terwijl het platteland werd georganiseerd in villages, welk
systeem, hoewel niet zonder inspanning, thans uitstekend werkt en het volk van
Britsch Guyana inderdaad meester maakt in eigen huishouding. In Suriname
ontbreekt nog steeds een dergelijke organisatie. Van jaar op jaar wordt zij in het
uitzicht gesteld - en daarbij blijft het. En toch - de moederlandsche Regering erkent
het belang van dergelijke organisaties, ziet in het voorbeeld van Demerara de
beteekenisdaarvan voor de volksopvoeding’.
In een artikel in de ‘Suriname’ van 9 mei 1916, waarin hij herdenkt, dat de Koloniale
Staten een halve eeuw bestaan, geeft Van Ommeren zijn mening over de Staten
te kennen als hij schrijft:
‘Maar de Koloniale Staten hebben in de verlopen halve eeuw groote waarde
gehad als veiligheidsklep voor het geen woelde in het hart en hoofd der bevolking
- als bolwerk tegen de autocratische neigingen van ambtenaren, die losgelaten op
de kolonie in posities waarvan ze nooit gedroomd hadden, zich de waan van
koninkjes - of minstens van Ministertjes te zijn, naar het hoofd voelden stijgen.
Menig ontwerp is in de pen gebleven, omdat men de kans er niet toe zag de
daarin neergelegde verlangens te verwezenlijken - maar ook menig ontwerp dat de
pen ontvloeide werd teruggewezen, of moest op menig punt fundamentele wijziging
ondergaan.
Als de Koloniale Staten er niet waren geweest zou de bevolking menigmaal verrast
zijn geworden met de een of andere publicatie, het een en ander Koninklijk of
Gouvernementsbesluit, welke verkregen rechten bekortten.
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Dit is geen loos vermoeden - wij kennen feiten, die daarvan de bewijzen waren.
Er zijn sinds eenige tijd twee stroomingen ten aanzien van de Koloniale Staten.
De eene die hen wenscht op te heffen, de andere die hen meer doeltreffend, meer
werkelijk zelfstandig wenscht te maken.
Het wil ons voorkomen dat de eerste strooming geen kans op doorbreken heeft
- terwijl de tweede zeer zeker het scheepje der koloniale autonomie met zich zal
voeren.
Bij het einde van de eerste halve-eeuws periode van het zelfbestuur der kolonie,
spreken wij de hoop uit dat de Regeerders in het Moederland niet wederom in
onverschillige traagheid het getij zullen laten verloopen, maar met krachtige hand
het roer grijpen en de Moederlandsche Regeering, Bestuur en Vertegenwoordiging
in de veilige haven der juiste verhoudigen zal binnenloodsen.
Het zij zoo’.
De cause célèbre uit het Statenlidmaatschap van Van Ommeren was wel de
obstructie, welke hij op vrijdag, 28 april 1922, voerde. Het was de eerste maal dat
zulks in Suriname plaats vond. Behandeld werd een verordening, regelende de
uitgifte van concessies aan de heer Kann. De verordening had gestaan op de agenda
van de vergadering v.d. woensdag vóórafgaande aan die vrijdag. Het was op die
vergadering te laat geworden om haar in bespreking te nemen. Van Ommeren stelde
voor de behandeling te verdagen tot een ander te bepalen dag na de
begrotingsbehandeling, welke op dinsdag 2 mei zou aanvangen. Hij meende, dat
door het ontwerp grote landcomplexen, in handen van een enkeling zonden worden
gesteld - Kann's aanvraag beoogde houtkap en landbouw (fruitteetl) - waardoor
landmonopolies werden geschapen, welke nimmer in het belang van een gezonde
ontwikkeling van het land konden zijn. Het ontwerp was voor de kolonie bijzonder
belangrijk en de Staten moest de tijd gegund worden tot een diepgaande overweging,
waarbij het er niet toedeed of de heer Kann enkele weken langer moest wachten.
Uit de krantenberichten uit die tijd valt op te maken dat de Staten bewerkt waren
om de verordening erdoor te jagen, en de behandeling werd gesteld op 28 april.
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Van Ommeren heeft nog gepoogd door een persoonlijk beroep op de Gouverneur
hem er toe te bewegen dat de behandeling uitgesteld werd - dit was geen novum echter zonder succes. Van Ommeren schijnt toen echter besloten te hebben de
debatten te rekken totdat de daaropvolgende dinsdag de begrotingsbehandeling
zou aanvangen; dit waren dus vrijdag, zaterdag, en maandag. En na deze
behandeling zouden de Staten i.v.m. de verkiezing van vijf leden wegens periodieke
aftreding waarschijnlijk een nieuwe samenstelling hebben. Dit voornemen heeft hij
slechts de eerste avond kunnen trachten te realiseren. Van Ommeren stond alleen
tegenover een gesloten front van eerst negen later acht aanwezige Statenleden.
Hij voerde van ongeveer half acht tot na middernacht het woord, doch moest het
uit vermoeidheid opgeven. Door de leden gesteund wees de voorzitter elk verzoek
tot schorsing van de hand. Ooggetuigen van deze gedenkwaardige zitting berichten,
dat Van Ommeren op het eind niet meer kon staan en met zwakke stem, half geleund
tegen zijn stoel, sprak. Nadat Van Ommeren door physieke noodzaak gedwongen
was de vergadering te verlaten, werd de verordening goedgekeurd.

Laatste hulde
In het hoofdartikel in de Suriname van 31 augustus 1923, getiteld ‘De Koloniale
Staten en Kann's nieuwe voorstellen’, waarin Van Ommeren het schriftelijk antwoord
van de Koloniale Staten op de brief van de Gouverneur van 22 augustus van dat
jaar bespreekt, vermeldt hij in een noot dat hij wegens ziekte niet aan de
besprekingen heeft kunnen deelnemen. Op de openbare zitting van 12 September
is hij echter weer aanwezig en wel voor de laatste maal.
Uitgaande van de door Van Ommeren vermelde ziekte in het artikel lijkt het gezien
zijn aanwezigheid in de Staten, dat er een verbetering in zijn toestand was
opgetreden. Dat deze verbetering niet zodanig was dat hij zijn werkzaamheden
wederom volledig heeft kunnen verrichten, wint aan waarschijnijkheid door het
ontbreken van redactionele artikelen van zijn hand.
De kwaal, suikerziekte, laat zich steeds heftiger gelden en zijn toestand wordt al
maar slechter en zorgvoller. Tenslotte wordt
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hij in het Militair Hospitaal, thans Lands Hohpitaal, opgenomen. Ook dit brengt geen
verbetering en als het einde al wordt onderkend door de medici, brengt men hem
wederom naar huis, waar hij in de vooravond van 31 oktober 1923 overlijdt, nadat
hij in een coma was geraakt. Hij is dan enkele weken eerder 47 jaar oud geworden
en had gehoopt de leeftijd van 60 jaar te zullen bereiken. In een gesprek bij het
overlijden van zijn moeder op 77-jarige leeftijd enige maanden eerder, had hii dit
een gezegende leeftijd genoemd en gezegd dankbaar te zullen zijn, indien het hem
gegeven zou zijn 60 jaar te worden C.M. de Vries bericht dat zijn laatste uren, uren
waren waarin de medische wetenschap nog de laatste tot haar beschikking staande
middelen aanwendde om Van Ommeren op te wekken en aan de dood te onttrekken
door injecties van allerlei aard.
De overledene werd in de middag van 1 november ter aarde besteld in de nieuwe
Oranjetuin, z.g. Stenen Kerkhof.
Ooggetuigen van de begrafenis en kratenberichten uit die dagen benadrukken,
dat een ongekend groot aantal personen van hun belangstelling voor deze uitvaart
blijk gaf, waarbij ondanks deze grote menigte, de stilte die heerste een duidelijke
aanwijzing was van wat in de mensen omging.
In ‘The Paramaribo Times’ van 3 november 1923, wordt een artikel, ‘Death of the
hon'ble H.J. van Ommeren’ aan hem gewijd, waarin over de begrafenis wordt
gerapporteerd in de hieronder overgenomen bewoordingen:
The Funeral
Seldom has there been witnessed in Paramaribo so large a procession as that which
followed the mortal remains of the deceased legislator and journalist to the last
resting place in the ‘Oranjetuin’ Cemetry on Thursday afternoon at 5 o'clock. His
Excellency the Governor was represented by his A.D.C. and among the large
assemblage that paid their last respects to the departed son of the soil were members
of the Legislature, members of the judiciary, Heads of departments and
representatives of every branch of business in the country. All among the route
streets were lined with a sympathetic crowd of spectators whose decorous behaviour
showed that the public fully realized the great loss which the colony has sustained.
The large number of beautiful wreaths, sent by persons in every
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walk of life, was a notable feature of the well deserve tribute which a grateful
community paid to a departed citizen who had laboured inceasingly to promote the
welfare of his native land. The coffin was taken out the hearse by employees of his
establishment and borne by them to the graveside where funeral orations were
delivered by the President of the House of Assembly (His Honour Judge de Vries)
and by Messrs. F.E. Bruyning, R.D. Simons and Rev. Poort.
Flags were half-masted at the Assembly building and several places of business
during the day.
Na het overlijden van Van Ommeren hebben zowel zijn vrienden, politieke
medestanders en bekenden, alsook figuren, die niet tot deze categorieën gerekend
kunnen worden, of zelfs zijn tegenstanders waren, in talrijke geschriften de
overledene herdacht. Bij het nalezen hiervan èn bij het samenvatten van al wat
door, mondelinge overlevering bekend is gebleven, treden naast de slechte
gezondheid Van Ommeren's voortreffelijke geestesgaven, grote wilskracht, eruditie
en sociale bewogenheid naar voren.
‘De West’ van 2 november 1923 schrijft - hier is de tegenstander èn uit de Koloniale
Staten èn uit de polemiek aan het woord - o.a. dat Van Ommeren sedert tal van
jaren in verschillende functies een rol van betekenis vervulde in het openbaar leven,
dat hij reeds tal van jaren in de Koloniale Staten een der op de voorgrond tredende
leden was, dat hij in tal van hoedanigheden grote belangstelling voor de publieke
zaak toonde, dat hij liefdadig was aangelegd en een humaan chef voor zijn
ondergeschikten.
‘De Surinamer’ (redacteur A. Verheggen C.ssR.) van 3 november 1923 herinnert
aan de felle palemieken, welke het met de overledene voerde, vermeldt dat de
ziekte, werke reeds jaren zijn krachten ondermijnde, haar slopingswerk had voltooid,
noemt Van Ommeren een der instelligentste en energiekste mannen, die Suriname
heeft voortgebracht en memoreert zijn groot verstand dat hij door stage en
onvermoeide studie steeds tot grotere en bredere ontwikkeling trachtte te brengen,
zijn grote energie en zijn enorme werkkracht, welke hij steeds in dienst heeft gesteld
van zijn geliefd geboorteland. Het blad
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stelt ook vast, dat wat Van Ommeren als werkgever is geweest, steeds in ere zal
blijven bij zijn personeel.
Van Ommeren's vriend R.D.S. (Simons) plaatst in zijn eerder genoemd artikel het
lichaam tegenover de geest en schrijft: ‘Mens sana in corpore sano, een gezonde
geest in een gezond lichaam - Van Ommeren is op dit adagium een uitzondering
geweest. Gezond was zijn geest, glashelder zijn verstand, maar 't lichaam was ziek
nn zwak’.
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Bijlage 1
Paramaribo, 15 September 1904
*
Eenige besprekingen
Toen de Redactie van dit blad ons werd aangeboden, aarzelden wij langen tijd om
op dit voorstel in te gaan.
't Leek ons gen sinecure alleen aan het hoofd te staan van een Persorgaan in
dezen tijd, waarin het politiek, sociaal en geestelijk bewustzijn onzer samenleving
zich sterk ontwikkelt en meer dan ooit leiding noodig heeft, zal het niet in verkeerde
beddingen vloeien.
Zal die last niet te zwaar zijn voor onze schouders? vroegen wij ons af.
Dat wij menschelijkerwijs ook dachten aan de boterham, wie die het ons euvel
duiden zal, waar wij allen weten dat uit een holle maag geen kracht of inspiratie
komen kan.
Moesten wij, ons publiek kennende, vooral met het oog op het laatste, den moed
laten zakken, andere gewichtigere vragen voorkwamen een voorbarige beslissing.
Kunnen er in onzen wijngaard handen gemist worden? Zijn er niet reeds genoeg
krachten en zijn niet alle posten goed bezet? Wij keken rondom ons heen, wikten
en wogen, en het ontwoord viel ontkennend uit.
Inderdaad is er werk voor nog veel handen. Noode kan een arbeider gemist
worden.
Deze overwegingen nu hebben ons voor onze lezers gebracht.
***
Wat wij wenschen, willen of zullen?
Men veroorlove ons, niet onmiddellijk te antwoorden, maar eenige besprekingen
te houden.
Een tiental jaren geleden nog was er welvaart in de kolonie. De landbouw bloeide,
in de goudindustrie vonden velen, vooral de ‘kleine luijden’, een goed bestaan en
de balata-industrie begon zich krachtig te ontplooien.
Dat er daardoor veel vertier was in handel en nijverheid spreekt van zelf.

*

Overgenomen uit de ‘Suriname’ Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad van 16 September
1904.
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En nu, welk een tegenstelling!
Neer ligt de landbouw, onmachtig tot voortbrengen en groote offers vragende; de
goudindustrie, waaruit de kleine exploitanten verdreven zijn, terwijl de grooten steeds
schaarscher worden, is niet meer een rijke bron van inkomsten.
De balataindustrie, na een hooge vlucht genomen te hebben, staat nu verlamd
onder de dreiging van een verwacht wordende slag.
Waar nu de eigen voedingbronnen van het land niet vloeien, en de kolonie er
geene is van kapitaal, moet er algemeen malaise heerschen.
In handel en nering is het dan ook benauwend stil, terwijl de behoefte aan gereed
geld er maar al te vaak zwendel doet geboren worden.
En de breede rij der burgerij, die zoogenaamde vrije beroepen uitoefent, ziet elken
dag den volgende met angst tegemoet. Moeizaam sleept de kolonie een kwijnend
bestaan voort.
't Is waar dat deze toestand voor een deel te wijten is aan oorzaken, waartegenover
men in de kolonie machteloos stond, maar even zeer waar is 't, dat bij een tijdig
ingrijpen in het eene geval en een onthouden van ingrijpen in het andere geval, de
toekomst niet zoo donker zou staan.
Men oordeele slechts.
De krullotenziekte, die de cacao, het hoofdproduct van onzen landbouw, teistert,
openbaarde zich het eerst op de grondjes der kleine landbouw in Saramacca.
Ofschoon het gewicht en de belangrijkheid van den kleinen landbouw reeds toen
algemeen erkend was, bekommerde het Bestuur zich niet veel over het
ziekteverschijnsel. Ook nog niet, toen de ziekte zich vertoonde op de plantages in
dat district. Het was noodig, dat ook de andere districten besmet werden en de
geheele cacaocultuur der kolonie lijdende was, alvorens het Bestuur meende
handelend te moeten optreden. Toch is nog niet het juiste gedaan. Terwijl er
wetenschappelijk onderzocht wordt, gaan de meeste plantages te niet uit gebrek
aan kapitaal tot instandhouding of tot het omzetten der cultivatie. Vóór het tijdvak
der Mij. Suriname was er een groote schare arbeiders der goudvelden die lange
werktijden maakten om een dubbeltje te kunnen opsparen, waarmee zij eenmaal
voor
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eigen rekening eene kleine exploitatie zouden kunnen aanvatten.
De meesten dezer lieden ging het goed en onze samenleving had er baat bij.
Toen kwam echter de Mij. Suriname.
Aan haar werd door het Gouvernement in ondoordachte concessies, om een
spoorverbinding met het binnenland, waarvan men de noodzakelijkheid moest
erkennen, doch geen geld voor wenschte uit te geven, te kunnen verkrijgen, de
beschikking gegeven over het oostelijk deel der kolonie Suriname.
De kleine goudindustrieelen, die wegens de lagere exploitatiekosten bij voorkeur
aan de rechteroever der Suriname hun geluk beproefden, zagen hunne aanvragen
om terreinen langen tijd aangehouden en meestal afgewezen. Maar ook in het geval
dat de concessie werd toegestaan, was hun reeds nadeel gedaan.
Immers in het lange wachten op de beschikking, zonder eenig voldoend middel
van bestaan in de stad, werd het opgespaard kapitaaltje geheel verteerd en kon de
exploitatie van het terrein niet ondernomen worden uit gebrek aan middelen. Het
spreekt vanzelf dat de lust om weer te proberen de lui verging.
Nog erger werd het toen een groot deel van het Saramaccadistrict werd vastgelegd
aan de Dutch Guyana Concessions Limited.
De toestand is nu zoo, dat de weinige bij wie de energie niet gedood is, bij
uitzondering van het Koloniaal Gouvernement terreinen aanvragen en langs den
duurderen weg van onderverhuur van bestaande concessies, goudland trachten te
verkrijgen.
De balataindustrie beloofde schitterende resultaten voor de kolonie. Elk jaar nam
zij grootere vlucht, waarbij Fiscus, exploitanten, arbeiders, landmeters, kooplieden,
kortom een breede kring van onze samenleving baat vond.
Het mocht echter niet zoo blijven.
Daling der marktprijzen deed voor de industrie minder gunstige tijden aanbreken.
Doch dit alleen was niet genoeg.
Het Bestuur oordeelde dat er te veel land-onderzoek werd gevraagd, hetgeen
natuurlijk veel werk veroorzaakte en geen
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centen opbracht; oordeelde dat er te groote wiinsten gemaakt worden, waarvan het
een deel voor zichzelf kon bedingen.
Fluks werd dus een verordening ontworpen, die een eind moest maken aan de
vele aanvragen en beslag leggen op een deel der winsten.
- De Geschiedenis van de hen met de gouden eieren. 't Is waar, er werd excessief veel landonderzoek aangevraagd, maar 't noodzakelijk
gevolg daarvan was dat er ook veel exploitatie land werd genomen en de Industrie
zich steeds uitbreidde tot heil van de kolonie.
't Is waar, er worden bij goede marktprijzen ruime winsten gemaakt, maar
daartegenover staan ook enorme risico's.
De ontworpen verordening werd met eenige wijziging door de Koloniale Staten,
die niet voldoende en niet juist waren ingelicht, gevoteerd en hangt als een dreigend
zwaard boven het hoofd der industrie, die daaronder geparalyseerd is.
Bleef het echter bij de dreiging alleen. Maar neen! er schijnt haast te zijn bij het
slagerswerk.
In afwachting van de Koninklijke bekrachtiging der verordening heeft het Bestuur
de meeste bepalingen daarvan als administratieve maatregel bij Gouvernements
Resolutie ingevoerd. En teekenend voor de achting, die het Bestuur der kolonie de
Vertegenwoordiging der bevolking toedraagt, zijn in deze administratieve maatregelen
bepalingen opgenomen, waartegen de Koloniale Staten zich verzet hadden, en die
dan ook uit de verordening waren gelicht.
De gevolgen dezer maatregelen doen zich nu reeds gevoelen. Op den 1- en
September werd de gelegenheid opengesteld tot aanvraag van onderzoek-terreinen.
Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt enkel door 2 balatafirma's, waarvan
de eene slechts twee perceeltjes aanvroeg terwijl de andere, die meer gevraagd
had, met de verkregen terreinen opgescheept zit, daar de aan haar verbonden
collectors weigeren ze over te nemen.
Natuurlijk zal de exploitatie het volgende jaar sterk worden ingekrompen, daar er
geene behoorlijke exploratie te voren plaats vindt, terwijl nu reeds in onze
maatschappij het geld gemist wordt dat er in vloeide door de exploitatie.
Wanneer nu de terrein-complexen, die sinds jaren geëxploi-
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teerd worden, niets meer opleveren - hetgeen zeer spoedig het geval zal zijn - dan
verloopt de balataindustrie ook geheel. Exploitatie van nieuwe, meer in het
binnenland gelegen terreinen, waaraan in alle opzichten voordeel voor de kolonie
verbonden is, is te kostbaar gemaakt.
Suriname is een achterlijk land, maar met eene wetgeving die te knellend voor
haar is.
Dit is hieraan toe te schrijven dat de Koloniale Wetgevers zich blind staren op de
wetgeving van Europa, zonder te bedenken hoe de ingewikkelde economische
verhoudingen daar zoo geheel anders zijn dan de onze.
Welk een heerlijk land is Suriname anders!
Een land waarvan een wijze Regeering een modelstaat zoude kunnen maken.
Terwijl in het oude Europa de produktiemiddelen in handen van eenige weinigen
zijn verzameld, zoodat de sociaal-democratie, die hen het eigendom wil maken van
de gemeenschap. slechts, waardoor elkeen, die arbeiden wil, de vruchten daarvan
ruimschoots kan genieten, een evangelie is geworden, is hier in de kolonie de grond,
dat gewichtigste aller produktiemiddelen, de oorsprong der andere, voor ieder
bereikbaar, zelfs voor den armste.
Een eigenlijke fabrieksnijverheid met den aankleve van allerlei misstanden bestaat
hier niet.
En toch ......
***
Is er dan geen lichtpunt te verkennen, vraagt men, en denkt daarbij aan de
spooraanleg.
Helaas, daar ook niet.
Reeds is een der hoopvolle verwachtingen, die men koesterde van die werken,
de bodem igeslagen.
Het groote euvel waaraan de kolonie mank gaat, is het gebrek aan bevolking.
't Is onze vaste overtuiging dat, zoolang de bevolking der kolonie niet
verdriebuddeld is, er geen sprake kan zijn van grooten bloei.
Toen het spoorplan ter hand genomen werd, verwachtte men algemeen dat het
noodig zou zijn de werkkrachten daarvoor van elders aan te voeren, waardoor een
beduidende bevolkingsvermeerdering zou plaats vinden.
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Inderdaad werd bij den aanvang der werkzaamheden een klein aantal Curaçaonaars
aangevoerd.
Bij dien eersten aanvoer bleef het echter tot heden nog.
In den jammervollen toestand, waarin zij verkeeren, onmachtig het gewone aantal
arbeiders te houden, was het voor de plantages een uitkomst, de bezwarende
contracten en vaste ploegen vrije arbeiders langs dien weg te loozen.
Terecht heeft het Bestuur, de dreiging van eene algeheele ruine inzende, hierin
de hand geboden.
De spooraanleg is dan ook alleszins reliefwork geworden.
Doch er is meer.
Het groote belang van de tram ligt in de verbinding met de Lawa, niet in de
doorsnijding der andere exploitatiestreken.
Wanneer nu de werken geëindigd zullen zijn en het intusschen ingesteld
bodemonderzoek in de Lawastreek gunstige resultaten zal hebben opgeleverd waaraan wij niet twijfelen - dan zal het Bestuur waarschijnlijk zelf exploiteeren. De
rush naar een land, die bij ontdekking van rijke goudstreken ontstaat en waaruit een
vaste bevolkingskern gevormd wordt; blijft dan achterwege.
Maar ook indien het Gouvernement niet zelf de exploitatie ter hand neemt, zal
een groote trek naar onze kolonie toch belemmerd worden door de ongelukkige
vreemdelingen-wet.
***
In breede trekken hebben wij de economische geschiedenis der laatste jaren onzer
geboorte geschetst.
In den opzet schuilt de critiek, terwijl wij meenen dat de critiek op hare beurt
genoeg en duidelijk spreekt voor ons wenschen en willen.
Den nadruk willen wij echter hierop leggen, dat wij ons door geene partijformules
binden, maar ons steeds zullen scharen aan de zijde waar de waarheid en het recht
is, terwijl Suriname's welzijn ons - een getrouwe wachter - steeds op post zal vinden
op zijn uiterste bolwerken.
***
Gaat de kolonie gebukt onder den last van materiëele toestand, er is nog meer en
ander leed dat zwaar drukt, en de toekomst eens zoo donker maakt.
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De kinderen van het land voelden - en wij durven het zeggen, voelen zich nog
Nederlanders in merg en bloed.
En inderdaad zijn er dan ook weinigen onder hen wien een droppel ‘Nederlandsch
bloed door de aderen vloeit’, zij het ook niet ‘van vreemde smetten vrij’.
Niet lang geleden werd dan ook elk in het Moederland geborene Nederlander,
die hier voet aan wal zette, als een broeder ontvangen.
In doorsnee waren het eerlijke, trouwe kerels, onbedorven echte Nederlanders,
die begrepen en het niet onder stoelen en banken staken, dat zij hier kwamen,
omdat zij het er beter zouden hebben dan in hun Vaderland.
Voor de inwoners van het land, waar zij het goede genoten, hadden zij achting,
erkenden zonder vooroordeel als huns gelijken, die gelijke beschaving bezaten,
onverschillig van welk ras, kleur of godsdienst ook, en was hun omgang met de hier
geborenen innig.
Dikwijls schroomden zij zelf niet zich te laten opnemen in de groote Surinaamsche
familie.
Gelukkig zijn dezulken nu nog geene zeldzame uitzonderingen. Maar over het
algemeen genomen, hoe geheel anders dan vroeger is nu de toestand?
De Europeesche Nederlander, die in de laatste jaren eene bediening of ambt hier
komt vervullen, doet al het mogelijke om de inwoners van het land tegen zich in te
nemen.
Waarschijnlijk beneveld doar visioenen van Indië, waar zij staan tegenover een
volk van verwonnelingen, slaafsch, van geheel andere ras en beschaving dan zij,
slaan zij hun laatdunkendheid den Surinamers in het gezicht.
Van den neger, die gromt dat ‘dem bakra tjari doro ai’ tot den hooggeplaatste in
de kolonie van welke kleur of ras ook, voelt elke inboorling hoe schouder aan
schouder wordt gelegd om hem op zij te schuiven.
En het gist in de zielen waar veel bitterheid is. Men is dan te gauw geneigd te
vergeten dat de ware, onbedorven in het Moederland geboren Nederlander geheel
anders is, dat de besmetting hier plaats vindt, en men gaat Nederland beschouwen
als een starre verdrukker, dien men gaarne de macht uit de handen zag geven.
Inderdaad, bedroevend was het op te merken, dat toen korte-
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lings het denkbeeld geopperd werd, dat Nederland eenige zijner koloniën zou
verkopen w.o. Suriname, velen hier blijde de hoop koesterden dat dit denkbeeld
mocht verwezenlijkt worden. Bedroevend, zeiden wij, daar wij het ene ramp zouden
vinden. Trots hare geringe financiële draagkracht, waardoor zij niet tot groote offers
voor hare koloniën kan overgaan, lijkt ons van alle koloniseerende Mogendheden
Nederland de uitnemendste, terwijl wij ons gelukkig en trotsch gevoelen te behooren
tot het spreekwoordelijk land der zedelijke vrijheid.
Daarom wenschen wij de taak van Verzoener te aanvaarden. Wij willen ons tot
taak stellen de innige verhoudingen van voor weinige jaren tusschen broeders van
één stam te herstellen.
Wij zullen steeds trachten den een de deugden van den ander te leeren
appreciëeren of zijne gebreken verklaren en vergeven, hetgeen hetzelfde is.
Daarbij zullen wij geen oogenblik schromen de vriend te zijn die de feilen toont.
DEN LEZER HEIL!
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Bijlage II
Paramaribo, 10 Januari 1907
**

Bij een halte.
Lezers, wij zijn er weer. Twee Dinsdagen en één Vrijdag zijn voorbijgegaan,
zonder dat wij als gewoonlijk van deze plaats het woord tot U richtten. Wij hopen
niet noodig te hebben, U te spreken van het gemis dat wij ondervonden. Want wij
vleien ons ook aan Uwe zijde een dergelijke gevoel te mogen veronderstellen.
Immers een blad, dat op vaste tijden Uw aandacht komt vragen, Uw gemoed
beroeren, voorzoover de publieke zaak U niet onverschillig is, gelijkt veel op een
trouwen vriend, wiens geregelde bezoeken steeds belangstelling wekken. En,
nietwaar?, als die vriend een enkel maal vergeefs op zich laat wachten, als de
blikken in het avond-uur waarin hij placht aanwezig te zijn, onophoudelijk van de
deur naar zijn gewone plaats, vragend en zoekend hebben gedwaald, de ooren
gespitst of het geluid van zijn welbekende stappen niet de stilte verbreekt, als de
avond dan verstrijkt zonder dat hij verschenen is, is het ons niet te moede of dien
dag ons leven niet vol geleefd is, of een ons toekomend geluk ons onthouden werd?
In zeker opzicht is dit beeld natuurlijk te sterk gekleurd.
Een aantal onder U, Lezers - wij bedoelen niet enkel de abonne's maar gij allen,
die geregeld kennis neemt van ons blad, dus ook hen die op hunner buurlieden
couranten klaploopen als op dezer sigaren - zal misschien meesmuilen over den
vriend, welke Suriname zich verbeeldt te zijn.
Doch dezen hebben ongelijk. Niet aan ons, maar aan hen ligt de schuld als zij
geen vriend in ons vonden. Wij weten het wel, voor velen zullen onze artikelen als
bittere medicijn gesmaakt hebben; doch moet daarom in den geneesheer die ze
toediende, een vijand gezien worden? Die dit wel meenden, doch het drankje slikten,
zijn evenwel niet het ergst aan toe. Er zijn er, helaas, die bewust van de kwaal, deze
liever dan de medicijn verkiezen. Erger nog, er zijn er, die verwend door zoete
drankjes van gevlei, in de bittere pillen der waarheid vergif zien.

**

Overgenomen uit de ‘Suriname’ Koloniaal Nieuwsen Advertentieblad van 11 Januari 1907.
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Voor dezulken kunnen wij slechts medelijden gevoelen; voor het overige laten zij
ons volmaakt onverschillig.
Maar wij dwalen af. Niet daarover wilden wij het hebben; onze wensch was, wat
te zeggen over ons wederverschijnen.
Waarom wij een korte poos zijn weggebleven. is U bekend, Lezers. Op een briefje
op Oudejaarsavond meldden wij het U. De oude zaak, de oudste der kolonie, van
de Erven J. Morpurgo, waaraan ‘Suriname’ van haar geboorte af gekoppeld was,
zou op 31 December van het pas verleden jaar gesloten worden.
S u r i n a m e zou kleed en huis verliezen. En inderdaad verloor zij het een en het
ander. Zelfs is zij met groote haast uitgelaten, vóór zij gereed was te delogeeren.
Zij vond echter gelukkig spoedig een ander onderkomen en een nieuw gewaad wel is waar niet zonder eerst een poosje in de kou gestaan te hebben.
En nu is zij er weer in het nieuwe jaar. Wel is haar huizinge nog eng en eenvoudig,
maar daar is zij eenige heerscheresse. Geen grillige huisbaas die haar vervolgen
kan met het spook van onvoorbereide opzegging, of haar achteruitstellen ten behoeve
van een bevoorrecht medebewoner, - een lot dat in de afgeloopen twee jaar vaak
haar deel was. Eenvoudig, haast op de grens van het poovere, is haar kleed, maar
niet eng, niet benauwend eng meer, sluit het haar om de leden, niet stiefmoederlijk
meer de stof toegemeten.
En dan, zij zal in de plooien daarvan blijven toonen ...... aan verwonderde
*
oogen, Waarheid als blanke ster.
Maar wij hopen dat het eigen huis spoedig zal uitgebreid worden en dat de eenvoud
van het gewaad minder onvrijwillig zal zijn. Dan, Lezers, vleien wij ons, zal
S u r i n a m e kunnen voldoen aan alle dagelijksche behoeften van den geest in
onze kolonie.
Lezers, wij hebben de verzoeking niet kunnen weerstaan, bij de ingrijpende
verandering die wij ondergaan - louter van stoffelijken aard wel, maar beheerscht
niet veelal het stoffelijke al het andere? - zonder van onze moeilijkheden, onze

*

P.C. Boutens naar Verlaines: Ecoutez la chanson bien douce.
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wenschen en plannen te spreken. Wij zijn daarbij indachtig aan het ‘begrijpen is
vergeven’. Want wij behoeven voor eenigen tijd Uwe toegevendheid.
Wij zeiden meer dan eenmaal in dit artikel: ‘wij zijn er weer’. Maar toch zijn wij er
nog niet. Paradoxaal, niet waar, Lezers? En niettemin is het eenvoudig. Om bij het
reeds gebruikte beeld te blijven: het nieuwbetrokken huis is ons nog vreemd, het
kleed nog ongewoon. Of, zonder beeldspraak, wij zijn nog niet thuis in ons materieel,
nog niet behoorlijk geïnstalleerd.
Daarom moge het kleed waarin S u r i n a m e nu weer hare opwachting komt
maken, in den eersten tijd U minder bekoren, vriendelijk verzoeken wij U: let daar
niet op, geeft alleen acht op haar ziel welke U, althans zeer velen van U, steeds
schoon heeft geleken in haar waarheidskracht, in haar waarheidsdurf. En hiermede
eindigen wij dit onderhoud van intiemen aard.
Er is werk, zeer veel werk voor den boeg. Sterk in het bewustzijn van Uwen steun,
gaan wij ons daaraan zetten.

Emancipatie 1863 - 1963. Biografieën

178

Professor dr. Paul Christiaan Flu
1884-1945
door W.H. Lionarons

Paul Christiaan Flu werd geboren op 11 februari 1884 te Paramaribo, als kind van
tamelijk bemiddelde ouders. Zijn vader was koopman en was in de gelegenheid om
uitstekend onderwijs voor zijn kinderen te bekostigen. Reeds op school
onderscheidde hij zich door zijn grote intelligentie en ijver en reeds toen had de hele
Surinaamse gemeenschap grote verwachtingen van hem. Niet dat hij zich dag en
nacht terugtrok in zijn studiekamer, verre van dat. Hij was een levenslustige jongen,
vol humor en veel talent voor sport, dat nog begunstigd was door een stevige
lichaamsbouw en drang tot wedijver, die hem later in zijn wetenschappelijk leven
goed te stade zou komen.

Naar Nederland voor studie.
Na de schoolbanken werd hij student aan de Geneeskundige School te Paramaribo
en het verbaasde niemand, toen hij al op 20-jarige leeftijd zijn eed als geneesheer
aflegde en zijn doktersbul in ontvangst nam. Kort daarop vertrok hij naar Nederland,
om zich verder te bekwamen in de geneeskunde. Aan de univesiteit van Utrecht
behaalde hij op 22-jarige leeftijd zijn artsradicaal, hetgeen hem de grote eer bezorgde
als één van
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de jongste doktoren van alle tijden de universiteit te hebben verlaten. Zijn plan was
om verder oogheelkunde te studeren en tot dit doel specialiseerde hij op de
oogheelkundige klinieken van Professor Snellen te Utrecht en Professor Galezowski
te Parijs.
Maar toen reeds was zijn grote en blijvende liefde voor de bacteriologie en de
parasitologie gewekt en in plaats van oogspecialist werd hij assistent in de
Bacteriologie bij Professor Spronck te Utrecht.

Officier van gezondheid in Suriname
De militaire dienstplicht onderbrak echter zijn studie in Utrecht en als voorbereiding
van zijn taak tot Officier van Gezondheid in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger,
maakte hij gedurende enkele maanden een studie van de tropische ziekten aan het
Instituut voor Tropische Geneeskunde in Hamburg.
Zijn eerste post als Officier van Gezondheid was zijn vaderland Suriname, waar
hij in 1908 aankwam en werd aangesteld in het Militair Hospitaal te Paramaribo,
waartoe ook het tegenwoordige 's Lands Hospitaal behoorde. Behalve algemene
medische praktijk, deed dokter Flu ook dienst als oogspecialist en Hoofd van het
Pathologisch Laboratorium, terwijl hij tevens leraar was aan de Geneeskundige
School.
Dokter Flu bleef slechts drie jaren in Suriname, maar gedurende dit korte verblijf
legde hij de grondslagen van onze tegenwoordige kennis van de tropische ziekten
in ons land.
Er was geen probleem op dit gebied dat niet zijn belangstelling had. Nauwelijks
in het land aangekomen of hij ontsnapte ternauwernood aan de dood, ten gevolge
van de hevige gelekoorst epidemie, die van december 1908 tot februari 1909 woedde
en een groot aantal slachtoffers maakte. Dit was voor hem reden om een
nauwgezette studie te maken van deze ziekte. Via gelekoorst kwam hij op de malaria
en bij Gouvernementsbesluit van 16 april 1910, werd hij officieel belast met het
wetenschappelijk onderzoek naar het voorkomen van malaria in het binnenland van
Suriname en met de studie van deze ziekte.
Het rapport hierover publiceerde dokter Flu in 1912 en dit werd de basis voor vele
latere studies van de malaria. Ook filaria had zijn belangstelling en het boekje dat
hij hierover schreef, is in de hele wetenschappelijke wereld zeer bekend geworden.
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Over bilharzia en bosyaws deed hij zeer belagrijke ontdekkingen, die onze inzichten
verdiepten en daardoor de genezing van deze ziekten bevorderden. Tenslotte is hij
één van de eerste doktoren geweest, die op grote schaal salversan gebruikte bij de
behandeling van framboesia tropica, welk middel een enorme verandering in het
ziektebeeld en het verloop van deze ziekte bracht.

Vocht voor de goede waterleiding
Ook is hij de grootste voorvechter geweest voor een Waterleiding in Paramaribo.
Aan de hand van de aanbevelingen van dokter Flu, werd door een daartoe ingestelde
commissie een rapport uitgebracht in 1928, welke als grondslag diende voor de
waterleiding die in 1932 in gebruik werd genomen. Ook het dichtmetselen, afsluiten,
afbreken en onklaarmaken van waterbakken, waterputten en andere reservoirs van
stilstaand water was een aanbeveling van dokter Flu, omdat hij toen al had
aangetoond dat vergaarplaatsen van stilstaand water de meest geliefde
broedplaatsen zijn voor filaria- en gelekoorts muskieten. Alle volgende generaties,
die nu genieten van de zegeningen en gemakken van onze waterleiding, zijn hiervoor
in de eerste plaats dank verschuldigd aan Professor Dr. P.C. Flu, die met veel
geduld, grote toewijding en een brede visie, het medisch-hygiënisch pionierswerk
verrichtte.
Als wij bedenken dat dokter Flu al deze prestaties in slechts drie jaren leverde,
dan kunnen wij ons best voorstellen, welk een grote factor hij kon zijn geweest bij
de verbetering van de medisch-hygiënische toestanden van zijn vaderland, als hij
er langer was gebleven. Hij had het ook gewild, maar bij Koninklijk Besluit van 24
juli 1911, werd hij overgeplaatst naar Nederlands Oost-Indië, waar hij werd
aangesteld tot Officier van Gezondheid bij het Medisch Laboratorium te Weltevreden.
Voor zijn grote prestaties in het belang van de gezonheid in Suriname, werd hij
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en het geeft ons wel een indruk
van de grote talenten van dokter Flu, als wij hierbij bedenken dat hij toen slechts 27
jaar oud was.

In Indonesië vooraan in de strijd.
Alvorens zijn nieuwe funktie te aanvaarden, werd dokter Flu
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door de Nederlandse Regering in de gelegenheid gesteld om in Berlijn een studie
te maken van de pest, aangezien deze ziekte één van de grootste plagen was in
Indonesië.
Met evenveel toewijding en doorzettingskracht als hij in Suriname getoond had,
werkte dokter Flu in Indonesië aan de verbetering van de volksgezondheid, eerst
als vierde dokter in het Laboratorium te Weltevreden, kort daarna als tweede
direkteur, terwijl hij reeds in 1915 - nauwelijks 31 jaar oud - werd aangesteld als
direkteur, met een grote staf van medici en laboranten onder zich.
Ondertussen had hij de militaire dienst in 1912 verlaten en was hij in
Overheidsdienst getreden.
Het wetenschappelijk werk van dokter Flu werd in hetzelfde hoge tempo voortgezet
en hij werd één van de grootste deskundigen op het gebied van pest, cholera, filiria,
dysenterie en typhus.
Maar ook algemene hygiënische vraagstukken hadden zijn aandacht, zoals de
verdelging van schadelijk ongedierte en de zuivering van drinkwater. Zijn bevindingen
op dit gebied leidden ertoe dat tal van maatregelen werden getroffen, die een
aanmerkelijk verbetering van de volksgezondheid tot gevolg hadden en Indonesië
toen mede maakten tot één van de welvaarste en bewoonbaarste delen van Azië.
Talrijke wetenschappelijke publicaties van zijn hand zagen het licht en werden in
de medische wereld met grote nauwgezetheid bestudeerd, zodat zijn onderzoekingen
niet alleen de bevolking van Nederlands Oost-Indië, maar de gehele mensheid ten
goede kwamen.

In Nederland
Vanzelfsprekend dat de prestaties van dokter Flu de wetenschappelijke autoriteiten
in Nederland niet ontgaan waren en in 1921 werd hij benoemd tot Hoogleraar in de
Tropische Hygiëne aan de Universiteit te Leiden. Hij was toen 37 jaar oud,
betrekkelijk jong voor een professor, maar deze onderscheidingen waren gedurende
het hele leven van Professor Flu de meest normale verschijnselen geweest en voor
hem bepaald geen reden om een speciale air aan te nemen.
Op 11 juni aanvaardde hij zijn leerstoel met een inauguratie-
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rede over de invloed van faktoren buiten het menselijke organisme en de verspreiding
van infektieziekten in de Tropen’.
Kort daarna werd Professor Flu ook nog benoemd tot Direkteur van het Instituut
voor Tropische Geneeskunde in Leiden. In daze funktie werd de geleerde in
September 1927 naar Suriname gezonden voor de studie van bepaalde
medisch-hygiënische problemen o.a. de Waterleiding. Hij bleef er tot december
1927 de laatste keer dat hij zijn geboorteland zou zien.

Dokter Honoris Causa
In 1936 werd Professor Flu door de Universiteit van Utrecht benoemd tot Dokter
honoris causa in medische wetenschappen.
Dit was de bekroning van het vele wetenschappelijk werk dat Professor doctor
Flu had verricht, zowel in Suriname, Indonesië, als in Nederland, waar hij zich tot
zijn dood in het bijzonder had beziggehouden met de studie van de bacteriophaag
en het virus, waarover talrijke publicaties van zijn hand of zijn medewerkers zijn
verschenen.
Reeds in Indonesië had hij getracht een anti-pest vaccin te bereiden, dat hem
toen niet helemaal gelukt was. In Nederland hield hij zich weer intensief bezig met
deze opgave en hij slaagde erin dit vaccin te verbeteren. In 1929 werd een grote
hoveelheid van dit vaccin naar Indonesië verzonden. Groot was echter zijn
teleurstelling, toen bleek dat het vaccin niet gebruikt kon worden, omdat Professor
Otten aldaar bezig was zijn eigen vaccin toe te passen.
In Leiden had Professor Flu niet veel contact met de praktijk van de tropische
geneeskunde, maar hij kon zich des te meer wijden aan het wetenschappelijk
onderzoek, dat hij met intelligentie, volharding en toewijding verrichtte.
Met veel overtuiging en overredingskracht verdedigde hij zijn standpunt, dat hij
altijd bereid was te bewijzen met eigen experimenten. Want zijn ideeën werden niet
altijd voetstoots aangenomen.

Rector magnificus te Leiden.
In zijn inauguratierede als Rector Magnificus van de Universiteit te Leiden in 1938,
vergeleek hij zichzelf daarom met Pasteur, die een heftige strijd had te voeren,
alvorens zijn inzichten over de gisting, rotting en infectieziekten konden triomferen.
Zo had
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Professor Flu ook wel hindernissen te overwinnen om zijn opvattingen over de natuur
van de bacteriophaag en het virus ingang te doen vinden.
Het was het dogma van de generatio spontanea - hoewel in moderne vorm waartegen hij streed.
Bij deze studie was hij voortdurend op zoek naar essentiële verschillen tussen
dode en levende substantie en veronderstelde hij, dat er ook nog andere invloeden
waren dan chemische en physische die gestalte gaven aan het leven en waarvoor
men in eerbied en overgave het hoofd moest buigen.
Van zijn grotere werken noemen wij:
‘Parasitaire ziekten en hygiëne’ (leerboek in drie delen, eerste druk 1919);
‘Tropenhygiëne’ (1920 en 1934); Rapport over het bezoek aan Suriname (1920);
zijn hoofdstuk over Pest in Mense's ‘Handbunch der Tropenkrankheiten’ (1924);
zijn artikelen in ‘Praeventieve Geneeskunde’ (1936) en zijn ‘Voordracht over de
aethiologie en prophylaxe van infectieziekten’ (1936).

Geestelijke vader van velen
Professor Dr. Flu stond altijd midden in het leven en begreep beter dan wie ook de
dienende taak van de dokter. Hij was een edel een beminnelijk mens, die altijd klaar
stond voor zijn medemens en daarom zeer geliefd was bij zijn vrienden, collega's,
medewerkers en studenten.
Hij was een hoogleraar vol humor en een examinator vol begrip voor de moeilijke
geestestoestand van de student. Duizenden studenten vonden in hem hun geestelijke
vader en honderden werkten onder zijn leiding aan hun proefschrift.
Iedereen die in aanraking met hem kwam, voelde de charme en de oprechtheid
van zijn sympathieke persoonlijkheid.
Hij zou daarom een groot Rector Magnificus zijn geworden, ware het niet dat hij
reeds vóór de aanvaarding van deze funktie de gevolgen ondervond van een infectie,
die hij in het laboratorium had opgelopen bij zijn werk met pneumococcen. Deze
ziektekiemen tastten zijn sterk lichaam zo ernstig aan, dat zijn leven slechts met
grote moeite en inspanning kon worden behouden.

Vooraan in strijd voor de vrijheid
En in deze slechte gezondheidstoestand plaatste hij zich ook nog vooraan in de
strijd voor de vrijheid van de Universiteit,
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wellke vrijheid ernstig bedreigd werd toen Hitlers horden in 1940 Nederland
binnenvielen.
In augustus 1942 werd Professor Flu als gijzelaar gevangen genomen en in januari
1944 werd deze geleerde naar een concentratiekamp overgebracht; in dezelfde
periode dat zijn oudste zoon op verradelijke wijze door de Duitse bezetter werd
vermoord.
Deze tegenslagen braken de gezondheid van Professor Dr. Flu volkomen en op
19 december 1945 stierf hij geheel uitgeput, op slechts 61-jarige leeftijd.
Wij denken in dankbaarheid aan Professor Dr. Paul Christiaan Flu, die zijn leven
gegeven heeft voor de lijdende mensheid en die zo'n belangrijke bijdrage geleverd
heeft voor de verbetering van de hygienische toestand in de Tropen.
Hij is waarlijk een groot Surinamer, een man die het alleszins verdiend heeft dat
wij hem gedenken ter gelegenheid van de 100-jarige herdenking van de emancipatie.
Want ook hij heeft ons vrij helpen maken. Vrij van ziekte en leed. Vrij om te genieten
van het leven, zoals alleen een gezond mens dat kan.
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Sophie Redmond
1907-1955
door
Mevr. S.A.S. Mitrasing-Sitalsing)

Aan de vroegere Steenbakkersgracht, die nu de naam DOKTER SOPHIE
REDMONDSTRAAT draagt, staat huize JOSEPHINE, het huis, waarin deze
bijzondere vrouw haar laatste levensjaren doorbracht.
SOPHIE werd op 14 januari 1907 als dochter van een onderwijzer geboren. Zij
bezocht de lagere school in Nickerie en Coronie, daarna de Van Sypesteynschool
en tenslotte de Hendrikschool.
Haar vader, PH. REDMOND, onderwijzer, later schoolhoofd, was een harde
werker, die zeer gewaardeerd werd door zijn talrijke vrienden.
Zijn naasten kenden hem als een eerlijk en oprecht mens.
SOPHIE is een ware dochter van een voorbeeldig ouderpaar, dat alles deed om
zijn twee dochters tot waardige burgers in de maatschappij te maken.
En het lukte hen ook. De wens van haar ouders was hun beide dochters
muziekonderwijs te doen genieten.
Ofschoon vader REDMOND graag wilde dat SOPHIE piano studeerde, ging zij
liever viool leren.
Al zijn praten hielp niet en zo kwam het dat SOPHIE haar vioollessen aanving bij
de vioolleraar J. Bueno de Mesquita,
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die verklaarde, dat zij de eerste leerlinge was, die op zo'n leeftijd begonnen, het zo
ver gebracht had.
Na de dood van haar muziekleraar wenste zij niet onder een ander haar vioolstudie
voort te zetten en zo kwam er een einde hieraan.
Toen het eindexamen van de Hendrikschool met succes werd bekroond, moest
zij haar beroepskeuze bepalen.
De schrik sloeg vader REDMOND om het hart, toen zijn dochter steevast
verklaarde dokter te willen worden.
Hij had graag gezien dat zijn dochter onderwijzeres werd en vestigde haar
aandacht op het feit dat ze van het vrouwelijk geslacht was, daarbij donker gekleurd
en dat ze vrijwel geen kans maakte ooit het radicaal van dokter te behalen.
Desondanks was ze niet tot andere gedachten te brengen en zo gebeurde het,
dat zij op 1 november 1925 als leerlinge van de geneeskundige school was
ingeschreven. Dat de studie haar niet gemakkelijk zou worden gemaakt, zou SOPHIE
ervaren.
Door volharding en doorzetting wist zij in 1935 de doktersbul in de wacht te slepen.
Zij werd, zoals zij in de volksmond genoemd werd: dokteres.

Sophie als dokter
Na het diploma van de geneeskundige school te hebben verworven, vestigde zij
zich als particulier geneesheer in Paramaribo.
Zes jaar later trad zij in Willemstad in het huwelijk met de heer E.L. MONKOU.
Hoevelen zijn er niet genezen, met haar hulp zowel lichaamlijk als geestelijk.
Zij was een dokter die het beroep niet uitoefende uit broodwinning, maar uit liefde.
Liefde voor haar medemens. Op een dag komt ze een meisje met dikke
filariabenen tegen. Ze houdt haar staande en zegt: ‘Verkeerd schoeisel en geen
ideaal windsel om het been’. Ze praat met het meisje en nodigt haar uit om op de
kliniek te komen.
‘Datra voe poti soema’ werd ze genoemd. Honderden armen en zieken werden
gratis behandeld. Voor haar patiënten was ze een moeder en zuster.
Als ze op een morgen een jongen van een jaar of acht in een
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winkel een fles ijskoude limonade ziet drinken, loopt ze naar hem toe en zegt:
‘Jongen, moet je nu al jouw lege maag vullen met zoveel gas? Weet je dat je voor
een dubbeltje een brood en wat melk kunt kopen en dat je daarmee beter gevoed
zou zijn? Doe het morgen niet meer’.
In haar radiopraatje lichtte zij de mensen op verschillend gebied voor. Zo verzorgde
zij voor de AVROS in de Surinaamse taal de rubriek: Datra, mie wan'aksi wan sanie’.
Dokter SOPHIE REDMOND was dokter van verschillende ziekenfondsen, o.m.
van het Jubileumfonds en van het Nieuw Rooms Katholieke Ziekenfonds.

Sophie als artist.
Dat SOPHIE ook andere talenten bezat zien we uit de toneelstukken die van haar
hand verschenen en waarin ze vaak zelf een rol vervulde (Mies Jana e go na
stembus, Grontapoe na hasitere, enz.).
Meer dan eens trad ze op in stukken die niet door haar zijn geschreven.
Voortreffelijk was haar optreden in ‘De wereld heeft geen wachtkamer’.
Overbekend zijn haar kernachtige gezegden.
Het was haar als weinigen gegeven werk te verrichten op medisch-sociaal en
cultureel gebied. Op zekere dag komt een ex-Hansen patiënt die zijn vingers heeft
verloren naar haar toe om hulp.
Zij antwoordt hem: ‘Mi vriend ik heb zelf geen geld, maar zal wat bedenken’.
Ze schrijft een toneelstuk en studeert het in samen met enkele vrienden. De
opbrengst is bestemd voor de arme man, maar het geld wordt gestolen en zo gebeurt
het dat SOPHIE dit uit eigen zak moet betalen.
Kort voor haar dood schreef ze: Jezus de da watra voe liebie’. Dokter SOPHIE
werkte niet alleen aan het lichamelijk welzijn, maar ook aan het geestelijk welzijn
van het volk.

Sophie als huisvrouw
Ook haar vrolijke en impulsieve kant kennen we.
Zo kon het weleens gebeuren dat zij met een plan rondliep en dan naar haar
vrienden kon gaan en zeggen: ‘Ik heb een
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plan en we moeten het meteen uitvoeren’. En dan moest en zou het gebeuren,
vooral als het om minder goed bedeelden ging.
Haar allerlaatste plan was de armste kinderen uit haar straat bij haar thuis te laten
komen en hun alles wat ze in het leven nodig hebben bij te brengen z.a. koken,
naaien, huishouden, Surinaamse cultuur, enz. Daarbij riep zij dan de hulp in van
vrienden.
Geen werk was haar te min. Tot verbazing van haar patiënten nam ze zelf de
bezem ter hand om stoep en trottoir te vegen. In elk uitzicht was ze vooruitstrevend.
Uit principe kocht ze geen geimporteerde vruchten in blik, maar experimenteerde
met Surinaams fruit. Zo maakte ze sapotille ice cream, pomme de rac ice cream
enz.
Croquetten van z.g. nengre-fisi smaakten in een tijd waarin deze vis als iets
minderwaardigs gold en haast nooit gekocht werd, uitstekend.
Ze vertelt een keer, dat een dame voor 50 cent vis op de markt kocht voor de
hond. ‘Ga even in de keuken kijken’, raadt ze haar vrienden aan, ‘dan zul je zien
wie de hond is’.
In de oorlogstijd zien we hoe vindingrijk ze is.
In slaatjes vervangt ze doperwten door heel fijn gesneden kouseband, aardappelen
door cassave, augurken door komkommers. De ‘koto’ komt weer in aanzien.
Zelf verschijnt ze vaak in de mooiste koto's.

Sophie als mens:
‘Joe taki die foe joe erger, poer hede na doro’. Met deze woorden troostte ze niet
alleen zichzelf, maar ook allen, die haar hun moeilijkheden kwamen voorleggen.
Niet alleen met hun lichamelijke ziekten kwamen ze naar haar toe;
huwelijksproblemen, gezinsmoeilijkheden, financiële zorgen, voorlichting op
huishoudelijk gebied, al deze problemen kreeg ze om op te lossen.
Ofschoon ze haar eigen moeilijkheden had, hielp SOPHIE waar nodig, met
verontachtzaming van haar eigen persoon. Ze was niet alleen een goede dokter,
maar bovenal een mens, die zichzelf opofferde voor haar medemens. Een goed
christen in de ware zin des woords, voor wie niets te veel was wanneer het ging om
het leed van een ander te verzachten.
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Hoe trouw de graven van vele zendingsbroeders en zusters door haar werden
verzorgd is niet aan velen bekend.
In stilte deed ze hetgeen ze goed dacht voor haar volk.
Helaas begreep niet iedereen het goede dat SOPHIE met haar volk voorhad. De
beschuldiging, dat ze de armen alleen maar opzocht om hun levensomstandigheden
belachelijk te maken, weerhield haar niet, ongestoord te blijven werken in het belang
van het Surinaamse volk. Niet gesteld op publiciteit, kostte het in 1950 veel moeite
haar bij een tussentijdse verkiezing te bewegen zich candidaat te stellen voor de
Staten. Het ideaal, voor haar volk een beter Suriname te scheppen, deed haar
hiertoe besluiten. De verguizing, die toen haar deel werd, deed haar een afkeer
krijgen van alles wat politiek was. Hoe SOPHIE haar leven in dienst stelde van haar
medemens, blijkt uit de gebeurtenis die haar dood tengevolge had.
Op zekere dag zou er te Onoribo een vergadering van eigenaren van de gronden
aldaar worden belegd. Als vertegenwoordiger van deze eigenaren trad pp de heer
REDMOND, vader van SOPHIE MONKOU-REDMOND. Wetende, dat haar vader
niet meer zo sterk van gestel was, besloot ze deze te vergezellen, ofschoon ook
haar gezondheid te wensen overliet, en elke vorm van opwinding voor haar noodlottig
kon zijn. De vergadering had echter een zodanig verloop, dat SOPHIE zich zo
opwond, met het gevolg dat ze een inzinking kreeg en kort daarna overleed, tot
grote droefheid van het Surinaams volk. SOPHIE is niet meer, maar haar naam zal
voor altijd in de harten gegrift blijven.

Literatuur:
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Mies jana e go na stembus
De heer th. Comvalius schrijft ons:
Het was een goede gedachte van het ‘Dames Commitee’ om met het oog op de
komende verkiezing, degenen, die niet voldoende ingelicht zijn over de gang van
zaken bij de stembus, een begrip hiervan bij te brengen middels een toneelstukin
onze landstaal, dat wel geslaagd is.
De schrijfster van het stuk, wij menen de onderwijzeres mej. Rijsel, die reeds vele
malen blijken van haar talent op dit gebied gegeven heeft, is het gelukt met alle
bijkomstigheden bij een verkiezing rekening te houden.
Hierdoor heeft ze een goed aaneensluitend geheel kunnen aanbieden, dat op
voorbeeldige wijze vertolkt is, o.m.: door Dr. Redmond, vroedvrouw Rellum en vele
anderen. Bovendien heeft het stuk een opvoedende waarde, welke wij menen te
hebben ontdekt in het streven, om de min ontwikkelden te beschermen tegen
invloeden van verkeerde propaganda. Het gevolg ervan zal zijn, dat ook dezen
doelbewust hun stem zullen uitbrengen op degenen, die zij naar hun oordeel geschikt
achten in het Staten-college zitting te nemen.
Dokter Redmond, die door haar praktijk ook in aanraking met de lagere volksklasse
komt en goed op de hoogte is van haar denkwijze en gewoonte, heeft zich van de
taak van ‘vertrouwensvrouw’, haar door de schrijfster toegewezen, uitstekend
gekweten.
Wij mogen het commité ingunstige overweging geven, om het stuk nog meerdere
malen te laten opvoeren, teneinde de brede massa in de gelegenheid te stellen met
de rijke en leerrijke inhoud haar voordeel te doen.
De West
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(Toelichting bij de kaarten)
1. Friderici
Kaart 1. Luitenant Friderici was in 1772 amper in de kolonie aangekomen of hij ging
al in september mee op ‘commandotocht’ naar het dorp van Baron: Boekoe. In het
jaar daarop gaf hij zijn kaart uit. Boekoe wordt door hem aangegeven tussen Wane
en Coermotibo. Op de kaarten van Stedman en Heneman ligt Boekoe meer naar
het Westen. Stedman maakte als kapitein de ‘veldtocht’ mee van Fourgeoud van
*
1773 tot 1777. Hij plaatst Boekoe westelijk van de bronnen der Barbacoebakreek.
Heneman, die ook in Stedman ‘Narrative....’ genoemd wordt als deelnemend
luitenant, plaatst op zijn kaart van 1784 Boekoe aan de bronnen van de
Cassiporakreek, dus tussen de notering van Friderici en stedman. Henemans kaart
gold als de officiële; zij werd in het Engels tussenbestuur herdrukt te Londen in
1810, en als Surinaamse kaart, opnieuw en bijgewerkt, door Van, Sypesteyn in
1849. Zowel de originele Heneman, met de hand gekleurd, als de beide copieën
van 1810 en 1849, en ook een foto-copie van Heneman 1784 berusten in het
Surinaams Museum.

2. Heneman
Kaart 2, is door Centraal Bureau Luchtkaartering bewerkt naar de foto-copie van
Heneman 1784, met mijn aanvulling van gegevens die genomen zijn van de kaarten
van Lavaux, Hartsink, Stedman, Friderici. Ter verklaring diene:
1. Rivieren en kreken zijn in dunne lijnen getekend, ook als er een voetpad langs
liep zoals bijvoorbeeld bij de Coermotibo.
2. Alle wegen en voetpaden zijn dikker getekend. De verschillende cordons, en
militaire lijnen, waarschijnlijk vijf, zijn herkenbaar aan de rechtlijnigheid. Zij worden
genoemd verdedigingslinies, maar waren hoofdzakelijk bewakingsmiddelen. Op de
cordons lagen geen forten, maar eenvoudige wachthuizen. Heneman noemt in 1784
een ‘Zeer oud cordon’. Het is op de kaart herkenbaar aan de strakke lijn van Zuid
naar Noord, tussen Suriname en Commewijne. Ook hier lagen, op een kwartier
afstand van elkaar, de wachtposten, die Heneman nog met

*

Zie kaart 2.
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name kan noemen. In Bonni's guerrilla bestond het laatste cordon, dat in 1962-'63-'64
opnieuw beschreven is na militaire tochten in die jaren, nog niet. Gouverneur Nepveu
kon begin van uitvoering geven in 1770, zo schrijft Wolbers op blz. 319. Zonder
bronopgave vermeldt Oudschans Dentz dat Nepveu er in 1776 aan begon en het
in 1778 voltooide. Bonni was in Augustus 1776 al in Cayenne gevestigd. Malouet
bezoekt het Noordelijk deel van het cordon in Juli-Augustus 1777. Het was toen pas
in gebruik. Stedman vermeldt dus nergens dit nieuwe laatste cordon van Nepveu
dat op deze kaart drie maal aangeduid is door het woord Cordonpad. Als Stedman
van een ouder cordon spreekt, dan is dat een weg met wachtposten, die Heneman
aangeeft tussen Soribo aan boven Perica, en Lands Welvaren nabij Wanhatti of
Tamarin.
Een vierde en vijfde cordon, alhoewel zonder door Heneman aangegeven
wachtposten, lopen op da kaart duidelijk ten Zuiden van het Nepveu-cordon, dat bij
Gelderland-Joden-Savanna begon, terwijl een ander westelijk ligt tussen Suriname
en Saramacca. Dit kan zijn het Oranjepad, aangelegd in de tijd van gouverneur
Mauricius, 1747 of 1748. Daar zouden volgens plan militaire wachtposten en
woningen van Zwitsers kolonisten elkaar afwisselen. Er is niets van terecht gekomen;
de kolonisatie lag te ver weg in een volstrekt onvruchtbare streek boven de Para.
Zo is ook de kolonisatie van Nepveu langs zijn cordon totaal mislukt. Het was een
dure grap, dat hele cordon, en deed geen dienst, want de Bonni's waren allang weg,
en de bevredigde Bosnegers, de Djoeka's, hadden geen idee om de duur verworven
vredestractaten ongedaan te maken. Nergens vermeldt de geschiedenis ook maar
één feit waarin het cordon betrokken is, hetzij dafensief als geslaagde bewaking,
hetzij offensief als punt van uitgang om een vermelde macht te bestrijden vóór een
aanval op een der posten. Integendeel: de zogenaamde dissidenten van Bonni
vielen in 1789 vier plantages aan, ondanks het cordon.
De hele linie was te lang, te duur in aanleg en onderhoud en bezetting. Volgens
Wolbers blz. 392 naderde het pas in 1784 zijn voltooiïng. Dus had men meer dan
veertien jaren nodig voor dit pad van omtrent 94 km. In 1781, vermeldt hij, was er
maar een handjevol ter bewaking. In 1785 spreekt Wolbers van het Cordon als een
oord om er uitstapjes te doen, vooral
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naar Gouverneurslust of Mauritsburg, de post in het midden van het zuidelijkste
deel tussen Suriname en Commewijne waar het hospitaal lag en weiden en tuinen
waren. In 1788, zo blijkt bij Wolbers, was het cordon het schrikbeeld van de slaven,
die bij bedreiging van strafzending naar het cordon liever de bossen invluchtten;
dan op het cordon, met kogelvoetboei, te moeten werken onder zware mishandeling.
Geen wonder dat schrijver dezes omtrent 1925 een Neger, vader van een zijner
leerlingen, nog kon horen zeggen tegen zijn zoon: ‘Als je niet beter je best doet,
stuur ik je naar het cordon.’
Nadere beschrijving of gegevens over het cordon vindt men bij Malouet, Wolbers,
en ‘Historische proeven van enige geleerde Joden’. Het architectplan van het cordon
van Nepveu, een beschrijvende begroting met kaart berust in het Surinaams
Museum.
***

3.
Op bijgaande kaart zijn de militaire posten met een vlaggetje aangegeven.
Kampementen tijdens guerillatochten zijn weggelaten. De posten tijdens de
Bonnistrijd aan de Cottica Coermotibo, Barbacoeba en Wane waren na de verjaging
van Bonni niet meer nodig. Als oudste posten in het strijdgebied staan bij Hortsinck
in 1770 vermeldt: Soribo aan de boven Perica, vanwaar het oud cordon liep naar
Lands Welvaren aan de Cottica. Verder Belair aan de midden Perica, vanwaar het
cordon van Nepveu westwaarts ging naar de Cottica. Hartsinck geeft ook aan een
ongenoemde post aan de Cottica, ongeveer tegenover het huidige Moengo. Even
voorbij de monding van de Patamacca kent hij La Rochelle, en bij Peninica aan de
Commewijne de post Oranibo, die ook een eindpunt was van een ouder cordon.
In 1773 kent Frederici op zijn kaart Landsrust aan de zee, dat waarschijnlijk maar
kortstondig in gebruik was tijdens de Bonniguerilla. Ook Lands Welvaren, dat bij
Stedman de bijnaam draagt van Lanti Wei. Dit woord Wei kan betekenen Wee, dat
is einde of laatste, zoals ook een laatste bosnegerdorp in de Gran Rio heet. Lands
Welvaren wordt door Stedman steevast betiteld met een soldaten term: Devils
Harware, daarmee aanduidend de verschrikking van het oord. Er lagen, zo zegt hij,
ruim 300 militairen begraven. Honderden ellendigen en zieken werden in de

Emancipatie 1863 - 1963. Biografieën

194
loop van de strijd hierheen gebracht om te sterven. Stedman noemt in zijn verhaal
en tekent op zijn kaart de post Vredenburg aan de monding van de Marowijne, maar
dit is beslist foutief, want bij Friderici en Heneman lag die post aan het
Vredenburgkanaal, dat iets ten Oosten van de Motkreek langs het laatste deel van
Nepveu-cordon liep, pal Noord naar de kust vanaf de Cottica. Het Vredenburg van
Stedman is alzo de post Marowijne bij Galibi, die naderhand, op de kaart van
Teenstra in de 19e eeuw, Post Willem Frederik zal heten. Toen de Bonnistrijd
opnieuw scheen te beginnen, omstreeks 1784, werd de post bij de Arminaval
aangelegd.
De voornaamste posten bij Stedman zijn, behalve genoemde, Calès en Copie
aan de Cassiwinica; Hoop of Esperance aan de Commewijne, alsook Clarenbeek
en Oranibo. Dit laatste was ook een eindpunt van oud cordon dat naar de Suriname
liep. Het ligt iets ten zuiden van de Peninicamonding, aan de linkeroever van de
Commewijne. Ingenieur Snijders, direkteur Departement Opbouw, deelde mij mee,
dat thans nog die plaats gemeden wordt door Negers van de Boven Commewijne.
Stedman geeft ook aan de basiskampementen tijdens de guerilla, gelegen aan
de mondingen, of nabij, van Barbacoeba, Casipore, Coermotibo, Wane en Jericho
aan Cottica voorbij Lands Welvaren. De situatie van dit laatste oord is ofwel Wanhatti
volgens Heneman, of Bakkapassi van Tamarin bij Friderici. Zeer voorname posten
van kolonel Fourgeoud waren ook Maagdenburg aan Tempati en Jodensavana aan
Suriname. Later vinden wij post Oranje aan Motkreek, dat al bezet was in Bonni's
tijd. Fourgeoud trok onophoudelijk tussen de posten aan al de kreekmondingen, als
het ware een bewegelijk cordon trekkend rondom het guerilla-terrein. Bij veelvuldige
aanvallen werden ook plantages als posten gebruikt. Vermeld worden tijdens de
guerilla; Bokkenstein, Esperance, Clarenkreek, Crawassibo.
***

4.
De complexen van gronden en dorpen van de Bonni's zijn bij benadering
aangegeven door een gearceerd ovaal. Het is onmogelijk om de wijd verspreide
gronden aan te geven, die mede dienden als tijdelijke woonplaatsen. Zo vond men
bijvoorbeeld een zestigtal verlaten hutten achter de plantage Timotibo bij
Commewijne-Perica, in de allerlaatste fase van de guerilla, toen Bon-

Emancipatie 1863 - 1963. Biografieën

195
ni al verdreven was van Locus, een driedorpencomplex op de ritsen en zwampen
in het kustgebied, benoorden de Wanekreek. Hartsinck noteerde in 1770 een reeks
verbrande wooncomplexen, ten getale van vijf, liggend in een flauwe boog die begint
bij Pennenburg, gaande naar de Djoekakreek aan Marowijne. Penneburg wordt in
1737 als een verbrand complex aangegeven op de kaart van Lavaux. Wel een
bewijs hoe oud dit woon- en strijdgebied was achter al de plantages van de rivieren
rondom. Alle oude kaarten geven dan ook veel Neger- en Indianengronden aan
achter de plantages, allen verbonden door zeer lange en in alle richtingen lopende
voetpaden: een ideaal guerillagebied in bos en struik, en overdekt met zwampen
en heuvels. Geheel anders dan het vallengebied waar andere Bosnegersgroepen
hun vrijheid wierven.
Pennenburg, afgezet met puntige houten staken, lag op de zuidelijkste grote bocht
van de boven Cottica. In en over diezelfde bocht en verder naar het zuid-oosten
lagen de andere complexen, die tenslotte aansluiten bij de erkende dorpenseries
van Djoekakreek en Marowijne, nl. die der bevredigde Aucanernegers. Fourgeoud
trachtte hen te winnen als een zuidelijke barrière ten einde overlopers en weglopers
op te vangen.
***

5.
Het gehele plantage-gebied is op de kaart in omtrek, door gebroken lijn, aangegeven.
Alleen plantages en houtgronden die door Bonni aangevallen of verontrust zijn,
worden met punt en cijfer aangeduid. In het algemeen kan men zeggen dat de
aanvallen afhankelijk waren van planttijden, dus van seizoenen die al of niet
regelmatig zijn in Suriname. Bijzondere en meer aanvallen geschiedden na verlies
van een basisdorp of grondcomplex.
1769.

1770.

1772

1.

Februari

's Hertogenbosch

2.

Februari

's Hagenbosch

3.

Februari

Rust en Lust

4.

November

Mon Désir

5.

November

Bokkenstein

6.

Februari

Houtgronden

7.

September

Caporipa

8.

Juni

Poelwijk
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9.

Augustus

La Paix

Augustus

Mon Désir (4)

Augustus

Clemensburg

Mei

Houtplantage (6)

11.

Augustus

Suynigheid

12.

Augustus

Peyrou

13.

Augustus

Nouvelle Espérance

November

Houtplantage (6)

14.

April

Kortenduur

15.

Mei

Marseille

Juli

Houtgrond (6)

September

Marseille (15)

16.

November

De Verwachting

17.

November

Houtplantage

18.

December

Rietwijk

September

Poelwijk (8)

19.

September

Altona

20.

September

Schonauen

21.

September

Hulshof

September

's Hagenbosch (2)

22.

October

Rac à Rac

23.

November

Hasard

24.

November

Bergen op Zoom

25.

December

Killenstein

1776.

26.

Augustus

Berg en Dal

1778.

27.

April

Timotibo

1789.

28.

Maart

Clarenbeek

29.

September

Welgelegen

30.

September

Remoncourt

31.

September

Klein Juda

10.
1773.

1774

1775.

Het is zo goed als zeker dat Bonni niet meer betrokken was in de aanvallen na
1775, want in Augustus 1776 wordt vanuit Cayenne bericht ontvangen, dat hij
voorgoed zich gevestigd
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heeft in een dorp aan de Siparouïni. De aanval van 1778 was een plaatselijk oproer.
Die van 1789 waren op touw gezet door dissidenten of nieuwe weglopers, die
tevergeefs zich trachtten aan te sluiten bij Bonni, toen reeds in de boven Marowijne
gevestigd, ver van de Siparouïni in het kustgebied.
fr. M.F. ABBENHUIS.
*

Eindnoten:
* De kaart van Friderici, die in de literatuur vermeld wordt na het art. Bonni, is oorspronkelijk in
Nederlandse tekst uitgegeven op last van Nepveu in 1773.
Met welwillende hulp van de Troepenmacht in Suriname is kaart 1 voor de Historische Kring
samengesteld volgens de originele en de franse bewerking. Onze dank aan: Algemeen
Rijksarchief, Ingenieur J. Hurault, de Troepenmacht in Suiname en Centraal Bureau
Luchtkaartering.
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Bemerking:
De foto op bladzijde 12 is van de leden van het eerste emancipatie-comité ingesteld
door C.P. Rier in 1904 onder de naam ‘Veertigjarige Emancipatie-feest Commissie’.
De namen van de personen van bovengenoemd comité zijn:
Onderste rij van links naar rechts:
Mevr. O. Burne, H.W. Brink, C.P. Rier, A. Wolff, Mevr. Lobato de Mesquita.
Middelste rij:
J.C. Burne, A. van Engel, W. Doorn, F.C. Vrugtboom
Bovenste rij:
F. Krenten, J.C. Synas, I. Wolff.
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KAART
Gedaen maeken door ordre van Zijn Wel Edele Gestrenge den Heere J. Nepveu Gouverneur
en den Heere B. Texier Commandeur deezer Colonie van 't district van Booven Cottica tot
aen 't veroverd Boschnegerdorp genaemt Boekoe en van verschijdenen weegen en paeden
daernaer toe van diversen plaatsen lijdenden. door Haer Edele Gestrenge onderdaenigsten
Dienaer J.F. Friderici Capt Lt millit. Paramaribo den 1 Juni 1773.
VERKLAERING DER LETTEREN.
A. De Hollandsche Post. B. De Fransche Post. C. Het oude Boschneegerdorp Coffy. D. Het
Campement voor 't dorp Boekoe. E. Camp daer S. Lt Kraft door de Boschneegers is
geattakeert. F. Een Commando Camp aen de Viscreeq. G. Plaets waer de Neegers den
geweesenen Majoor Scholts geattaqeert hebben. H. Halteplaets van Scholts nae de attaq.
I. Commando Camp. K. Camp van Scholts nae de attaq. L. Camp aen de Barbacoebacreeq.
M. Dorp voor de Wijven. N. Camp van Friderici. O. Voetpad naer de Motcreeq. P. De Post
Landsrust. Q. De Post Jericho. U. Camp van Friderici. V. Creeq daer de Neegers de Corjaals
geborgen hebben van Poelwijk. W X I J Z a b c d e f g . Verscheiden Campen zoo van de
Rebellen als van De Capt: Lt: Friderici langs het pad van Poelwijk naer boven Cottica.
h i k l m n o . Verscheyden Campen zoo van de Rebellen als van 't Commando van den Capt:
Lt: Friderici van Coermotibo naer 't Dorp.
p q r u v Campen van de Rebellen en van Friderici van het Dorp naer de plaets waer 't
Commando is overgegeven. S. Camp van de Heer Corael. T. De Post Uitkijk.
Plantages 1. Mocha, 2. Va comme je te pousse, 3. L'appérence, 4. Marseille, 5. Mariënburg,
6. Perou, 7. De Suynigheid, 8. Daelberg, 9. aen Daelberg, 10. La paix, 11. Mon byoux, 12.
Present en dien, 13. Daelberg en Erven Landsknecht, 14. La Jaille en Wilson en Middelhof,
15. Bokkenstein, 16. Nieuw Java.
Moerassen en zwampen al of niet met Mauricipalm.

Emancipatie 1863 - 1963. Biografieën

200

Emancipatie 1863 - 1963. Biografieën

