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Ons Swnnawe. Z)e
Broeierg'emee«tó tn A^eder/andscA Gwyana.
— Met gedeeltelijke medewerking van G. J.
Staal, oud-gouverneur van Suriname door
H. G. Steinberg, director van het Zeister-
Zendingsgenootschap. Uitg. door de N.V.
Algemeene boekhandel voor inwendige en
uitwendige Zending te 's-Gravenhage. / 3.90.

In 1912 verscheen, eveneens onder den titel Ons 5«n«ame, bij
denzelfden boekhandel, onder de auspiciën van den Nederland-
schen Studenten Zendingsbond, het eerste handboek over de
zending in Suriname, geschreven door den toenmaligen secretaris
van het Zeister Zendingsgenootschap, H. Weiss. Dit boek is
uitverkocht. In 1928 werd aan ds. Steinberg opgedragen een
geheel nieuwe bewerking van de stof te geven en ziehier de
vrucht van onvermoeiden arbeid en studie in de groote hoeveel-
heid materiaal, een kloek werk van 335 bladzijden met 40 platen,
27 kaarten en 5 diagrammen, een geschiedenis van de Suriname-
zending, rijk van inhoud, onmisbaar voor ieder, die in Suriname
belang stelt, en een verrijking van de zendingsliteratuur. „Ons
Suriname" is het uit piëteit naar het zooveel beknopter werkje
van den heer Weiss genoemd. Gezegd wordt, dat van „Ons Su-
riname" gesproken wordt ter wille van de broeders en zusters
zendelingen, Herrnhutters, Duitschers, die in dit boek met hun
werk en hun overgave aan het woord zijn; ook ter wille van de
Evangelische Broedergemeente, de Creolenkerk, die met haar
wordingsgeschiedenis en haar ontwikkelingsgang een ruime
plaats in het boek beslaat, en in de derde plaats omdat in Protes-
tantsch Nederland de kring van hen, die in dezen zin aan Suri-
name denken: Suriname door God aan ons geschonken als een
toevertrouwd pand en daarom in zeer bijzonderen zin: Ons
Suriname, grooter wordt.

Het werk is op den band met het oude scheepjeswapen ver-
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sierd en het motto: Justitia-Pietas-Fides, waarvan een toelich-
ting is opgenomen, ontleend aan het artikel, dat wij in de W. / .
Gi'̂ s van Mei 1928 schreven. Oud-gouverneur Staal, wiens be-
langstelling èn voor Suriname èn voor de Broedergemeente niet
verflauwd is, schrijft het eerste hoofdstuk: Land, volk, geschie-
denis en bestuur van Suriname, dat hem is toevertrouwd, en
vlot en aangenaam leest. Mogen we daarbij twee kleine opmer-
kingen maken en wel dat het standbeeld van H. M. de Koningin
op de plaat bij blz. 5 niet het eenige is, dat in Groot-Nederland
voorkomt, omdat 19 Januari 1933 een standbeeld op Curacao
voor H. M. is onthuld, en dat de naamsafleiding van Paramaribo
(blz. 11) sedert vele jaren tot het rijk der fabelen is verwezen.
Immers de naam Parmurbo bestond al in 1613, lang voor Par-
hams komst (zie: £ew /Ims/eriamscte /actory te Paraman'èo t»
J 6 / J , door mr. dr. S. van Brakel, .Byiragew e« Afe^e^/mg^M va»
te* 7/tsfomcA Ge«oo*sc/fa£, deel XXXV, 1914, blz. 83/6).

De tien hoofdstukken van ds. Steinberg leveren een volledig
beeld van het grootsche werk, dat Duitsche broeders en zusters
sedert 1735 in „Ons Suriname" hebben verricht; niet minder
dan 695 mannen en vrouwen, waarvan 200 hun graf in Suriname
vonden, de helft jonger dan 35 jaar!

De schrijver, die Suriname en de kerk en zending aldaar door
eigen aanschouwing kent, behandelt de komst der Herrnhutter-
zending in Suriname, de zending onder de Indianen in Berbice
en Suriname, een eeuw slavenzending, dan het ontstaan en de
ontwikkeling der Creolenkerk, haar karakter, organisatie, en
hedendaagsche ontwikkeling. Dan volgen de zending onder
Boschnegers, Britsch-Indiërs en Javanen. Tenslotte werpt de
schrijver een blik terug en een blik vooruit.

Dit zesde deel in de reeks: 0«2e Zendings-jeMen, is een boek,
dat met droefheid en blijdschap, beide vervult, het hart vertee-
dert en ons Nederlanders beschaamd doet staan over wat wij ver-
zuimden in ons gewest in Zuid-Amerika.

De inhoudsopgave en de registers, die zeer uitvoerig zijn,
vergemakkelijken het naslaan in niet geringe mate, en dan tref-
fen wij bovendien 26 kaarten met naamregister aan in een af-
zonderlijke omslag en een handleiding ter bestudeering, waarin
een rijk litteratuuroverzicht voor elk hoofdstuk is opgenomen.

Wij hebben het boek met aandacht en groote belangstelling
gelezen en daarbij doemden vele herinneringen op aan personen,
die hebben medegearbeid aan het groote werk der Herrnhutter-
zending, en aan de Creolenkerk, die zulk een voorname plaats
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in de samenleving van Suriname inneemt en zooveel heeft ge-
daan voor godsvrucht, opvoeding en onderwijs van het Suri-
naamsche volk. Wij Nederlanders moeten innig dankbaar zijn
voor alles wat is verricht, en bovendien thans de plicht erkennen
van zelf meer te moeten doen. Wat in het verleden is verzuimd,
brenge de toekomst. FRED. OUDSCHANS DENTZ.

Druk De Bussy, Amsterdam (niet in den
handel).

Dit fraaie gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het
200-jarig bestaan op 16 October 1933 van de firma, aan den hoofde
dezes genoemd, zou er geen aanspraak op mogen maken in een
Westindisch tijdschrift besproken te worden, omdat het een
tweehonderdjarig wijnkoopersbedrijf behandelt, ware het niet,
dat de werkzaamheden en het arbeidsveld dezer firma zich ook
had uitgestrekt tot West-Indië, in het bijzonder tot Suriname,
Rio de Berbice (Britsch Guyana) en St. Eustatius. Uit dien hoofde
toch geeft het allerlei geschiedkundige bijzonderheden.

Johannes Boelen, (1710—1791), de oprichter, was gehuwd met
Alida Cornelia van den Broek. Haar neef, Johannes van den
Broek, zoon van een harer jongere broers, was gevestigd in Rio
de Berbice, en met hem heeft Johannes Boelen gedurende tal
van jaren in nauwe zakenverbinding gestaan. De eerste uitvoer
van wijn naar Suriname heeft in 1740 plaats gehad. In het archief
zijn remises terug te vinden van Jan Pens, Philippe Termin (be-
doeld is Fermin) en Mosiek (bedoeld Mozes?) Nassy in de jaren
1751, 1756 en 1758, terwijl op Curagao mejuffrouw Jannetje
Bouwman, weduwe van Johannes Bertrand, de zaken waar-
neemt. Deze relatie duurde van 1755 tot 1760, waarna kapitein
Claas Wiegenaar als gevolmachtigde moet worden aangesteld
om de gelden van genoemde, intusschen hertrouwde, Jannetje
Bouwman, en eenige andere debiteuren op Curacao in ontvangst
te nemen.

Johannes van den Broek, over wien wij spraken, bezat koffie-
plantages in Berbice: „Nomen Nescio" en „De Dankbaarheid".
De verkoop der wijnen en jenever, in consignatie naar Van den
Broek gezonden, was toevertrouwd aan J. F. E. Berthon te
Berbice. Van een der rekeningen-courant uit het archief wordt
een afdruk van 8 Juli 1780 bijgevoegd.
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Van den Broek klaagt over de slechte suiker, welke hij niet
durft overzenden, maar kof f ie verschepingen vinden geregeld
naar Johannes Boelen plaats. De beide plantages, zooeven ge-
noemd, waren voor / 50.000 tezamen bij Boelen verzekerd. De
koffieëxploitatie was een winstgevende zaak, immers in één jaar
tijd, 1786, zendt Van den Broek voor / 62.778 koffie over.

Lezenswaardig is een brief van Van den Broek, op 19 Maart
1795 uit Berbice geschreven aan zijn veelgeliefden neef (Boelen).
Daarin lezen wij, dat hun plantage 95.000 boomen heeft en zij
over een of twee jaren honderd twintig duizend pond koffie
hopen te maken; dat twaalf paar garen kousen worden gevraagd
voor de kleinen en een zwart castoren hoed.

Naar St. Eustatius zond Boelen in 1779 en 1780 met zijn zwa-
ger F. Spliethoff van Lingen eenige zendingen haver en paarde-
boonen en ontving daarvoor koffie terug, en op Paramaribo werden
vele jaren zaken gedaan in jenever, welke de schippers mede-
namen, daar ter plaatse verkochten, en voor de opbrengst koffie
aan de firma in Holland afleverden, welke met winst werd
omgezet. Het mes sneed van twee kanten.

Tot 1821 zien wij verschepingen naar Curacao en Suriname in
dit rijk geïllustreerde gedenkboek, waarin verschillende afbeel-
dingen voorkomen van kwitanties voor hoofdgeld voor slaven,
voor plantagegeld, voor waaggeld en dergelijke.

FRED. OUDSCHANZ DENTZ.

<2* Curasao. Zaterdag 30 Decem-
ber 1933.

P. fr. H. M. Hulsman O. P., de bij het gouden ^4tm'goejubileum
onlangs geridderde redacteur, heeft van zijn verblijf in het moe-
derland gebruik gemaakt, om een fraai f eestnummer in elkaar
te zetten, en dit op de persen van Z)« Maasèoie te doen drukken.
Het portret der Koningin siert de eerste bladzijde, die ook bevat
de beeltenis van den bisschop mgr. Verriet, die met een „nabe-
trachting" de reeks der bijdragen opent.

Alle redacteuren vindt men afgebeeld; gouverneur van Slobbe,
het kamerlid Feber, prof. Groenen van het Centraal katholiek
koloniaal bureau schreven een kort woord; de administratie en
drukkerij zijn in woord en beeld niet vergeten, en pater Wahlen
vertelt aardig van zijn redactietijd (1901—1918) en zijn intrede
in den Kolonialen raad. Ten slotte een lijst van Curacaosche
periodieken, bevattende 112 namen, waarvan er 9 nog bestaan.

DE GAAY FORTMAN.
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. Op initiatief
van de West-Indische kamer uitgegeven
door de Amsterdamsche Boek- en Steen-
drukkerij v/h. Ellerman, Harms & Co. N.V.
Vijftiende jaargang.

Een oude vriend, nu al vijftien jaar in dezelfde jas, telken
jare met nieuwe stoppen en nieuwe voering van binnen. Altijd
even welkom.

D. G. F.

>̂o/, door Sir Reginald
St. Johnston. Uit het Engelsch vertaald
door J. C. Th. G. J. Heyligers. Met een kor-
te inleiding van Mr. D. Fock, oud-gou-
verneur van Suriname, oud-gouverneur-
generaal van Nederlandsch-Indië. Geïllus-
streerd door Eva Wilkin, Zutfen W. J.
Thieme & Cie MCMXXXIII.

Voor het woord Peperpot kan men terecht in de Encyclopaedie
van Nederl. W.-Indië, die ik gaarne openlijk aanbeveel waar 't pas
geeft. Peperpot is vischsoep met cassavebrood, sterk gekruid
met Cayenne-peper. Zooals men misschien niet weet komt de
Cayenne-peper niet uit Cayenne maar uit Frankrijk en uit Zan-
zibar, en deze beide soorten samen gestampt heeten daarom Ca-
yenne-peper. Of deze vischsoep lekker is? De naam Peperpot is
al heel vreemd voor het aardige boek van Sir Reginald St. John-
ston, met 13 kleurige prentjes van inlanders uit de tot de Engel-
sche Koloniën behoorende eilanden in de Caraïbische Zee. Ge-
peperd zijn deze vertellingen geenszins, veeleer zou men haar
goedige, op zichzelf staande vertelsels kunnen noemen, waaraan
de lokale kleur een sprekende bekoring geeft.

Hooren wij, om te beginnen, wat de oud-gouverneur van Suri-
name van het boek zegt.

„Het is ook voor ons, Nederlanders, van groot belang wanneer
de West-Indische Koloniën weer de aandacht trekken. Suriname
en de Curacaosche eilanden geven aan Nederland veel zorg; be-
langrijke financieele bijdragen zijn vooral voor Suriname, zelfs
geheel afgescheiden van den tegenwoordigen crisistoestand, noo-
dig, en veel goed resultaat heeft dat voor de bevordering van de
welvaart van land en volk nog niet opgeleverd. Maar hoe dat
moge zijn, hoe meer men de bevolking daar ginds leert kennen,
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hoe meer ook de pogingen om voor die landen daarginds verbe-
tering der toestanden te brengen effect zullen kunnen hebben.

Het valt daarom toe te juichen dat een Nederlandsche verta-
ling wordt uitgegeven van het aardige boekje, getiteld: ,,A West
Indian Pepper Pot", geschreven door den Engelschen Kolonialen
Hoofdambtenaar T. R. St.-Johnston, waarin dertien verhalen
zijn opgenomen omtrent het leven van de bevolking in verschil-
lende West-Indische koloniën. Wel is waar loopt het alleen over de
Engelsche koloniën maar de geest en de aard van de negerbevol-
kingen in onze koloniën zijn in vele opzichten dezelfde als in de
Engelsche koloniën. En wanneer deze geschiedenissen van de En-
gelsche negers gelezen worden door Nederlanders, die onze kolo-
niën en de negers, welke in onze koloniën wonen, kennen, zal dat
voor hen allicht een aanleiding zijn om ook te publiceeren wat zij
van onze bevolkingen weten, hoe zij onze bevolkingen beoordee-
len, wat van die bevolkingen kan worden verwacht, en op welke
wijze de bevolkingen op hooger peil te brengen zijn, niet slechts
stoffelijk, maar ook geestelijk en zedelijk.

Wil men een bevolking vooruit brengen, dan is vóór alles noo-
dig, dat men die bevolking, al haar gebruiken en gewoonten en
haar geestelijk leven kent.

Het is daarom dat de lezing van deze vertaling bijzonder mag
worden aanbevolen".

Daarna volgt een „voorwoord" van L. S. Amery uit het Mi-
nisterie van Dominions en Koloniën in Downing Street.

„Voor West-Indië herleeft, na lange jaren van afzondering
en stilstand, langzaam maar gestadig weer belangstelling. Door
de opening van het Panama-Kanaal is de Caraïbische Zee niet
langer een afgelegen water, maar opnieuw het tooneel van een
groot wereldverkeer. En misschien duurt het niet lang meer of
luchtschip en vliegmachine verbinden haar eilanden zoodanig
met de buitenwereld en onderling als niemand ooit heeft kunnen
droomen. Ondertusschen zijn preferentieele invoerrechten, zoo-
wel in Moederland als in Canada, een aansporing tot verbetering
der verbindingen. Het Rijks Landbouwinstituut in Trinidad
zorgt voor verbreiding van wetenschappelijke kennis en zendt
geoefende mannen uit, noodig om de bronnen der Natuur tot ont-
wikkeling te brengen ten einde West-Indië in staat te stellen zijn
plaats in den economischen wedstrijd van de tegenwoordige we-
reld te behouden. Er vertoont zich een rimpeling op het water en
trouwe en oude Koloniën, die op den roem van lang voorbije zee-
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slagen en verdwenen weelde teerden, begrepen dat er een nieuw
leven voor hen lag.

Daarom is het dus thans een goede gelegenheid eens iets te kun-
nen lezen over het leven in West-Indië en nog meer over het leven
van den gewonen landbouwer, dat de basis vormt van de geheele
gemeenschap. Kolonel St.-Johnston is er in geslaagd iets te geven,
dat niet alleen de moeite waard is gelezen te worden, maar dat
ook bijzonder belangwekkend is. Ik hoop dat zijn bundel verhalen
in ruime mate belangstelling en waardeering zal vinden".

Van nog meer belang mag heeten hoe de schrijver zelf over de
schetsen oordeelt.

„In deze verhalen, geschreven naar aanteekeningen welke ik
hier en daar gedurende mijn achtjarig verblijf in West-Indië
maakte — op sommige der eilanden tijdens een eenigszins langer
verblijf, op andere bij een kort bezoek, maar overal deed ik toch
wel eenzelfde ondervinding op — heb ik getracht het leven van
den Westindischen landbouwer te beschrijven van „Quashie",
zooals hij naar ouderwetschen trant heet, net zooals de Ier „Pat"
genoemd wordt.

Waar landbouw de hoofdrol speelt, waar de geheele welvaart
door de produkten gedragen wordt, welke een weldoende Natuur
uit den vruchtbaren tropischen grond laat winnen, daar is het
waar „Quashie" de boer, „Quashie" de arbeider, de ruggegraat
van de geheele gemeenschap uitmaakt. En waar dit behoorlijk
erkend wordt — en het stemt blij dit elk jaar meer en meer te
zien gebeuren — daar alleen kunnen geluk en tevredenheid wer-
kelijk voor alle klassen bestaan.

Aan beide zijden moet men weten te geven en te nemen; de ka-
pitalist kan den arbeider niet missen, de arbeider kan niet zonder
den kapitalist bestaan en waar een juist evenwicht bereikt is zal
welvaart heersenen. De planters, de kapitalisten op deze eilan-
den, hebben zware tijden achter den rug, verhelderd door een of
twee — maar al te kortstondige — „boom"-jaren, dat was sinds de
'90-er jaren van de laatste eeuw, en de arbeider moest noodwen-
dig die harde tijden wel meemaken. Maar als er een tijdperk van
wereldvrede aanbreekt, als er een beter begrijpen in Engeland
ontstaat van den strijd in dit deel van ons groot koloniaal Rijk —
en het kan niet ontkend worden dat dit het geval is — dan zal de
vriendelijke, goedhartige West-Indiër, die de velden ploegt, sa-
men met den planter, die naar eenzelfde einddoel streeft door die
werkzaamheden te leiden, zijn juiste belooning ontvangen.
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„Quashie", evenals elke andere klasse in welk deel van de we-
reld ook, heeft zijn goede eigenschappen zoowel als zijn kwade,
maar ik ben er van overtuigd, dat de goede verre in de meerder-
heid verkeeren. Soms kan hij een te hoogen dunk van zich zelf
hebben, kan hij vreeselijk bijgeloovig, zelfs lui zijn, maar de eerste
twee dezer hoedanigheden ontmoet men al te vaak ook onder de
noordelijke volken, terwijl de laatste een begrijpelijk gevolg is van
het leven in de tropen. Aan den anderen kant is hij goedhartig
van aard en heeft een ontwikkeld gevoel voor humor (hiervoor
alleen mag men al zijn tekortkomingen wel door de vingers zien)
en hij is over het algemeen buitengewoon trouw aan de vlag waar-
onder hij leeft.

Toch wilde ik wel op den voorgrond stellen, dat deze verhalen
slechts grepen uit het landleven zijn met hier en daar een aanha-
ling van taal en gewoonten van den landbouwer. Hij, die nooit op
reis gaat, ja ook de haastige bezoeker begaat dikwijls de dwaze
vergissing van lang vervlogen tijden om te denken dat alle „zwar-
ten" eender zijn; natuurlijk heeft men daar even goed standen
als bij ons en hoe spoediger dit wordt ingezien hoe beter. De, zoo-
als men dat noemt, betere kringen zijn even ver van „Quashie"
af als de onze en niets is meer beleedigend voor hem, die werke-
lijk de goede eigenschappen van de West-Indiërs respecteert en
bewondert dan de tegen de borst stuitende vertooningen in
theaters en music halls in onze groote steden van een herleving,
in de twintigste eeuw, van het oude „Christie MinstrelT'-idée over
kleurlingen, alleen maar omdat zij gekleurd zijn. Een mensch moet
evenmin naar de kleur van zijn huid als naar de kleeren die hij
draagt, beoordeeld worden.

Maar „Quashie" is heel iets anders en op dezelfde manier als,
bij voorbeeld, het leven van den landman in East Anglia een
beeld geven kan van het leven in East Anglia zelf zoo hoop ik dat
de volgende bladzijden het hunne zullen bijdragen om de „West-
Indies" te laten zien zooals zij tegenwoordig zijn".

Op de kaart van West Indien in den grooten Stieler kan men
de eilanden van Lucille, het obia-vrouwtje, van Teresa en van de
weesjes gemakkelijk vinden. Ook in de Unrivalled Atlas van W.
en A. K. Johnston. Kleiner behuisd zijn ze op de kaart Westin-
dische Gewasser van Justus Perthes' See-Atlas. Het beste mis-
schien in Perthes' Taschen-Atlas der ganzen Welt, op de kaart
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van Mittel-Amerika, West Indien. Dit is een atlasje dat bij mes
en vork op iedere ontbijttafel hoort. „Ligt het dan bij u, daar ter
plaatse?" Neen, maar als ik mijn linker-arm uitstrek, heb ik het
handige atlasje te pakken.

„Mevrouw Beeston K. Myers was de vrouw van een Pool, een
vroegeren barman uit New York, en een der eersten die uitge-
vonden had hoe men groote voordeden kon behalen bij de in-
voering van de Drooglegging, met het resultaat, dat hij nu een
der millionairs uit Rum Row was". Dat is een aardig verhaal en
zoo zijn er meer; de zwerver van Dominica, bv. met deze merk-
waardige mededeeling, dat het woord kannibaal is afgeleid van
caraïb. En dan „in plaats van met stoom gedreven machines
perste de oude Rawson zijn suikerriet nog altoos in zijn windmo-
len". Dat wist ik niet. Gebeurde dat ook in Suriname? Het verhaal
van Rawson speelt op Trinidad en de molen met vier wieken is
erbij afgebeeld. „Boven den ingang waren duidelijk leesbaar het
jaartal 1798 en het devies van de familie Rawson i/ow<Ö sta«d".
Het verhaal heet „Het obia-vrouwtje van St. Lucia". Obia's zijn
toovermiddelen en de W. I. Encyclopaedic is nogal uitvoerig
over het middel. Iets wil ik ervan overnemen. „Obia's worden in
Suriname ook dikwijls gebruikt om in strafzaken vrijspraak te
krijgen; men plaatst ze in den nacht op de stoep van het kan-
tongerecht of van het Hof van Justitie, met het doel den rechter
te „bewerken". Zie ook Van Kol in Naar de Antillen en Venezuela
(bl. 224/5). Natuurlijk noemt men dit alles malligheid, maar
hoevelen zouden het eens willen probeeren, als ze maar durfden.
Je kunt nooit weten.

Lees ook „Het Katoenpluisje uit Nevis" en „De geluksbrief uit
Demerara", hoewel ik geluksbrief een raar woord vind in de overi-
gens goede vertaling des heeren Heyligers. Nu dan, die brief is ja-
renlang bewaard in een bijbel, zóó lang, dat de postzegels waarde
hebben gekregen, veertienhonderd gulden . . . . maar de lezer
moet genieten van het heele verhaal, ook omdat het met zijn won-
derbaarlijkheden in onzen tijd past.

„Gedurende de laatste jaren zijn zulke kisten reeds een paar
maal op afgelegen plaatsen ontdekt van de Maagden-Eilanden,
(St. Thomas — Sint Kruis — St. Jan — Sombrero — Tortola e.a.)
die schuilplaatsen waren van piraten, boekaniers en andere zee-
schuimers van de 17de en 18de eeuwen". Men kan het vinden in
„De schatbewaarder". Meer vertel ik niet ervan. Indien dit niet
trekt

JOH. F. SNELLEMAN
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