
IETS OVER DE SURINAAMSCHE
SCHERPSCHUTTERSVEREENIGING

DOOR

PH. A. SAMSON

In de loop van de tijden zijn er in Suriname onder de druk van bepaalde
omstandigheden, particuliere verenigingen opgericht met het doel de
wapenhandel te beoefenen om de overheid in tijden van nood bij te staan.
Zo werd in 1893, na de woelingen onder het bestuur van Gouverneur Jhr.
A. M. DE SAVORNIN LOHMAN, een scherpschuttersvereniging opgericht; in
1912, na het Killingercomplot, ontstond de ,,Surinaamsche Weerbaar-
heidsvereeniging" *); in 1933, na de relletjes rondom DE KOM, de ,,Suri-
naamsche Burgerwacht" *). Deze verenigingen hebben vrijwel alle een
kortstondig bestaan gehad; nadat de gebeurtenissen ten gevolge waarvan
zij waren opgericht in het vergeetboek raakten, bloedden zij langzaam
dood.

In deze bijdrage wil ik een en ander vertellen van de „Surinaamsche
Scherpschuttersvereeniging", die ongeveer acht jaar heeft bestaan en
vooral in de eerste jaren na haar stichting heeft gebloeid.

Op 17 januari 1893 kwamen op het initiatief van JULIUS LOUZADA
enige burgers bijeen met het doel de oprichting van een scherpschutters-
vereniging te bespreken. Nadat tot de oprichting was besloten, werd een
comité van voorbereiding benoemd. Bij G.R. van 14 maart 1893 werden
de Statuten van de ,,Surinaamsche Scherpschuttersvereeniging" goed-
gekeurd.

Het doel van de vereniging was zich te oefenen in het schijfschieten en
de wapenhandel, bij voorkeur met geweren, zoals door de Nederlandse
Weerbaarheidsbond bij het houden van scherpschuttersconcoursen toe-
gelaten. De leden, die bij iedere oefening waren gekleed in een voorge-
schreven uniform, moesten zich verbinden, om wanneer zij in buitengewone
omstandigheden door of vanwege de Gouverneur werden opgeroepen.

i) De Statuten van de „Surinaamsche Weerbaarheidsvereeniging"
werden goedgekeurd bij G.R. van 1 oct. 1912 No. 4930, en gepubliceerd
in het G. ^4. B. var! 4 oct. 1912. Het Bestuur bestond uit: J. DE VRIES,
V. BULO, CH. J. LAWTON, H. M. BENSDORP en R. D. SIMONS.

*) De Statuten van de „Surinaamsche Burgerwacht" werden goedge-
keurd bij G.R. van 20 juni 1933 No. 1950 en gepubliceerd in het G. /4. fl.
van 27 juni 1933. Bestuur: L. C. REEDIJK Voorz., H. J. DE VRIES Onderv.,
H. DA COSTA Secr., mr. M. S. REITSMA, Penningm., C. P. DE GRAAF,
C. J. A. KWAST en PH. FERNANDES Commissarissen.
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zich onmiddellijk te stellen onder de bevelen van de door of vanwege Z.E.
aan te wijzen autoriteiten.

Het eerste bestuur bestond uit de heren: W. F. AMIABEL, Voorzitter,
J. W. BUENO DE MESQUITA, Penningmeester, J. LOUZADA, Secretaris,
A. G. WEVERS en F. EIKMANS, Commissarissen. Dadelijk traden 33 leden
toe.

Drie malen per week werden er oefeningen gehouden. Gouverneur Jhr.
mr. T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK, die tot Beschermheer van de vereniging
werd gekozen, gaf twee Flobertgeweren ten geschenke en een hoeveelheid
scherpe patronen; uit het wapenmagazijn van het Garnizoen ontving de
vereniging 35 Beaumontgeweren in bruikleen. De schietoefeningen namen
op 23 september 1894 des morgens te 6 uur een aanvang. Al dadelijk bleek
dat er grote belangstelling voor de vereniging bestond. Het eerste jaar
werd aan contributie /. 887 ontvangen; de uitgaven bedroegen /. 606.

Het eenjarig bestaan werd op 1 april 1894 op grootse wijze gevierd.
Met muziek van het corps Schutterij voorop trokken de leden naar de
Buitensocieteit het Park, waar het Bestuur Gouverneur en autoriteiten
ontving. Na een welkomstwoord van de Voorzitter hield de Gouverneur
een rede; door twee dames werd een fraai vaandel aangeboden en het feest
werd met een bal gesloten.

Jaarlijks werden er schietwedstrijden gehouden. De oefeningen werden
gehouden onder leiding van militaire instructeurs. Het tenue bestond uit
witte pantalon en buis, verzilverde knopen, klepzakken en een groen
distinctief op de linkermouw, alsmede een witte pet. De vereniging nam
aan de parades op het Gourvenementsplein deel; er waren twee tambours
en een pijper.

Toen Gouverneur VAN ASCH VAN WIJCK Suriname verliet, gaf de vere-
niging een afscheidsfeest, waarbij aan Z.E. een wandelstok met gouden
kop gegraveerd met de letters S.S.V. werd aangeboden. Ook aan de Ma-
joor-Commandant van de Troepen WESTEROUEN VAN MEETEREN, die in
1900 naar Nederland vertrok, werd als erkentelijkheid voor zijn aan de
vereniging bewezen diensten een fraai souvernir, bestaande uit een paar
Surinaamse gouden manchetknopen met de initialen S.S.V., aangeboden.

Op 26 december 1899 hield de S.S.V. een Transvaaldag waarop schiet-
wedstrijden werden gehouden, gevolgd door een bal. Ook een bloementen-
toonstelling werd voor dat doel georganiseerd. In 1900 belastte de vereni-
ging zich met het inzamelen van gelden voor de nagelaten betrekkingen
van in Zuid-Afrika gesneuvelde Boeren, een cheque van /. 2120, later
gevolgd door een van /. 125 werd aan de Ned. Zuid-Afrikaanse vereniging
verzonden.

Het is niet met zekerheid na te gaan hoelang de vereniging heeft bestaan.
De laatste algemene vergadering, in de Surinaamse nieuwsbladen ge-
adverteerd, werd op 18 november 1900 gehouden, de laatste exercitie
die ik in de bladen aantrof had op 13 december 1900 plaats.

In de StmwaamscAe Cowratt/ van 21 april 1895 staat vermeld dat er een
maandblad gewijd aan de belangen van de vereniging is gesticht. Het is
mij echter niet gelukt een of meer exemplaren daarvan te vinden, noch
konden de weinige nog in leven zijnde leden van de vereniging mij in-
lichten hoelang dit maandblad heeft bestaan.
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Als onderdeel van de S.S.V. werd in 1894 een Scherpschutters-sociëteit
opgericht die op 28 juli 1894 in het beneden lokaal van de loge „Concordia"
werd geopend.

Over het ontstaan van deze sociëteit verscheen in het nieuwsblad
5urt'nam« van 24 juli 1894 het volgend bericht:

„Nu ongeveer vier weken geleden werd door een lid van de Surinaam-
sche Scherpschuttersvereeniging de heer J. W. Bueno de Mesquita het
plan opgevat om onder de leden der vereeniging eene sociëteit op te rich-
ten, die ten doel zoude hebben om door gezellige samenkomsten, zoowel
met als zonder dames, den band dien de Vereeniging bindt, nauwer toe te
halen en hechter aan te sluiten. Ter verkrijging van de daartoe benodigde
fondsen besloot hij onder de leden der vereeniging zelven een leening ad.
/. 2500,— verdeeld in 250 aandeden a. /. 10,— te sluiten, hetgeen mocht
hem dit al of niet gelukken, de levensvatbaarheid der zaak al of niet zoude
aantoonen".

„Binnen eenige dagen was de ontwerper met de uitgeschreven leening
zoo genaderd dat hij met eene op enkele aandeden na volteekende lijst een
vergadering kon bijeenroepen, ter nadere bespreking en uitvoering van
zijn plan".

„Algemeen werd dit toegejuicht en besloten nadat een door den ont-
werper opgemaakt Reglement in bespreking was genomen en goedgekeurd,
onmiddellijk een Bestuur te benoemen, dat uit hun midden eene Commissie
aanwees, die belast werd met de oprichting der sociëteit en de daaraan
verbonden werkzaamheden".

„Spoedig daarna was een lokaal aangehuurd, het benoodigd meubilair
van onze meubelmakers besteld - besloten is om al wat de sociëteit mocht
noodig hebben en alhier kan verkregen worden niet anders dan van hier
te doen aanschaffen - en bepaald dat de opening op den 21ste Juli zoude
plaats hebben".

Bij de opening was de sociëteit smaakvol versierd met geweren en vlag-
gen. De borstbeelden van Koningin Emma en Koningin Wilhelmina waren
schitterend geillumineerd. De Voorzitter J. W. BUENO DE MESQUITA en de
Voorz. van de S.S.V. hielden redevoeringen en het feest werd besloten met
een bal dat tot 1 uur 's nachts duurde. Door de muziekvereniging „Ex-
celsior" werd een marsch, door BUENO DE MESQUITA gecomponeerd en
door A. J. DE VRIES gearrangeerd, gespeeld onder de naam „Scherpschutters
marsch".

Geregeld werden voor ouderen zowel ais kinderen dansavonden ge-
houden. Ook werden er voordrachtavonden en toneelvoorstellingen ge-
organiseerd; in april 1897 voerde de sociëteit het toneelstuk „Arbeid
Adelt" op. Ter gelegenheid van de jaardagen van Koningin WILHELMINA
en Koningin EMMA werden feesten gehouden; aan een in 1894 gehouden
bal namen 50 leden met hun dames deel.

Het deballoteren» van een persoon, die aanvroeg lid van de S.S.V. te
worden had tot oorzaak dat de Vereeniging en de Sociëteit werden, ge-
scheiden.

Volgens de bepalingen was de sociëteit gesloten gedurende de uren dat
de oefeningen werden gehouden. Deze maatregel moest na de afscheiding
worden ingetrokken en dit had tot gevolg dat vele leden in plaats van de
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oefeningen te bezoeken naar de sociëteit gingen. Dit was een van de oor-
zaken van de achteruitgang van de vereniging.

Langzaam verliepen èn Vereeniging èn Sociëteit. Op 6 januari 1900
werd in de sociëteit nog een muziekuitvoering gegeven; op 20 januari d.a.
v. een biljartconcours met muziekuitvoering en bal. In augustus werd de
liquidatie in de locale bladen geadverteerd..

Onder de indruk van het Killingercomplot werd in 1910 een poging
gedaan om de vereniging te doen herleven. Op 1 juni 1910 kwamen op
initiatief van de heer A. S. J. FERNANDES enige heren bijeen om daartoe
plannen te maken. Hiervan kwam echter niets.

Het is jammer dat er niet meer bekend is van de S.S.V. die van 1893 tot
1900 in Paramaribo heeft bestaan; niemand weet waar het archief ge-
bleven is en de ouderen die nog lid van vereniging en sociëteit zijn ge-
weest wisten slechts weinige inlichtingen te verstrekken. De verzamelde
gegevens geven echter een indruk van een vereniging en een sociëteit die
op het einde van de 19de eeuw nuttig werk in Suriname heeft gedaan.

Een van de Wama- of Wajarikoele-kampjes waarvan
J. MICHELS in zijn expeditie-verslag (zie bladz. 226)

melding maakt.
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