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In alle geschiedenisboeken *•) over Suriname wordt mel-
ding gemaakt van een zeker aanvoerder van de Marrons
(weggeloopen negerslaven) Baron, die de oorzaak is ge-
weest van veel ellende gedurende de aanvallen der weg-
loopers. In sommige boeken wordt vermeld, dat hij door
den Zweed Dahlberg naar Europa was medegenomen en
deze beloofd zou hebben hem na zijn terugkeer de vrijheid te
geven, doch in plaats daarvan hem aan een Jood verkocht
die hem zoo slecht behandelde, dat hij wegliep en een der
meest gevreesde wegloopers werd. Anderen vermelden,
dat Stadhouder Willem IV aan Kwassie ter audiëntie
(op 21 Mei 1776) zou hebben beloofd dat iedere slaaf, die
in Texel landde, vrij zou zijn en dat de meesters zich daar-
aan eenvoudig niet stoorden, ook Dahlberg niet, die dus
ook zijn belofte niet nakwam. Dahlberg wordt beschouwd
de oorzaak van Barons desertie te zijn en ofschoon een
officieele tegenspraak reeds in 1775 in Suriname is be-
kend gemaakt, is die in het vergeetboek geraakt.

De bewering van Kwassie is ook zeer onwaarschijnlijk.
Dr. J. Sack 2), die van dezen beroemden neger een studie
heeft gemaakt, heeft evenmin als ik^), die omtrent dezen
man tal van archiefstukken raadpleegde, iets daarom-
trent gevonden. Dr. Sack heeft nog de journalen der

») Wolbers, 1861, blz. 327; Stedman, 1796, dl. I, blz. 91; Thomson,
1901 blz. 60; Vlier, 1881 blz. 70.

') „Mededeelingen over den ontdekker van het Quassiehout, "Pharma-
ceutisch Weekblad 1911 no. 42 en 43 en 1916 no. 5.

*) „Van slaaf tot professor of de geschiedenis van een geneesmiddel uit
Suriname", De Indische Verlofganger 27 Mei 1927 no. 42.
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Gouverneurs tot en met 1800 nagegaan, waarin staan
opgeteekend de vertrekkende en aangekomen personen,
maar in geen enkel is te vinden, dat de slaven, die als be-
dienden medegingen naar Nederland, als vrijen terug-
kwamen, maar wel degelijk eigendom bleven. Het is dus
aannemelijk, dat Kwassie dit verhaal alleen bij zijn terug-
keer in Suriname rondstrooide om indruk op de bevolking
te maken en het deed voorkomen, alsof de Prins zulks
door zijn tusschenkomst had bepaald.

In de Wekelij ksche Surinaamsche Courant van Woens-
dag 25 October 1775 no. 64 lezen wij:

Carl Gustaf Dahlberg, adverteerd bij dezen tot finaale
coupeeringe der sedert drie a vier jaaren, zoo hier als in
den vaderlande en Elders, ten zynen disrespectte en na-
deele verspreide en gesoveerde gerugten, nopens den
fameusen Neeger-Baron, van zeekeren in deeze Colonie
geweest en overleeden zynde Metselaars Baas genaamt
Egili, gedeserteerd, en zedert dien tyd zig onthouden heb-
bende by de Boschneegers in Boven Cottica.

Dat Hy Dahlberg zig aan den Edele Achtbaaren Hoove
van Politie en Crimineele Justitie dezer Colonie, Sessio
Augustus, jonstleeden, by requeste heeft geadresseerd,
en in 't breede gedetaileerd en aangetoondt, de notoire
valsheid, en verregaande, quaadaardigheid der voorsz:
gerugten, en mitsdien verzogte certificaat Justificatoir,
van welgemelde Hoove.

Dat in conformite van dien, het Hoogstdezelve heeft
behaagd aan hem supliant te verleenen het verzogte de-
claratoir in forma, daarby na praemitteeringe van de mid-
delen van des suppliants voornoemde requeste verklaa-
rende.

„Dat den Edele Achtbaare Heer Carl Gustaf Dahlberg
„oud raad der voorsz. onzen Hove, in geenendeele oor-
„zaak is geweest van de desertie der gedagte neger Baron,
„denzelven nimmer hebbende geinstrueerd in 't metier der
„vestingbouwkunde en artellerie, nog uit deeze Colonie
„naar elders getransporteerd of meedegenomen, en ver-
volgens aan een jood verkogt; dat wel is waar, Zyn Edele
„Achtbaare dien neeger, weegens quaad gedrag heeft ver-
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„kogt, maar zulks is geweest aan een christen, genaamd
„Paap, dien denzelven vervolgens weeder heeft verkogt
„aan een metzelaars baas genaamt Egeli, en van den
„welke dien neeger is weggeloopen. Zynde den heer C. G.
„Dahlberg altoos geweest een goed meester voor zyne
„slaaven dezelve niet mishandelende, en hun geevende
„wat een slaaf behoord te hebben; En dus dat gerugt als
„of Zyn Edele Achtbaare oorzaak zoude zyn geweest van
„de desertie van veelgemelde neeger Baron, allesints
„kwaad en malicieus is worden bedagt, als gedestitueerd
„van alle fundament".

Paramaribo, den 23 October 1775.
CAREL GUSTAF DAHLBERG.

Uit het vorenstaande kan dus de gevolgtrekking wor-
den gemaakt, dat:

1ste. Baron is nimmer uit de Kolonie geweest.
2de. Baron is niet aan een Jood verkocht.
3de. Baron is wegens slecht gedrag verkocht aan een

Christen.
4de. Dahlberg is niet de oorzaak van Barons desertie.
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