
HET HULDEBLIJK VAN SURINAME
AAN H.M. DE KONINGIN TER GELEGENHEID
VAN HAAR HUWELIJK OP 7 FEBRUARI 1901.

DOOR

FRED. OUDSCHANS DENTZ.

Toen het bekend werd, dat H.M. de Koningin zich in het hu-
welijk zou begeven, stelde een aantal ingezetenen van Suriname
zich in commissie onder voorzitterschap van den procureur-gene-
raal, mr J. W. van Oosterzee, met den voorzitter van de Kolo-
niale staten, mr C. I. Heylidy, als ondervoorzitter. Als penning-
meester werd aan deze commissie toegevoegd de koloniale ont-
vanger en betaalmeester, R. Bueno de Mesquita; als secretarissen
mr A. J. van der Houven van Oordt en mr G. A. van Embden.
In November 1900 wendde men zich tot de ingezeten van Suri-
name; zie foy/age 2.

Voor de inzameling werd Paramaribo in 13 secties verdeeld.
Het aantal bijdragers bedroeg daar 2898, die 1862 gulden
10£ cent schonken. De 2283 schoolkinderen in de hoofdplaats
brachten 227 gulden 72£ cent bijeen. In de districten was het
resultaat als volgt:

Beneden-Commewijne / 328,60 door 732 personen
Beneden-Para & Beneden-Suriname -284,97 „ 772
Saramacca -212,70 ,, 385
Cottica - 133,10 „ 534
Boven-Para & Boven-Suriname. . . - 89,96 ,, 172
Marowijne - 73,68 „ 111
Nickerie - 60,— „ 93
Coronie - 51,60 ,, 57 ,,

Alles tezamen werden dus / 3324,44 door 8037 gevers bijeen-
gebracht.

Het ingezamelde bedrag werd, blijkens de rekening en ver-
antwoording van den penningmeester als volgt besteed:
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Aan een staaf goud wegende 1355J gram essai 928 dr. / 2044,43
per wissel gezonden - 1125,40
Onkosten - 54,52
Saldo geschonken aan de Vereeniging voor Nationale

feesten - 100,09
/ 3324,44

Er werd besloten aan de Koningin aan te bieden een gouden
scheepje, ontleend aan het zinnebeeld (vroeger als wapen gebruikt)
van Suriname, op een zee van zilver, en met de wapens van het
koninklijk echtpaar op het voetstuk versierd. Dit geschenk werd
door de Kon. Ned. Fabriek van Gouden en Zilveren werken
J. M. van Kempen & Zonen te Voorschoten ontworpen.

Voor het vervaardigen van het stuk werd / 190.— betaald,
voor een lederen foudraal / 75.— voor het gouden scheepje
/ 1560.—, tezamen / 1825.—. Van de staaf goud werd voor schip
en schild 893 gram gebruikt. De overblijvende 4621 gram bevatte
429, 2 gram a / 1,63 per gram, is / 699,60. Voor het verschil van
/ 1825.— en ƒ699,60 werd — zooals hierboven gezegd —, een
wissel van / 1125,40 aan van Kempen gezonden, die mededeelde,
dat de waarde van het geheel ongeveer / 5000.— bedroeg en dat
het voetstuk 2,612 kg aan zilver bevatte.

Deze gegevens berusten in een dossier, aanwezig ten parkette
van den procureur-generaal te Paramaribo met de hierachter
opgenomen bijlagen, waaruit de samenstelling der commissie
blijkt, de aanvaarding van het geschenk, de gelegenheid tot
bezichtiging van de ontwerp-teekening, de beschrijving van het
huldeblijk, de aanbieding door Jhr T. A. J. van Asch van Wyck,
oud-gouverneur van Suriname en minister van Koloniën, op
31 Augustus 1901 en de dankbetuiging der Koningin. Het ge-
schenk is aanwezig in het paleis Noordeinde te 's-Gravenhage.

In de 1ste druk van het platenalbum O«z<? TFesi t» teioor̂  en
foeW is een afbeelding van het geschenk opgenomen.

BIJLAGE 1. -

Ter kennis van de ingezetenen van Suriname wordt gebracht, dat
onderstaande Heeren zich in commissie hebben gesteld ten einde
initiatief te nemen tot het bijeenbrengen van eene som gelds, om,
namens Suriname's ingezetenen, Hare Majesteit de Koningin bij gele-
genheid van Hoogst Derzelver aanstaand huwelijk een huldeblijk te
kunnen aanbieden.

De namen van de leden dezer commissie zijn:
Dr H. D. Benjamins, E. A. Cabell, A. Conradi, J. de Costa, M. F. B.
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del Prado, Mr G. A. van Emden, W. van Esveld, G. Eysink, H. J.
Fernandes, S. Fonseca, E. C. Gefken, G. S. Gorsira, D. Harmsen, D. H.
Havelaar, Mr C. J. Heylidy, J. L. Hymans, Mr D. Juda, A. E. J. W.
Juta, J. A. A. Lodwijks, W. L. Loth, Mr G. H. Barnet Lijon, R. Bueno
de Mesquita, J. E. Muller, Ong- A. Swie, Mr A. J. van der Houven van
Oordt, Mr J. W. van Oosterzee, O. A. Peters, S. H. Pos, Mr S. van
Praag, J. S. Roos, G. Rijsdijk, A. J. baron Schimmelpenninck van der
Oye, F. Stahelin, H. H. Zaalberg.

Besloten is, dat de leden der commissie zelve bij de bewoners van
Paramaribo met inteekenlijsten rond zullen gaan, om gelden in te
zamelen; men zal echter vrij zijn ook hun bijdragen te kunnen geven
zonder op de lijst te teekenen.

Elke bijdrage, hoe gering ook, zal gaarne in ontvangst genomen
worden. Bij het aanbieden van het huldeblijk zullen niet vermeld
worden de namen der gevers en de afzonderlijke bijdragen der giften,
maar alleen het totaal bedrag en het aantal van hen die bijgedragen
hebben.

De commissie zal zich voorts tot de Districts-Commissarissen wen-
den met het verzoek in de districten commissies in het leven te roepen,
ten einde ook daar geld in te zamelen. Het bureau der commissie is
samengesteld als volgt:

Mr J. W. van Oosterzee, voorzitter.
Mr C. J. Heylidy, ondervoorzitter.
R. Bueno de Mesquita, penningmeester.
Mr A. J. van der Houven van Oordt. 1 , .
Mr G. A. van Emden ƒ secretarissen.

Paramaribo, November 1900.

Gouvernements-Advertentieblad 20 Nov. 1900, no 98.

BIJLAGE 2.

Naar wij vernemen heeft H.M. de Koningin aan de Commissie tot
het aanbieden van een Huldeblijk ter gelegenheid van Haar huwelijk
doen weten, dat dit huldeblijk te zijner tijd met groote erkentelijkheid
zal worden aanvaard.

Gou vernements-Advertentieblad 12 Maart 1901, no 24.

BIJLAGE 3.

De Commissie tot aanbieding van een Huldeblijk aan H.M. de Ko-
ningin ter gelegenheid van Haar huwelijk verzoekt ons mede te deelen,
dat in een der beneden-localen van het Gebouw der Koloniale Staten
gedurende eenige dagen ter bezichtiging wordt gesteld de ontwerp-
teekening van het Huldeblijk, hetwelk aan H.M. de Koningin namens
Suriname's ingezetenen zal worden aangeboden.

Gou vernements-Advertentieblad 2 April 1901, no 30.
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BIJLAGE 4.

HULDE VAN SURINAME.

Morgen zal aan H.M. de Koningin worden aangeboden het huwelijks-
geschenk der ingezetenen van Suriname, dat op den dag der echtver-
bintenis nog niet gereed was om aan H.M. te worden overhandigd.

De minister van Koloniën Jhr van Asch" van Wyck heeft zich, op
uitnoodiging der commissie voor dit huldeblijk (waarvan voorzitter
is de procureur-generaal wd gouverneur van Suriname Mr J. W. van
Oosterzee en secretaris Mr G. A. van Emden), welwillend bereid ver-
klaard, zich met de overhandiging van dit stoffelijk blijk der ver-
knochtheid van Suriname's bevolking te belasten, waartoe H.M. den
Minister morgen op het Loo in de gelegenheid stelt.

Dit even zinnebeeldige als rijke geschenk bestaat in hoofdzaak in
eene kunstig uitgevoerde plastische voorstelling van het wapen van
Suriname.

Een massief gouden schip met groote zorg vervaardigd naar het
type der 17e eeuw en zeilende met volle zeilen opgetuigd, in heraldisch
gedreven zilveren zee, is van een zilveren band omgeven, waarop de
wapenspreuk „Justitia pietas fides" in niëllo is aangebracht op een
basrelief gedreven jardiniere.

Deze allegorie rust op een zilveren voetstuk dat aan de voorzijde
is versierd met de geëmailleerde wapenschilden en wapenspreuken
van H.M. de Koningin en Z.K.H, den Prins-Gemaal, gedekt door een
massief gouden Koninklijke kroon en gesteund door zilveren oranje-
takken.

Aan de tegenovergestelde zijde is een fraai gevoueerd gouden schild
en relief aangebracht, prijkende met het inschrift: „De ingezetenen
van Suriname aan hunne Koningin".

Ter weerszijden prijken zilveren hoorns van overvloed gevuld met
pipites en rustende op gedreven zilveren palmen.

Het goud aan dit geschenk verwerkt is alles zuiver Surinaamsch
goud. Het geheel is ontworpen en vervaardigd in de Koninklijke Ne-
derlandsche Fabriek van Gouden en Zilveren werken van J. M. van
Kempen en Zonen te Voorschoten, en zal tafel en salon van het Ko-
ninklijk Paleis, waarin het een plaats zal krijgen in hooge mate tot
sieraad strekken.

Algemeen Handelsblad 30 Aug. 1901.

BIJLAGE 5.

Paramaribo, 2 September 1901.
In antwoord op de telegraphisch aan Hare Majesteit de Koningin

aangeboden gelukwensch, werd gisteren door den Gouverneur ont-
vangen het volgend telegram:

Zend U bestuur en bevolking oprechten dank gelukwenschen; ont-
ving gisteren met groote erkentelijkheid geschenk Suriname.

Wilhelmina.

Buitengewoon nummer van het Gouverne-
ments-Advertentieblad 20 Sept. 1901, no. 76.
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BIJLAGE 6.

Blijkens schrijven door de „Commissie tot het aanbieden van een
Huldeblijk, namens Suriname's ingezetenen, aan Hare Majesteit de
Koningin ter gelegenheid van Hoogstderzelver huwelijk", ontvangen
van Zijne Excellentie Jhr Mr T. A. J. van Asch van Wyck, die zoo
welwillend was de aanbieding op zich te nemen, heeft Hare Majesteit
op den avond van 31 Augustus j.1. in tegenwoordigheid van Z.K.H, den
Prins der Nederlanden en van Hare Majesteit de Koningin-Moeder, en
omgeven door de geheele Hofhouding, het Huldeblijk in ontvangst
genomen, met groote dankbaarheid aanvaard. Hare ingenomenheid
met de keuze van het geschenk betuigd en Z.Exc. Jhr Mr T. A. J.
van Asch van Wyck opgedragen aan de ingezetenen dank te betuigen
voor de bewijzen van gehechtheid.

Fotografiën van het kunstvoorwerp, dat aan H.M. de Koningin als
Huldeblijk, namens Suriname's ingezetenen, is aangeboden, zullen
op Donderdag 10, Vrijdag 11 en Zaterdag 12 dezer, des voormiddags
van 2 tot 12 uur, in een der localen van het parket ter visie liggen.

Gouvernements-Advertentieblad 8 Oct. 1901, no. 87.
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