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Weinig is hier te lande de „Lewwsgescfoeiems wan Dr.
Fre^m& Gravcnèerc/j, Ste<fefoy& /fee/meesier /S55—JQOÓ" bekend,
een geschrift *), dat bovendien moeilijk te verkrijgen is. Het is een
merkwaardig stuk Surinaamsche geschiedenis, dat waard is in
breeder kring bekend te worden. Dat een uit slavenouders gebo-
ren kind, zonder de vereischte examens af te leggen, bij Konink-
lijk Besluit — Honoris causa — tot de uitoefening van de heelkun-
de in Suriname wordt toegelaten, is zeker een voorbeeld zonder
wedergade.

De man, wiens levensgeschiedenis wij hier in korte trekken uit
bovengenoemd geschrift verhalen, werd uit slavenouders van zui-
ver Afrikaansch ras op 1 Februari 1811 op een der plantages in
Suriname geboren in een eenvoudige hut. Nederlandsche namen
droegen de slaven niet, maar de eigenaar gaf, uit ingenomenheid
met de ouders, toestemming, dat het kind de Hollandsche namen
Adolf Frederik kreeg en zelfs den heiligen doop ontving.

Onderwijs en opvoeding waren destijds voor slaven niet wegge-
legd, en het kind groeide op onder de zorg van een „kriöromama",
een opvoedster van slavenkinderen. Als jongen van 15 jaar wees
zijn meester hem aan als leerjongen bij den toenmaligen genees-
heer der plantage Steglich, die hem om zijn oppassendheid, vlijt
en gedienstigheid het grootste vertrouwen schonk en hem de eer-
ste beginselen der geneeskunde leerde, die de leergierige, vatbare
knaap zich onder streng toezicht eigen maakte. Dr. Steglich kreeg
den zachtaardigen nederigen slavenjongen ten slotte lief.

Na Steglichs dood gelastte zijn meester dat hij moest gaan wer-
ken bij dr. Gravenhorst, die hem reeds als leerjongen bij zijn col-
lega Steglich had leeren kennen en die hem toestond in zijn hospi-
taal in Paramaribo als hulp werkzaam te zijn. Bij dezen deed hij

') De Levensgeschiedenis van Dr. A. F. Gravenberch, Stedelijk
Heelmeester te Suriname, door C. P. Rier, Baptist Minister, gedrukt bij
C. P. Rier, Paramaribo, 1908.
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in diens geneeskundige praktijk veel kennis op het gebied der ge-
neeskunde op, en toen hij den leeftijd van 36 jaar had bereikt, had
hij voldoende gespaard om zich uit de slavernij vrij te koopen. Bij
zijn vrijverklaring moest hem een familienaam worden gegeven en
ontving hij dien van Gravenberch, waaronder hij voortaan bekend
zou zijn. Na veel arbeid, strijd en volharding werd hij als Chirur-
gijn-Assistent door dr. Gravenhorst aangesteld.

Kort daarna kwam hij in aanraking met den toenmaligen gou-
verneur der kolonie jhr. J. G. O. von Schmidt Auf Altenstadt
(1852— 1855) die niet alleen hem als een nuttig lid der samenleving
leerde kennen, maar ook weldra overtuigd werd van zijn gaven en
kundigheden. Toen dan ook Gravenberch een verzoekschrift in-
diende om vergunning te erlangen de geneeskundige practijk te
mogen uitoefenen, werd dit door talrijke vrienden en bewonde-
raars, gesteund door tal van getuigschriften, ook van invloedrijke
mannen, door den gouverneur in gunstige overweging genomen.
Zelfs de geneesheeren Horstman, Muller en Cragin gaven hun
volle medewerking en instemming aan het verzoekschrift, dat
door eendrachtige samenwerking aanleiding was tot uitlokking
van een Koninklijk Besluit, waarbij Koning Willem III aan den
gewezen slavenjongen vergunning gaf tot de vrije en wettelijke
uitoefening der heelkunde als stedelijk heelmeester in de kolonie
Suriname.

In de Surinaamsche Courant, Gouvernements Advertentieblad
van 2 Augustus verscheen daarop de volgende bekendmaking:

Door deze wordt aan belanghebbenden kennis gegeven, dat de
Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzicht ter vol-
doening van het besluit van Z. M. den Koning dd. 21 April d. j .
No. 60, om A. F. Gravenberch (met dispensatie van het bepaalde
in art. 12 § c der Publicatie van den 24sten January 1838, betrek-
kelijk de uitoefening der Geneeskundige wetenschappen in deze
Kolonie) (G.B. No. 2) tot de uitoefening der Heelkunde toe te la-
ten, hem op heden als Heelmeester heeft ingeschreven.

Paramaribo, den lsten Augustus 1855.
Johs Abrahamsz, Scriba.

Dat deze merkwaardige beslissing bij velen blijdschap, maar bij
anderen daarentegen ergernis verwekte, behoeft geen betoog. Bij
de laatsten gold het zijn huidskleur en nederige afkomst als kind
van slavenouders.

Na den gouverneur en zijn talrijke vrienden persoonlijk be-
dankt te hebben plaatste Gravenberch in de Surinaamsche Cou-
rant de volgende advertentie:
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A. F. Gravenberch,
geadmitteerd Stedelyk Heelmeester alhier, neemt de vryheid, op-
nieuw de gunst zyner respective Protecteurs in te roepen. Hy be-
veelt zyn welingelicht Hospitaal aan, by hetwelk eene zorgvuldige
verpleging verbonden is. Al zyn streven zal wezen om door een
yverige bediening, voor zich het vertrouwen, hetwelk zyne geëer-
de Begunstigers tot dusverre goedgunstig in hem hebben willen
stellen, duurzamer te verzekeren. Hy geeft voorts aan zyne be-
hoeftige medemenschen den wenk, dat ten zynen huize dagelyks
van des morgens 7 tot 8 en van des middags 4 tot 5 uur, de gelegen-
heid om in eene kostelooze behandeling te deelen, opengesteld is.
Paramaribo, den 1 Augustus 1855.

In zijn welingericht hospitaal in de Wagenwegstraat te Para-
maribo oefende hij met zijn buitengewone gaven zijn geneeskundi-
ge praktijk nauwgezet uit, en verwierf daarbuiten een groote prak-
tijk. In en buiten zijn praktijk was hij de vriend der armen, een
man vol medelijden, die steeds eenvoudig en nederig bleef. Hij
was de man uit en voor het volk, die om zijn zachtheid en kunde,
ook van de plantagebewoners van destijds het grootste vertrou-
wen genoot en in wien men een man van wonderen zag. Zijn hu-
welijksleven was zeer gelukkig en hij bracht zijn kinderen naar
zijn beste krachten tot mannen in de maatschappij op.

Binnen korten tijd verwierf Gravenberch zich een aanzienlijk
vermogen en werd eigenaar van tal van huizen in de stad, in 1859
mede-eigenaar van den toen in volle werking zijnden grooten hout-
grond „Osembo" aan de Pararivier, alsook van den houtgrond
„Libanon" in het Saramacca district, waarvan hij, bij de vrijver-
klaring der slaven in 1863, alleen eigenaar werd. Het bleef hem
geldelijk voor den wind gaan en in 1865 werd hij eigenaar van de
suikerplantage „La Jalousie" aan de Boven-Commewijne. Maar
ook hem ontgingen de gevolgen van de afschaffing der slavernij
niet. Het dalen der suikerprijzen deed hem bovendien bijna zijn
geheele kapitaal verliezen en donkere wolken pakten zich boven-
dien boven zijn hoofd samen, toen hem van overheidswege de uit-
oefening zijner praktijk in het district werd verboden.

Zijn benoeming in den vollen zin des woords opvattende, dat is
stedelijk heelmeester binnen de Kolonie, practiseerde Graven-
berch ook als plantage-eigenaar en met succes op enkele planta-
ges, als „Goudmijn", „Breukelerwaard", „Vossenburg" en „Sloot-
wijk". Maar onverwacht ontving hij in 1875 van den districts-
commissaris van Boven-Commewijne en Commetewane, op het
station Ephrata gevestigd, een aanschrijving dat hem ingevolge
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de beslissing van den gouverneur destijds niet veroorloofd was de
geneeskundige praktijk op de plantages uit te oefenen, en dat hij,
zoo hij daarmede doorging, beboet zou worden. Tevens werd hem
schriftelijk aangezegd zijn ambt als districtsheelmeester neer te
leggen. De terneergeslagen man, ook op deze wijze getroffen, ver-
liet het district om verder in Paramaribo te gaan wonen. Tal van
plantagedirecteuren zonden hem bij zijn vertrek schriftelijke
dankbetuigingen.

Hem werd bij een proces-verbaal ten laste gelegd, dat hij
niet nauwkeurig de verschillende kolommen in de ziekenregisters
invulde en hij de geneeskundige praktijk in de districten uitoefen-
de, zonder daartoe bevoegd te zijn.

Deze zaak werd voor het Hof van Justitie behandeld. Als raads-
man had Gravenberch het groote voorrecht de diensten te krijgen
van den toenmaals zeer bekenden en knappen rechtsgeleerde mr.
Colaco Belmonte, die zich voor deze aangelegenheid zeer had ge-
interesseerd. In de zitting van het Hof hield mr. Colaco Belmonte
een schitterend pleidooi dat 20 minuten duurde en als uitslag had,
dat Gravenberch onschuldig aan het hem ten laste gelegde werd
vrijgesproken, zoodat hij zijn praktijk kon hervatten. Hij richtte
toen een verzoekschrift tot het Bestuur en werd ook als Divisie-
Heelmeester toegelaten, waarna hij zich metterwoon in het Dis-
trict Boven-Commewijne vestigde tot het jaar 1879. Ook daar won
hij aller harten onder alle standen en had met zijn geneeskundige
praktijk veel succes.

In het hiervoren genoemd jaar verhuisde Gravenberch weer
naar Paramaribo, waar hij tot zijn dood bleef wonen.

De viering van zijn zilveren jubileum als geneesheer was een
groot feest, waaraan een groote schare belangstellenden deelnam
en waarbij hij veel waardeering ondervond. Niet alleen stroomden
de bezoekers bij den geliefden esculaap binnen, maar tal van ge-
schenken werden hem gebracht. Ondermeer had zich onder een
groot aantal invloedrijke mannen uit de burgerij, een comité ge-
vormd, dat hem een hulde heeft toegebracht waarvan de Suri-
naamsche Courant, Gouvernements Advertentieblad van 3 Au-
gustus 1880 het volgende schreef:

„Heden (1 Augustus 1880) vierde onze stadgenoot de heer A. F.
Gravenberch zijn 25-/ang/«èi/e als chirurgijn. De schare van vrien-
den en bekenden was zeer talrijk.

Te half elf ure, trad een der commissarissen van een gevormd
Comité op, dat hem in naam zijner land- en stadgenooten, een
stoffelijk bewijs hunner hulde aanbood met de volgende woorden:

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:13:08PM
via free access



VAN SLAAF TOT GENEESHEER' ' 151

Waarde Vriend Gravenberch.
Mochten Suriname's ingezetenen zich verblijden, toen vijf en

twintig jaar geleden, Z. M. onze geliefde en geëerbiedigde Koning
Willem III u een brevet verleende, waardoor gij als Chirurgijn in
ons midden werdt, hoeveel te meer zij, welke gedurende die 25
jaren ondervonden hebben, da£ gt)' da* worra:^ weer da»

Uit naam, zoowel van hen, die thans niet in ons midden zijn, als
van al de u omringenden, betuig ik u op dezen, voor u zoo plechti-
gen dag, onze warme tevredenheid en dank, voor de door u gedu-
rende dien tijd aan uwe natuurgenooten bewezen diensten.

Ga steeds zoo voort, trots al de hinderpalen aan uw zoo moei-
lijken werkkring verbonden.

De Heer der Schepping, die u gedurende dat tijdsverloop de
krachten schonk, zal, hopen wij, u blijven versterken — en Suri-
name trotsch zijn en blijven op zijnen Gravenberch.

Als een blijk van hulde, bieden wij u, uit naam uwer land- en
stadgenooten dit geschenk aan. Ons aller wensch is, dat gij het
besteden moogt tot uw en ons aller genoegdoening.

Leve Gravenberch!

Deze toespraak werd door den jubilaris aldus beantwoord:
Geachte vrienden!
Dank, driewerf dank, onzen geëerbiedigden Koning, voor het

voorrecht mij voor 25 jaren toegestaan,
Mocht ik gedurende dien tijd naar hetgeen ik heden van land-

en stadgenooten ondervond, getoond hebben, dat voorrecht waar-
dig te zijn, dan zal de dag van heden voor mij steeds een prikkel
zijn, mijn ouden weg te blijven betreden.

Verder werd de dag genoegelijk doorgebracht en besloten met
eene serenade, door de liefelijke medewerking der leden van het
Muziek-Gezelschap: „Harmonie".

Het was leven en vreugde op dien dag. „Meer na dezen" klonk
het uit veler monden."

Kort na deze gebeurtenis keerde fortuna hem den rug toe en
leed Gravenberch groote verhezen. Hij verloor bijna alles wat hij
bezat maar bleef kalm en waardig zijn werk verrichten. Nog her-
dacht hij op 1 Augustus den dag waarop hem voor een halve eeuw
de vergunning werd verleend de geneeskundige praktijk uit te
oefenen en nog maar een jaar daarna sliep hij in, na een kortston-
dige ziekte en weinig lijden, op 16 November 1906 in den gezegen-
den ouderdom van 95 jaren.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:13:08PM
via free access



152 VAN SLAAF TOT GENEESHEER

Een groote schare van stedelingen en districtsbewoners bewe-
zen den merkwaardigen man op 17 November de laatste eer toen
hij op het kerkhof „Willem Jacobsrust" aan den schoot der aarde
werd toevertrouwd. In hem verloor de Surinaamsche maatschap-
pij een held in de geneeskunde, van wien getuigd kon worden dat
hij bij alle beslommeringen den strijd des levens onvermoeid met
edele wapens heeft volstreden. Hij was in Nederlandsch Guyana
de trots van zijn ras, een toonbeeld van de goede gaven en eigen-
schappen, die in zijn ras verborgen liggen, een unicum in de ge-
neeskundige wereld, deze ongestudeerde slavenzoon, wiens naam
als geneesheer tot den huidigen dag in gezegende herinnering
voortleeft.
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