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DE HANDSCHRIFTEN VAN
MR. ADRIAAN FRANCOIS LAMMENS

DE SURINAMICA VAN HET SURINAAMS MUSEUM'

Mr. Adriaan Francois Lammens, oud-president van het Hof van
Civile Justitie in Suriname, woonachtig te 's-Gravenhage, ver-
meldde in zijn eigenhandig geschreven testament van 1842 de
volgende clausule: "Ik verklare mijne wille en begeerte te zijn
ia/ ie ag/t<?« 6an<£«n i« /o/io wc/ roie rwggen ge««mmer/ van ee« to/
sevcn/te», alzo een nummer dubbeld is, en cewc £or/e/ewt7/e waar-
van het opschrift diverse S/«££en oe/r£//emfe Stmttawe bij gemelde
notaris Cornells Johannes Schiefbaan zullen worden gedepo-
neert . . . . en zullen overgaan in handen en het bezit van den
Heer Z.. C. Lwsac Lid van de tweede Kamer der Heeren Staten
Generaal wonende te Leyden . . . . ten eynde daarvan ten pu-
blycke nutte gebruik te maken en mijn Eer en goeden naam te
handhaven voor zo verre zij daartoe in deze door mij geschreven
boeken of versamelde stukken stof zullen vinden".

Lammens stierf in 1847. Het jaar daarop ontving Lusac een
afschrift van genoemd testament. Hij weigerde noch aanvaardde
de erfenis. Zo bleven de geschriften berusten bij notaris Schief-
baan. Waarschijnlijk tot de meerderjarigheid van Lammens'
kleindochter, die volgens het testament de geschriften zou ont-
vangen, wanneer Lusac hen zou weigeren. Intussen had de Heer
W. P. van Stockum, uitgever te 's-Gravenhage, ook een hand-
schrift van de heer Lammens ontvangen met de titel 'Bijdragen
tot de Kennis van de Kolonie Suriname'. Hij was op de hoogte
van het legaat aan Lusac. Op 10-6-1855 schrijft hij Lusac het
volgende: "Mag ik tevens deze gelegenheid waarnemen te infor-
meren naar een belangrijk, althans zeer volumineus H.S.S. van

1 In opdracht van de' ' Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Suriname-
Nederlandse Antillen, Wosuna" verrichtte Dr. J. Voorhoeve bibliogra-
fisch onderzoek in de collectie Surinamica van het Surinaams Museum.
Het volgende verslag aan Wosuna is het eerste resultaat van dit onder-
zoek.
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den Heer Lammens, in 15 of 16 folio deelen, door gemelden heer
bij zijn overlijden aan UHEdgstr. vermaakt. Aan mij is toen
tegelijkertijd vermaakt een folio deel zijn[d]e een uittreksel uit
die 15 deelen, handelende oi»er ie /Co/onte SMrmawc".

De belangstelling is nu gewekt. Lusac ontvangt de delen
manuscript van de notaris en tussen de heren komt het tot een
correspondentie over de waarde der handschriften en de mogelijk-
heden tot publicatie. Van Stockum schrijft onder meer: "De Heer
Lammens heeft mij meermalen van die versameling gesproken,
als bouwstoffen bevattende voor de kennis en Geschiedenis der
Kolonie Suriname". Hij vraagt het oordeel van Lusac, omdat het
werk wel verouderd kan blijken te zijn.

Op 21-11-1855 geeft Lusac tenslotte zijn oordeel in de volgende
bewoordingen: "Ik heb eindelijk dezer dagen die taak ernstig
onder handen genomen en aarzel hierna weinig om UwEd. te
verklaren dat het drukken en uitgeven dezer bijdrage, hoe be-
langrijk en naauwkeurig zij ook geweest zij toen de Hr. L. ze
gereed maakte, mij thans onraadzaam voorkomd". Hiermee is de
uitgave van een deel van het werk van Lammens van de baan
geraakt. De verdere geschiedenis der handschriften is ons niet
bekend. Waarschijnlijk verloren de heren verdere belangstelling
en zijn de geschriften het eigendom geworden van Lammens'
kleindochter. Die moet hen naar Suriname hebben gezonden,
waar ze kwamen te berusten in de Landsboekerij. Van daar
gingen zij tenslotte in 1957 over naar het Surinaams Museum.

Het oordeel der erfgenamen over de geschriften van Lammens
is weinig hoopgevend. Toch menen wij dat het oordeel van
Lammens zelf, als zouden deze geschriften (belangrijke) bouw-
stoffen bevatten voor de kennis en geschiedenis van Suriname,
juister was. Zij bevatten een schat aan gegevens, die echter ge-
doemd zijn ongebruikt te blijven liggen, wanneer zij niet op eniger-
lei wijze voor groter publiek toegankelijk worden gemaakt. Dit
is dan ook het doel van deze publicatie.

Wij geven in de eerste plaats een beschrijving van deze hand-
schriften uit het Surinaams Museum, daar bewaard onder
No. 565-F7.

ADRIAAN FRANCOIS LAMMENS, MVmotVes en
ie daartoe re/aft'eve s/ttA&en. In 17 delen met 1 portefeuille.
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DEEL I

Mr. Adriaan Francois Lammens (1788-1796) in zijne Ambt-
betrekkingen: in het .Eerste %'<foa& (als Schepen en Raad der
stad Vlissingen), het ta>eeie %'iï/a£ (Representant des Volks van
Vlissingen, Gedeputeerde ter Generaliteit, Lid van het Comité
tot de algemeene zaken van het bondgenootschap te Lande).

Ms., 2 onbeschreven + 171 beschreven -f 1 onbeschreven bladen,
21.5 X 33 cm, in karton met beschadigde rug. Titel op blad 3 ro. Tweede
tijdvak vangt aan op blad 119 ro. Registers achter ieder beschreven tijd-
vak.

DEEL ibis

Korte schets van het voorgevallene met de stukken daartoe
relatyf in de Regeering der Stad Vlissingen, voor zo verre het
zelve betrekking heeft tot Mr. Adriaen Francois Lammens, door
hem zelfs beschreeven (3 April 1788-16 February 1795).

Ms., 2 onbeschreven + 1 4 7 beschreven + 3 onbeschreven + 60 be-
schreven bladen, 20,5 x 32 cm, in karton met beschadigde rug. Titel op
blad 3 ro. Op blad 153 ro de titel van het tweede deel: Korte Schets van
het voorgevalle zo in het Stadsbestuur van Vlissingen als in andere
Publicque Bedieningen, betrekking hebbende tot Mr. Adriaen Francois
Lammens, door hem zelv beschreeven (16 February 1795- ). Registers
achter ieder deel.

D E E L I I '•'••' •:-•

Relativen tot het gehouden gedrag van Mr. A. F. Lammens in
deszelfs verschillende amptbedieningen.

Ms., 173 doorgepagineerde stukken van verschillend formaat met los
register achterin, ingebonden in karton van 20,5 x 32 cm met leren rug.

DEEL III : ,., ,

Mr. Adriaan Francois Lammens (1806-1814) in zijne Ambts-
betrekkingen in het derde tijdvak (Maire van Axel, Maire van
Vlissingen, Ontfanger Particulier van t'Arrondissement Goes).

Ms., 124 beschreven -f 2 onbeschreven bladen, 21 x 32 cm, in karton
met leren rug. Titel op blad 1 ro. Register achterin.

DEEL IV

[Relatieven tot het gehouden gedrag van Mr. A. F. Lammens
in het derde tijdvak].

Ms., 123 genummerde stukken van verschillend formaat met register
voorin, ingebonden in karton van 21,5 x 34,5 cm, met beschadigde rug.
Missen de stukken 25, 27, 34, 43, 60, 116. Mee ingebonden gedrukte stuk-
ken: no. 62, Journal du Commerce, de Politique et de Litterature du
Departement de l'Escaut, 13 Oct. 1809.
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DEEL V

[Copiebrievenboek van de officiële brieven van A. F. Lammens
als burgemeester van Vlissingen, van 30-12-1809 tot 15-12-1810
geschreven en gecopieerd door Jean Philippe Meslier].

Ms., 1 onbeschreven +169 beschreven + 9 onbeschreven 4- 5 van de
andere zijde af beschreven bladen, 19,5 x 31 cm, in karton met leren rug.
Mee ingebonden het overlijdensbericht van Meslier.

DEEL VI

Mr. Adriaan Francois Lammens (1815-1836) in zijne Ambts-
betrekkingen (Lid van het Hof van Civile Iustitie in Suriname,
President van het zelve Hof, Regter in het gemengd Geregtshof
tot wering van den slavenhandel, President van het Militaire
Geregtshof).

Ms., 2 onbeschreven + 83 beschreven 4- 3 onbeschreven bladen,
21 x 33 cm, in karton met leren rug. Titel op blad 3 ro. Register achterin.

DEEL VII

[Stukken betrekkelijk deel VI].
Ms., 143 in vier afdelingen genummerde stukken van verschillend for-

maat, in karton van 21,5 x 35 cm, met beschadigde rug. Verdeeld in
vier afdelingen met register vooraf, te weten: 1. Stukken betrekkelijk de
plaats van Proviantmeester aan boord van de Iphigenia (9 stukken ge-
dateerd 1815-1816); 2. Relativen behorende tot de aanstelling als Lid
van het Hof van Civile Iustitie en van het Gemengde Geregtshof tot we-
ring van den verboden Slavenhandel in Suriname (70 stukken gedateerd
1815-1836); 3. Ontstane moeylykheden ambthalve (39 stukken gedateerd
1818-1835); 4. Pensioenfonds (25 stukken gedateerd 1818-1836). Mist
het stuk 1. no. 2. Mee ingebonden gedrukte stukken: 1. no. 3, Reglement
voor het Embarquement en Discipline der Troepen op Transport-Schepen.
Z.pl., [1815].; 2. no. 22, Geprivilegeerde Surinaamsche Courant 13 sept.
1821.; 2. no. 47, Gouvernementsblad 1832 no. 7.; 2. nos. 53, 62, 68, 69,
Surinaamsche Courant 19 maart 1834, 3 april 1836, 16 jan. 1836, 21 jan.
1836, 3 april 1836.; 3. no. 17, [Jan Gerard Ringeling], [Request] aan den
Koning. ['s-Gravenhage, 1827]; 4. no. 1, Reglement voor het Pensioen-
fonds ten behoeve der Ambtenaren in de Nederlandsche West-Indische
Koloniën, als mede voor derzelver weduwen en natelaten kinderen. Z.pl.
[1812].; 4. no. 8 [Ampliation op het Reglement voor het pensioenfonds].
Z.pl., [1822].; 4. no. 23, Nieuwe Surinaamsche Courant, 10 febr. 1836.

DEEL VIII

[Journaal en ambtelijke notulen].
Ms., 3 onbeschreven + 286 beschreven + 3 onbeschreven bladen, 19,5 x

31,5 cm, in karton met leren rug. Opgebouwd uit de volgende afdelingen:
1. Iournaal van het voorgevallene in de Kolonie Suriname (blad 4 ro-36
vo); 2. Chronologische aantekeningen op de Notulen van het Hof van
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Politie en Crimineele lustitie (blad 37 ro-55 ro); 3. Relatyven tot de Chro-
nologische aantekeningen op de notulen van het Hof van Civile lustitie
(blad 56 ro-240 vo); 4. Chronologische aantekeningen op de Notulen van
Buiten en binnenlandsche defensie van het Hof van Politie en Crimineele
lustitie (blad 241 ro-242 ro); 5. Fiscaalsnotulen (blad 243); 6. Uittrekselen
der Notulen van het Hof van Civile en Criminele lustitie (met register
vooraf) (blad 244 ro-289 ro). . . . :

DEEL IX
[Stukken behorende tot het Hof van Civile lustitie].
Ms., 54 genummerde stukken van verschillend formaat met register

voorin, ingebonden in karton van 21 x 35 cm, met leren rug. Mee inge-
bonden gedrukte stukken: no. 49, Surinaamsche Courant 26 april 1822.

DEEL X •
[Stukken behorende tot het Gemengd Geregtshof].
Ms., 28 genummerde + 48 ongenummerde stukken van verschillend

formaat met register voorin, ingebonden in karton van 21 x 35 cm, met
beschadigde rug. Missen de stukken 1, 6, 7. Mee ingebonden gedrukte
stukken: no. 5, Regulations for the Guidance of the Commissions Appoint-
ed for Carrying into Effect the Treaties for the Abolition of the Slave
Trade. London, z.j.; no. 25, Gouvemementsblad 1825 no. 5.; het 4de
ongenummerde stuk, Address of the Honourable the House of Commons
to His Majesty, on the Subject of the Slave Trade. Z.pl., 1822.

Niet meegebonden twee mss.:
r. Bijdragen tot het gedrag van Mr. A. F. Lammens, of Extracten

uit de parlements papieren ten bewijse dat er tusschen Engeland en Neder-
land discussien waren ontstaan betrekkelijk de tegenwerking en onverschil-
ligheid der Hollandsche Regters bij het gemengd Geregtshof tot weering
van den Slavenhandel, dat Mr. A. F. Lammens deeze differenten heeft uit
den weg geruymt. Ms., 11 beschreven + 1 onbeschreven bladen, 21,5 X
34 cm, samen genaaid. Titel op blad 1 ro.

2. Papers relating To the Slave Trade. Ms., 4 bladen, 21,5 x 34 cm,
samen genaaid. Titel op blad 1 ro. • . . •

D E E L X I • . < ; ' • • • • • • . . : , , .

[Diverse stukken over Suriname].
Ms., 92 in vier afdelingen genummerde stukken van verschillend for-

maat, in karton van 21,5 x 35 cm, met leren rug. Verdeeld in 4 afdelingen
met register vooraf, te weten: 1. Aanstellingen en Demissien (24 stukken
gedateerd 1815-1835); 2. Contentieus zaken (23 stukken gedateerd 1813-
1835); 3. Aanmerkingen (36 stukken gedateerd 1778-1835); 4. Anecdotiek
(9 stukken gedateerd 1820-1836). Missen de stukken 1. nos. 10, 16; 2. no.
3; 4. no. 1. Mee ingebonden gedrukte stukken: 1. nos. 5. 6. 11, 19, 23 Suri-
naamsche Courant 4 mei 1821, 15 mei 1821, 7 nov. 1831, 17 mei 1834,
4 febr. 1835; 1. nos. 7, 9 Geprivilegeerde Surinaamsche Courant 4 april
1822, 24 mei 1827; 2. no. 1, Copy of a Letter Adressed to John Bent esqr.
28 April 1813; 2. no. 2, At a Meeting of the British Inhabitants of the
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Colony of Surinam 20 nov. 1813; 2. no. 4, Surinaamsche Courant 6 maart
1827; 2. no. 9, [M. D. Teenstra]. Bijzonderheden betrekkelijk den brand te
Paramaribo, in den nacht van den 3den op den 4den September 1832,
benevens verdere pogingen op verschillende tijden en plaatsen tot brand-
stichting, gevolgd van den afloop der criminele procedure tegen de daarin
betrokkenen, aangeklaagden en gedetineerden, alsmede derzelver senten-
tie, gewezen bij het geregtshof te Suriname, en den afloop der executie
van hetzelve vonnis. Paramaribo, 1833. [Hierbij ingenaaid de handgete-
kende portretten van Present, Cojo en Mentor, gesigneerd G. Schouten
Fecit 1831].; 3. no. 10, Bedenkingen wegens de nieuwe reglementen,
onlangs ingevoerd in de kolonie Suriname. Z.pl. en j . ; 3. no. 36, Surinaam-
sche Courant 2 april 1829, 9 april 1829; 4. no. 6, Surinaamsche Courant
31 maart 1836; 4. no. 9, Surinaamsche Courant 25 juni 1837.

DEEL XII

[Diverse stukken over Suriname].
Ms., 56 in twee afdelingen genummerde stukken van verschillend for-

maat, in karton van 21,5 x 34,5 cm, met beschadigde rug. Verdeeld in
twee afdelingen met register vooraf, te weten: 1. Cronologie-Statistique
(27 stukken gedateerd 1815-1835); 2. Reglementaire bepalingen (29 stuk-
ken gedateerd 1777-1836). Missen de stukken 1. nos. 1, 6. Mee ingebonden
gedrukte stukken: 2. no. 2, Reglement of ordre waar na een iegelyk colon-
nier en ingezeeten in cas van allarm wegens binnenlandsche vyanden zich
zal hebben te gedraagen. Paramaribo, [1777]; 2. no. 4, Instructie en poinc-
ten van ordre voor curateuren, sequesters of administrateuren, aange-
steld door de Hove van Civiele Justitie der Coloie (I) Surinaame. Para-
maribo, 1782.; 2. no. 8, Proclamatie 8 juni 1814 (twee kolommen Neder-
lands en Engels); 2. nos. 10, 15, 16, 21, 24, 25, 26, 28, 29, Surinaamsche
Courant 9 april 1825, 26 jan. 1828, 24 mei 1828, 24 sept. 1832, 6 dec. 1832,
10 dec. 1832, 25 dec. 1832, 10 jan. 1833, 14 jan. 1836; 2. no. 10, Geprivile-
geerde Surinaamsche Courant 11 april 1825; 2. nos. 11, 12, 13, 14, 19, 22,
Gouvernementsblad 1825 no. 7, 1826 no. 1, 1826 no. 2, 1826 no. 5, 1830
no. 2, 1832 no. 12; 2. no. 23, Extract uit de notulen van het verhandelde
en geresolveerde bij den Hoogen Raad der Nederlandsche West-Indische
bezittingen, 3 October 1832; 2. no, 29, Surinaamsche Courant Letter-
kuding (!) Dagblad 15 jan. 1836. Onder 1, no. 9 is ingebonden een hand-
getekende Schetskaart en Marsch-Route van een Jaager- en Vrijneeger
Commando, onder Aanvoering van den Conducteur Kubler Ao. 1790.

DEEL XIII

Bijdragen tot de Kennis van de Kolonie Suriname, dat gedeel-
te van Guiana het welk bij Tractaat ten Iare 1815 aan Het
Koningrijk Holland is verbleven, door Mr. Adriaan Fran?ois
Lammens (tijdvak 1816 tot 1822).

Ms., 2 onbeschreven + 153 beschreven + 1 onbeschreven + 71 be-
schreven + 7 onbeschreven bladen, 20 x 32 cm, in karton met leren band.
Titel op blad 3 ro. Op blad 157 ro nieuwe titel: Voorlezingen in het nut
vant algemeen. ;
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DEEL XIV

Vrijmoedige Aanmerkingen over het geen in De Kolonie
Suriname is voorgevallen, sedert den 27 February 1816, wanneer
dezelve is overgenomen, zijnde volgens Tractaat van 13 Augustus
1814 onder het bestuur van Nederland terug Gekeert.

Ms., 147 beschreven bladen (deel 1) + 1 onbeschreven blad + 28 be-
schreven bladen (deel 2) + 2 onbeschreven bladen, 20 x 32 cm, in karton
met leren rug. Register op deel 1 achter het eerste deel. Inhoud van deel 2
voor het tweede deel. Titel van deel 2 op blad 149 ro: Vrijmoedige Aan-
merkingen over het geen in De Kolonie Suriname is voorgevallen sedert
den 20 Mey 1828, wanneer in het Gouvernement der Kolonie is opgetreden
De Heer Paulus Roelof Cantzlaar, vervangende den Heer Abraham de
Veer. Op beide titelbladen een rijm van I. Catz: al ligt de waarheid in het
graf/al wat haar drukt, dat moet er af.

• , : • • • , . • . • . ; < ! '

D E E L X V " ' '••'•

[Bijlagen bij het eerste deel van Deel XIV].
Ms., 112 met lettersymbolen voorziene stukken van verschillend for-

maat met register vooraf, ingebonden in karton van 20,5 x 35 cm, waar-
van voorschut en band verloren gingen. Missen de stukken A, O, LL. Mee
ingebonden gedrukte stukken: C, F, H, K, M, R, Y, GG, HH, UU, WW,
AAA, BBB, CCC, DDD, V W , WWW, XXX, AAAA, CCCC, KKKK,
LLLL (1-3), MMMM 4, MMMM 6, Gouvernementsblad 1816 no. 3, 1815
no. 2, 1817 no. 2, 1817 no. 14, 1821 no. 14, 1818 no. 9, 1819 no. 2, 1821 no. 5,
1820 no. 7, 1824 no. 5, 1824 no. 2, 1824 no. 3, 1825 no. 7, 1822 no. 5, 1824
no. 12, 1825 no. 5, 1826 no. 1, 1826 no. 2, 1825 no. 3, 1825 no. 6, 1826 no. 4,
1826 no. 6, 1826 no. 7, 1826 no. 8, 1828 no. 1, 1828 no. 3; D, P, Q, R, Ne-
derlandsche Staatscourant 6 mei 1816, 17 junij 1815, 31 oct. 1818, 2 nov.
1818; T, X, GG, KK, DDDD, GGGG, Geprivilegeerde Surinaamsche
Courant 11 maart 1819, 18 maart 1819, 13 sept. 1821, 11 april 1822,
17 april 1826, 15 mei 1826; V, W, FFF, BBBB, EEEE, FFFF, HH,
Surinaamsche Courant 21 maart 1819, 16 maart 1819, 8 april 1825, 14
jan. 1826, 3 mei 1826, 10 mei 1826, 24 jan. 1827; B, Reglement op het
beleid van de Regering, het Justitie-wezen, de Landbouw en Scheepvaart,
mitsgaders de instructien voor den Gouverneur Generaal, den Raad
Fiscaal, den Raad Contrarolleur van Financien, en den Contrarolleur der
magazijnen in de Kolonie Suriname. Gearresteerd bij besluit van Zyne
Majesteit den Koning, in dato 14 september 1815, no. 58. 's-Gravenhage
en Amsterdam, 1815.; E, Reglement voor het pensioenfonds ten behoeve
der ambtenaren in de Nederlandsche West-Indische Koloniën, als mede
voor derzelver weduwen en natelaten kinderen. Besluit 21 aug. 1818,
no. 86.; BB, CC, At a Meeting of the General Assembly Barbados 30 jan.
1821, 13 febr. 1821; NN, Proces ordre- of vorm van procederen voor het
gemengd Geregtshof in Suriname, tot weering van den slaven handel.
[19 juny 1822].; SS, [Verdrag tussen Nederland en Engeland tot wering
van de slavenhandel, gedrukt in twee kolommen Frans en Engels, 1823.];
MMMM 5, / Jan Gerard Ringeling, /Request / aan den Koning. Z.pl./
1827/.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:12:59PM
via free access



DE HANDSCHRIFTEN VAN MR. A. F. LAMMENS 35

DEEL XVI
[Bijlagen bij het tweede deel van Deel XIV].
Ms., 47 met lettersymbolen voorziene stukken van verschillend for-

maat met register voorin, ingebonden in karton van 21 x 35 cm, waarvan
voorschut en band verloren gingen. Missen de stukken C, E, W. Mee inge-
bonden gedrukte stukken: A, B, D 4, O, R, V, X (2 x), B', E', F', G", I',
Surinaamsche Courant 9 mei 1828, 9 aug. 1828, 19 aug. 1828, 5 jan. 1831,
4 jan. 1822, 13 juli 1831, 31 juli 1831, 4 aug. 1831, 7 febr. 1832, 14 mei 1832,
11 sept. 1832, 22 oct. 1832, 13 oct. 1832; D 3, R (3X), Geprivilegeerde
Surinaamsche Courant 4 aug. 1828, 21 mei 1818, 16 april 1818, 15 mei
1823; F, N, S, T, B', Gouvernementsblad 1829 no. 2, 1830 no. 13, 1830
no. 12, 1827 no. 5, 1832 no. 1; D 2, Bijlage tot het Gouvernementsblad
1828 no. 3; D 1, Reglement op het beleid der regering van de Nederland-
sche West-Indische bezittingen. Suriname, 1828.; P, Reglement op de
scheepvaart, en het in- en uitklaren der schepen voor de kolonie Suriname,
en de daarmede in verband staande verpligtingen. Z.pl., [1831].; H',
[M. D. Teenstra], Bijzonderheden betrekkelijk den brand te Paramaribo
in den nacht van den 3den op den 4den september 1832, enz. Paramaribo,
1833-

DEEL XVII
[Portefeuille met stukken over Suriname en A. F. Lammens].

Mr. Adriaan Francois Lammens werd 9 jan. 1767 geboren uit het
huwelijk van Adriaan Francois Lammens (schepen van Vlissin-
gen) en Catharina Maria Keetlaer. Hij ontving een degelijke
regentenopleiding en bezocht onder meer in 1783 de hogeschool
te Utrecht, waar hij 1785 promoveerde in de beide rechten. _
In 1788 huwde hij met Suzanna Cornelia Mogge|rous (een twee / "7
jaar jongere vrouw). Uit dit huwelijk werden één dochter en
drie zoons geboren. In 1799 scheidde hij van haar en huwde in
1800 Maria de Gelder. Uit dit huwelijk werd een dochter geboren.
Zijn tweede vrouw stierf in 1825. In 1827 hertrouwde hij met de
23-jarige Surinaamse Carolina Maria Schouten. Zij was waar-
schijnlijk een Creoolse, familie van de satiricus Hendrik Schouten
en de schilder Gerrit Schouten. 1

Lammens heeft zijn mémoires ingedeeld in vier tijdvakken:
ie tijdvak 3 april 1788-16 febr. 1795 ten tijde van de Republiek;
2e tijdvak 16 febr. 1795-9 aug. 1796 ten tijde der revolutie;
3e tijdvak 15 nov. 1806-19 oct. 1815 onder keizer Napoleon; en
4e tijdvak 19 oct. 1815-18 nov. 1835 in de kolonie Suriname.

* Over de Surinaamse schilder en tekenaar G. Schouten zal hopelijk in
een volgende publicatie nader bericht worden.
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De mémoires behandelen alleen die perioden, waarin hij offi-
ciële ambten bekleedde. Van 1796-1806 vindt men een hiaat.
In die periode leefde hij als ambteloos burger in Axel. Ook over de
tijd na zijn pensionering (na 1835) horen wij niets. In zijn voor-
rede bekent hij, dat het bijhouden van persoonlijke mémoires
hem een hachelijke en zelfs nadelige zaak lijkt. Maar ieder zou
volgens hem, goed doen zijn ambtelijke leven te beschrijven.
Men vindt bij deze mémoires ook copieën en originelen van alle
voor het beleid van Lammens belangrijke stukken. Daar Lam-
mens hoge ambten bekleedde, zijn deze mémoires belangrijk voor
het tijdsbeeld.

De twee eerste tijdvakken worden behandeld in deel I. Deel Ibis
is het klad handschrift, dat hij waarschijnlijk na zijn pensio-
nering met geringe wijzigingen copieerde in deel I. De officiële
stukken over deze periode verzamelde hij in deel II. Het is op-
vallend, dat de overgrote meerderheid van die stukken handelen
over het korte tweede tijdvak. De eerste drie delen (I, Ibis en II)
beslaan dus tezamen het tijdvak 1788-1796.

Het eerste tijdvak is de onrustige periode voor de vestiging
van de Bataafse republiek. Deze tijd werd gekenmerkt door een
verbitterde strijd tussen de fransgezinde patriotten (waartoe
ook Lammens gerekend moet worden) en de prinsgezinden (waar-
toe vooral de baljuw van Vlissingen behoort). Als zeer jong ambte-
naar komt Lammens al duidelijk voor zijn mening uit. Hij be-
schrijft zichzelf als een rondborstig mens, die juist hierdoor
dikwijls in moeilijkheden kwam. Uit zijn wijze van schrijven
blijkt dit overigens niet. Wij zouden hem eerder een ietwat for-
meel mens willen noemen, hoewel het hem zeker niet aan zede-
lijke moed ontbrak. Als ambtenaar in Vlissingen komt Lammens
in ieder geval herhaaldelijk in botsing met de prinsgezinden in
de regering. Deze botsingen zijn dikwijls komisch. Wanneer men
een onecht kind de doopnamen Egalité en Liberté wil schenken
en de kerkeraad hiertegen protesteert bij het stadsbestuur, ver-
dedigt Lammens de naamskeuze en bestrijdt het recht van de
kerkeraad om deze namen te weigeren (I, p. 62-66). De dames
Abrahams hadden getracht een patriottisch bakker te benadelen
door het gerucht te verspreiden, dat hij vergif door zijn brood
bakte. Het wordt een hele rechtzaak, die de dames zelfs in de
gevangenis brengt. De baljuw en Lammens staan hierbij duide-
lijk tegenover elkaar (I, p. 70-106). Het is een roerige tijd. Rijke
ingezetenen worden geplunderd en de baljuw laat het volgens
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Lammens oogluikend toe. Met de capitulatie voor de Franse
troepen wordt dit tijdvak tenslotte afgesloten.

Hierna kunnen dan de zegeningen komen van het nieuwe be-
stuur. De oude regering blijft onder een nieuwe eed nog twee
maanden aan het bewind. Lammens is nu duidelijk een belang-
rijker personage geworden. Ook de discussies in de raad worden
belangrijker. Men sprak over het nieuwe reglement op het stads-
bestuur, over de staat van defensie, het muntwezen en de Oost-
Indische Compagnie. Lammens blijft ondanks zijn patriottische
sympathieën de aristocratische regent. Hij verzet zich bijvoor-
beeld, wanneer de volkssociëteit zich te veel gezag begint aan te
matigen. Wanneer een nieuw bestuur wordt geïnstalleerd, blijft
Lammens zitting houden. Hij klimt nu snel op tot hoge posten
en moet in Den Haag de belangen van Zeeland behartigen. Reeds
in 1796 krijgt hij op eigen verzoek ontslag. Naar de redenen
kunnen wij slechts gissen. In de ontslagaanvrage zegt hij de zaken
van zijn oude vader te moeten gaan behartigen. Hij vertrekt
echter spoedig naar het buitenland en trekt zich verder terug op
een bezitting van zijn vader in Axel. Pas 10 jaar later laat hij
zich overhalen weer een openbare post te bekleden. Het is moge-
lijk, dat wij de oorzaak dienen te zoeken in zijn huwelijksmoeilijk-
heden omstreeks die tijd.

In 1806 laat hij zich door vrienden overhalen de post van burge-
meester van Axel te aanvaarden. Hiermee openen de mémoires
over het derde tijdvak. Wij vinden deze in deel III van Lammens'
geschriften. Hierbij behoren ook de stukken verzameld in deel
IV en deel V.

De post van maire te Axel heeft Lammens weinig voldoening
geschonken. Hij treft een administratieve en financiële chaos aan,
waar hij plichtsgetrouw enige orde in tracht te brengen. Tot zijn
verbazing zijn zijn superieuren hier weinig in geïnteresseerd.
Evenmin vindt hij steun bij zijn optreden tegen de autoritaire
gendarmes in het belang van de bevolking. Lammens wil met
veel idealisme iets voor de hem toevertrouwde bevolking berei-
ken, maar merkt al spoedig, dat zijn superieuren alleen aandacht
hebben voor het opsporen van deserteurs en voor de hoofdelijke
omslag voor het onderhoud van de kannonniers kustbewaarders.
En juist deze maatregelen moeten hem impopulair maken bij de
bevolking. Tenslotte wordt Axel onder zijn bestuur nog geteisterd
door een stormramp, wat hij zo goed mogelijk tracht op te lossen.
Hij komt tot de bittere ontdekking, dat de regering geen enkel
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vertrouwen heeft in het eigen initiatief van de hogere ambte-
naren.

Hij grijpt dan ook gretig de kans aan om maire te worden van
zijn vaderstad Vlissingen. Vlissingen staat direct onder Frank-
rijk en zal hem dus meer kansen bieden tot ontplooiing van eigen
initiatief. Dit valt hem echter buitengewoon tegen. Frankrijk
wenst slechts soldaten en belastingen. De burgemeester is aange-
steld om de staat te behouden ten koste van de leden. Lammens
komt nu tot een veel principiëler critiek.

In 1809 wordt Vlissingen door de Engelsen genomen. Lam-
mens laat in 1810 een werkje verschijnen onder de titel i?a/>/>ort
<fcs iit/enemens ywt ontf CM /te« a^ani, £e»dan£ en a/>r̂ s /e èomèanfe-
wten/ de /a w//e de F/essingwe de/>i«s de 29 /wiTfel /«sywaw 26 se/>-
tówire J<So9, de'/tvre' aw Gowrernewewi £ar ^4dn'aan Francois
Lammens, Afatre de /a rt7/e.

Lammens wordt naar Parijs geroepen om zich te verantwoor-
den. Er wordt hem niets ten laste gelegd. Hij verblijft verder in
Goes, tot Walcheren weer door de Engelsen wordt geëvacueerd.
Hij keert nu terug naar Vlissingen, maar het ambt van burge-
meester begint hem steeds meer tegen te staan. De houding van
de burgerij zal hieraan niet vreemd geweest zijn. Nog in 1810
legt hij zijn ambt neer. Hij wordt dan benoemd tot ontvanger
particulier van het arrondissement Goes. In 1814 wordt hij door
ofe iVederfandse vorst m zijn amöt genandnaafd. Uit amöt wordt
door nieuwe regelingen echter weinig winstgevend en hierom ver-
trekt hij dan tenslotte naar Suriname.

Tot dit besluit zal hij mede gekomen zijn door de tegen hem
geuite beschuldigingen. Men beweerde namelijk dat hij schuldig
was aan Franse représsailles tegen enkele heren uit het Engelse
tussenbestuur en tegen de burgemeester van Vlissingen. Volgens
Lammens heeft de Franse generaal zichzelf willen vrijpleiten
door de schuld op Lammens te schuiven. Het copiebrievenboek
(deel V) moet aantonen, dat Lammens integendeel steeds in het
belang van de gevangen genomen heren heeft gewerkt.

Lammens wordt nu benoemd tot lid van het Hof van Civiele
Justitie in Suriname. Bij het in werking treden van het nieuwe
reglement op de regering van Suriname werd een onafhankelijk
gerechtshof ingesteld met uitsluitend gegradueerde leden. Er
werden dus in Nederland enkele hoge ambtenaren aangeworven.
Door een bestuurswisseling kort na zijn aankomst in Suriname
moest Lammens al spoedig optreden als president van het Hof
ad interim. Later werd hij ook tot president benoemd. : ; : : ,.:
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In deel VI beschrijft Lammens in weinige bladzijden de volledige
vierde periode. Hij doet dit echter veel te summier om dit deel
van wezenlijk belang te doen zijn. Belangrijk zijn echter wel de
vele stukken, die in enkele delen verzameld zijn. De delen VII tot
en met XII bevatten alle (systematisch gerangschikt) stukken
en papieren uit zijn Surinaamse tijd. Wij kunnen deze echter
niet langer beschouwen als bijlagen bij de mémoires. Het heeft
meer het karakter van een zelfstandige verzameling documenten,
die wij dan ook per deel zullen moeten bespreken.

Deel VII zou men eventueel nog kunnen beschouwen als rela-
tieven bij de mémoires in deel VI. Na zijn vertrek uit Nederland
vervulde Lammens de post van proviandmeester aan boord van
het schip Iphigeneia. De stukken hierover werden verzameld
in deel VII, afdeling i. 10 juli 1816 wordt Lammens officieel aan-
gesteld als lid van het Hof van Civiele Justitie. Veertien dagen
later treedt hij op als president ad interim. In 1821 lijdt hij groot
verlies bij de brand van Paramaribo. Hij verzoekt een commercië-
le betrekking te mogen aanvaarden, maar dit wordt hem gewei-
gerd. Als vergoeding wordt hem in 1822 een benoeming aange-
boden als rechter in het gemengd gerechtshof tot wering van de
slavenhandel. In 1832 wordt hij bovendien benoemd als president
van het militaire gerechtshof. De stukken bij deze aanstellingen
vindt men in deel VII afdeling 2. En in afdeling 4 van dit deel
de stukken bij zijn pensioenaanvrage. Deel VI handelt ook uit-
voerig over moeilijkheden, die hij als rechter ondervonden heeft.
De stukken hierbij vindt men in deel VII, afdeling 3. Deze stuk-
ken geven een boeiender kijk op het leven in Suriname en de
persoon van Lammens.

De jonge en onervaren gouverneur Vaillant was gouverneur
Van Panhuys opgevolgd. Lammens heeft grote bezwaren tegen
het optreden van Vaillant (zie vooral de delen XIV en XV), die
hij wispelturig, eigenzinnig en vals noemt, brutaal tegenover
zachtmoedigen en weerlozen, gedwee tegenover brutalen. Het is
dus geen wonder dat Lammens als president van een onafhanke-
lijk college in botsing komt met de gouverneur. Vaillant wenst
in 1817, dat twee pas benoemde leden van het Hof in rang boven
de reeds zittende leden worden geplaatst. In onderlinge verstand-
houding regelt het Hof deze zaak anders. De gouverneur voelt
zich hierdoor persoonlijk beledigd. De hooglopende ruzie wordt
beschreven in dl. VI, p. 13-19. In 1822 moet Lammens zich ver-
dedigen tegen beschuldigingen van een zekere Gotlieb (VI, p.
58-60). De verdediging is zeer interessant. Hij schrijft onder meer
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over de "enthusiasmus waardoor de zwarte Africaan, vooral als
hij slaaf is, deugden worden toegekent, die nimmer door den
braafsten blanken bezeten worden". Vervolgens sprekend over
de beschuldiging van partijdige rechtspraak: "zonder dat er een
Regtbank van alleen zwarten, en kleurlingen word daargesteld,
word deze laatste aantijging altoos, als afdoende bij de Geestdrij-
vers aangevoert". Hij noemt ook andere beschuldigingen van ge-
kleurden, die niet dan als schandschriften moeten worden be-
schouwd, die de uiterste verachting verdienen. Straks moeten wij
hier op terug komen bij de bespreking van het geval Koopman.

Later, in 1827, ontstaat een hevig conflict in de familie van
gouverneur A. de Veer. Diens schoonzoon J. Ringeling wordt
door zijn vrouw verlaten en tot opluchting van vele inwoners uit
alle betrekkingen ontslagen. Hij schrijft een request aan de ko-
ning (een gedrukt stuk, deel VII, afdeling 3 stuk 17), waarop
advies van Lammens wordt gevraagd. In 1832 breekt een hevig
conflict uit tussen Faerber (landdrost van het opperdistrict
Nickerie, dus het huidige Coronie) en het Hof. Faerber verzuim-
de een plantage op te geven als onderdeel van een erfenis en
wordt hierom door het Hof vervolgd. Faerber vat dit op als een
belediging. Hij is een invloedrijk man en weet zich ondershands
door de gouverneur gesteund. Hij durft zich dan ook zeer be-
ledigend over het Hof uit te laten, wat Lammens niet wenst te
Jate? passerere. ^2fe V7, p. 105-ir//. Zn aife opzichten bnjftt men
in Suriname weinig respect voor het Hof te hebben. De invloed-
rijke Europeanen kunnen zich niet schikken onder een onafhan-
kelijk rechtscollege en de slaven en kleurlingen begrijpen de
rechtsprocedures niet en nemen bij voorbaat aan, dat zij geen
recht kunnen krijgen. î K'j • t

Deel VIII heeft al een veel losser band met de mémoires in deel
VI. Het journaal uit afdeling 1 is belangrijk om het anecdotische
der aantekeningen. Hier spreekt niet de ambtenaar, maar de
geïnteresseerde burger. Het journaal beslaat de jaren 1816 tot
1828. Zie ook hierbij de kronieken 1795 tot 1815, 1816 tot 1822
en 1833 tot 1835 in deel XII (afdeling 1, stukken 2-5). Het hier
gegeven journaal is echter veel uitvoeriger, al blijven de aanteke-
ningen op zichzelf summier. Regelmatig worden de binnenge-
varen slavenschepen genoteerd met het aantal slaven aan boord.
Door het verbod van de slavenhandel op Afrika was een inten-
sieve inter-Caraïbische handel ontstaan. In 1820 bijvoorbeeld
liepen 22 schepen binnen met tezamen een getal van 2938 slaven,
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afkomstig van Martinique (12 schepen), Cayenne (2 schepen),
St. Thomas (2 schepen), Brazilië (1 schip), Guadeloupe (4 schepen)
en St. Eustatius (1 schip). Verder vindt men aantekeningen over
sla venmishandelingen en de daarop volgende processen, en aan-
tekeningen over slavenopstanden (o.m. de grote samenzwering
in Nickerie van 11 sept. 1821). Het journaal geeft een levendig
beeld van het Surinaamse leven uit die tijd.

Oorspronkelijk stonden in Suriname naast elkaar het Hof van
Civiele Justitie (een rechtscollege) en het Hof van Politie en
Criminele Justitie (hoofdzakelijk een bestuurscollege). In 1828,
in de loop dus van Lammens' ambtsperiode, werd een Hof van
Civiele en Criminele Justitie gevormd, waarvan Lammens presi-
dent werd. Dit verklaart dat hij in later jaren ook toegang
kreeg tot de notulen van het Hof van Politie en Criminele Justitie
(zie deel VIII, afdeling 2 en 4). De wisseling van bestuursindeling
verklaart ook de eigenaardige opbouw van deel VIII.

De civiele processen uit deel VIII (afdeling 3 in het bijzonder)
moet men lezen in verband met deel IX. Het belangrijkste voor
het tijdsbeeld zijn wel de processen van vrije kleurlingen tegen
blanken. In de slavenkolonie Suriname hadden de vrije
kleurlingen in naam dezelfde rechten als de blanken. Het valt
echter te betwijfelen of zij ook metterdaad dezelfde rechten kon-
den laten gelden. Illustratief is het geval van een zekere kleurling
Willem Adriaan Koopman, die wel het meest hardnekkig op zijn
recht heeft gestaan. Hij schijnt omstreeks 1816 als handelaar en
ondernemer snel vooruit gekomen te zijn, ten dele met geleende
gelden. Hij begon met transacties, die voordien alleen door blan-
ken werden gedaan. Toen hij op een gegeven moment niet in
staat was enkele schulden op korte termijn te betalen, vroeg hij
surséance van betaling aan. Dit werd door het Hof geweigerd.
Toen men tot executie wilden overgaan, bleek hij rechtsgeldige
papieren te bezitten, die aantoonden dat een deel van zijn be-
drijfskapitaal behoorde tot het vermogen van zijn huishoudster
Maria Magdalena Schweikart. Het Hof weigerde deze bewijzen te
erkennen en wilde toch tot executie overgaan. Koopman en zijn
huishoudster procederen verder tot bij de Hoge Raad in Neder-
land en de minister van Koloniën. Zijn vrij gebrekkig geschreven
brieven (VIII, afd. 3, folio io8ro-ii3vo, IX no. 41 en 45) zijn
bijzonder interessant. De laatste brief van 41 pagina's aan de
president van de Hoge Raad bevat de volledige petite histoire
van Paramaribo, o.m. over de afgodische praktijken van blanken
en vrije kleurlingen. Koopman schrijft over het bestaan van "een
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geduchte Cabaal partij . . . welke de Mulat Koopman om verre
willen smijten en vernietigen omdat hij als Een Couleurling onder-
neming doet welke men hier van geen Couleurling wil hebben".

Het is moeilijk en wellicht ook onmogelijk, om alleen uit deze
gegevens een juiste indruk te krijgen van het juridisch aspect
van de zaak Koopman. Koopman lijkt mij een handig zakenman,
die niet voor minder oorbare praktijken terug schrok om zich te
bevoordelen. Inderdaad schijnt men zijn snelle opkomst met lede
ogen gezien te hebben. Ook uit andere processtukken kan men
opmaken, dat de gemiddelde Europeaan weinig oog had voor het
recht van een kleurling tegenover een blanke. Dit wil echter niet
zeggen, dat de rechters van de letter van de wet behoefden af te
wijken. Koopman kan zijn raadsman niet vertrouwen en maakt
grote fouten. Hij richt zich tot de verkeerde instanties op een
verkeerd moment in een moeilijk verstaanbaar Nederlands en
met onjuiste (emotionele) argumenten. Een handig jurist moet
gemakkelijk spel met hem gehad hebben. Maar evenzeer is waar,
dat de onbevooroordeelde lezer de indruk krijgt, dat hier inder-
daad onrecht geschiedde, zij het misschien minder duivels ge-
raffineerd dan Koopman het zich inbeeldde. Zie ook nog een
brief van Koopman in deel XI afd. 2, no. 21. r -; ,;...,*..,;;•,,„:Ï^

Lammens heeft zijn ambtsperiode als rechter bij het gemengd
gerechtshof tot wering van de slavenhandel uitvoerig geadstru-
eerd in deel X. Bij het verdrag met Engeland na de Franse tijd
was men overeengekomen de slavenhandel met Afrika te ver-
bieden. Wij weten dat er wel een inter-Caraïbische handel bleef
bestaan. Gemengde Engels-Nederlandse gerechtshoven werden
ingesteld om de overtreders te straffen. De samenwerking tussen
Nederland en Engeland liep op dit gebied niet altijd even soepel.
Engeland verdacht de Nederlandse rechters van weinig harte-
lijke sympathie voor hun streven. In Sierra Leone kwam het
zelfs tot een openlijk conflict, waarin Lammens moet hebben
bemiddeld. Engeland voelde zich de grote kampvechter voor de
vrijheid der slaven en wantrouwde iedere samenwerking.
Lammens schijnt echter loyaal te hebben samengewerkt, al hield
hij er allerminst abolitionistische ideeën op na. Deel X no. 16
geeft de eerste veroordeling, namelijk van de schoener Las Nievas,
waardoor 28 negers en 18 negerinnen als vrije mensen Suriname
binnen kwamen.

Boeiend voor de ideeënstrijd is vooral de briefwisseling tussen
Lammens en de Engelse rechter C. E. Lefroy, sedert 12 mei 1819
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rechter in dit college. In deze correspondentie worden problemen
van velerlei aard aangesneden betreffende slavenhandel en slaver-
nij. Lefroy is een brandend idealist met weinig oog voor realitei-
ten, daarbij bijzonder trots op de houding van Engeland als voor-
vechter voor de rechten der negerslaven. De realist Lammens
wijst hem op de houding van Engeland tegenover Oost-Indië en
de daar wonende mensen. Lefroy verwijt Lammens, dat hij in
deze zaken niet als mens, maar als blanke redeneert. Toch blijft
de briefwisseling bijzonder hartelijk. Lefroy is een zeer geïnte-
resseerd man. Hij tracht Nederlands te leren en vraagt herhaal-
delijk gehouden redevoeringen te lezen, waarop hij dan zijn cri-
tiek levert.

Lefroy wordt door de Encyclopaedic van West-Indië genoemd
als de vermoedelijke schrijver van Ow/a/isst, a fo/c 0/ Z)w/cA
Gwi'ana. Londen, 1826. In 1827, in een aanspraak tot het Depar-
tement tot nut van 't algemeen, fulmineert Baron van Heeckeren
tegen dit anoniem verschenen geschrift. In de correspondentie
van Lefroy bevindt zich nu een geestige anonieme verdediging
tegen deze aanval. De geest van Outalissi verdedigt zich tegen
Baron van Heeckeren. Wij kunnen de veronderstelling van de
Encyclopaedic dus wel als bewezen beschouwen. Lefroy heeft
dit stuk ter publicatie aangeboden aan het Departement. Bij
mijn weten is het echter nooit gepubliceerd. In 1829 wordt Lefroy
wegens zijn roman terug geroepen naar Engeland.

De delen XI en XII bevatten in tezamen 6 afdelingen een schat
aan gegevens over Suriname. Het is niet mogelijk de aandacht te
vestigen op alle belangrijke punten en wij moeten dus maar een
vrij subjectieve keuze doen. Deel XI afd. 1 bevat de namen en
bijzonderheden van alle ambtenaren en advocaten bij het Hof
van Civiele Justitie in Suriname. In deze afdeling vindt men ook
de stukken over de affaire John Bent. John Bent had gedurende
het Engelse tussenbestuur een hoge positie ingenomen, zeer tot
ongenoegen van vele planters. Hoewel zelf een vooraanstaand
planter, bezat hij geen wantrouwen tegen het gemengde gerechts-
hof. Hij klaagde George Nicholson aan bij de Engelse rechter
Lance, * omdat Nicholson plannen smeedde om met geweld
twee weggelopen slaven uit Berbice te laten terug halen. Lance

* Lance was benoemd in de plaats van de reeds genoemde rechter
C. E. Lefroy, die zich met zijn roman Outalissi het ongenoegen van het
Nederlandse gouvernement op de hals had gehaald en door Engeland
te geroepen werd.
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stond op het punt naar Engeland te vertrekken en gaf de aan-
klacht door aan de gouverneur als vallend buiten zijn bevoegd-
heid. Het gouvernement beschuldigt Bent er nu van de Engelse
jurisdictie te willen invoeren en een Engelse surveillance over
inwoners die op Engels grondgebied zijn geboren. Alle weerzin
tegen de Engelse bemoeienis met de slavenhandel en alle vrees
tegen de vroeger zo machtige positie van Bent ontlaadt zich nu
in een vreemde actie. Het burgerrecht van Bent wordt ingetrok-
ken en hij wordt met uitzetting bedreigd. Nu hij als het ware
vogelvrij is, wordt hij ook door anderen aangevallen. Tenslotte
wordt hij zelfs met arrest bedreigd. Bent noemt de daad van
de gouverneur onwettig en wordt tenslotte ook weer in rechten
hersteld.

Deel XI afd. 2 no. 6 bevat de interessante kwestie rondom reve-
rend Richard Austin.* Deze was in 1816 door gouverneur Van
Panhuys uit het beheer over zijn plantages ontzet wegens onge-
regeldheden en veelvuldige desertie op de plantage. Hij verzoekt
na 3 maanden weer tot de administratie van zijn plantages te
worden toegelaten, nu namelijk weer orde op zaken is gesteld.
De ware reden van dit verzoek zal de dood van Van Panhuys zijn
geweest. Op 18 sept. 1816 wordt nu door het Hof van Civiele
Justitie een onderzoek ingesteld op de plantage naar de oorzaak
der ongeregeldheden. Deze commissie stelt uitdrukkelijk vast,
dat zij ongaarne in gaat op klachten van slaven en een dergelijke

i Deze kwestie moet in Suriname grote indruk hebben gemaakt. De
pijnbank van Austin wordt genoemd in de roman OwtaWsst en ook M. D.
TEENSTRA noemt hem in zijn .By'drage /o< tie ware &escAowitrtwg' i>an de 200
Aoog' geroemde uitórejdtMg des CArts/endoms owder de Aetde««n i« de Ao/onte
Suriname, /oegewyd aa« aWe £Ai7aw/ro/>en (Amsterdam, 1844), op p. 8v.
Hij vertelt daarbij ook, dat Lammens dit geval had willen noemen in zijn
aantekeningen over de kolonie Suriname, maar dit niet deed op verzoek
van enkele ingezetenen, die predikanten onfeilbaar achtten. In een noot
hierbij (p. 9-13) geeft Teenstra een vrij uitvoerige biografie van Lammens.
Het is aardig hierin de zeer critische Lammens beoordeeld te zien door de
even critische Teenstra, die bovendien nog geheel anders dacht over de
slavernij. Dat dit meningsverschil geen afbreuk deed aan zijn waardering
voor Lammens, moge het volgende citaat bewijzen: "Hij [Lammens]
was in mijn' tijd een der eerlijkste en verdienstelijkste ambtenaren der
kolonie, doch tevens een der meest miskende, omdat hij gebreken onbe-
wimpeld durfde bestrijden. . . . Hoe kan het ook anders zijn dan dat de
stijve, eigenzinnige L. bij de meer buigzame vleijers niet in den smaak
viel ? - Doch wij zullen den grijzen patriot steeds bijzonder hoog blijven
achten, ook daar waar wij in denkwijze mogen verschillen".
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procedure over het algemeen afkeurt. Hier moet de commissie
echter verklaren met afgrijzen de gevolgen van de strenge re-
gering van Austin te hebben aanschouwd. Zij acht het onbegrijpe-
lijk hoe deze uitgeteerde slaven nog enig werk kunnen verrichten.
In 1823 wordt Austin bij wijze van proef weer tot de administra-
tie toegelaten, hoewel hij volgens de gouverneur op grond van het
rapport van 1816 vervolgd had kunnen worden.

In dezelfde afdeling (no. 11) vindt men een rechtszaak naar
aanleiding van het dansen van de Congo Tombée. Een vriend
van de eigenaar sloeg een verklede negerslaaf dood, denkende
dat hij een watramama (watergodin) voor zich had. Afdeling 3
van deel XI bevat o.m. zeer uitvoerige aantekeningen van ver-
schillende zijden over de agio (het verschil in waarde tussen het
Nederlandse en Surinaamse geld). Zie de stukken 24-33. Afdeling
4 bevat gegevens over zeer verschillende onderwerpen. Stuk no.
4 bevat een sleutelnovelle over een reis naar Berg en Dal in
1825, waarbij enige heren een eigenwijs en hoogmoedig heertje
op zijn nummer hebben gezet. No. 7 bevat interessante gegevens
over de Creoolse schilder G. Schouten.

Deel XII bevat vooral statistische gegevens. In afdeling 1
vindt men uitvoerige aantekeningen voor een journaal van de
belangrijke gebeurtenissen over een groot aantal jaren. Verder
statistieken van overledenen te Paramaribo, van de uitvoer van
producten over verschillende jaren, overzichten van de bevolking
met preciese onderverdeling naar de godsdiensten, verder ver-
kooprekeningen, etc. Afdeling 2 geeft o.m. een uitvoerige lijst
van placcaten. Onder no. 6 vindt men in deze afdeling de in-
structies aan de posthouder bij de Aucaners in 1805, met het
rapport van de posthouder. In dit rapport vindt men een opgave
van alle dorpen met hun kapiteins en geschatte bevolking en
aantekeningen over hun levenswijs en godsdienst. Ook vindt men
hier lijsten van Saramaccanerdorpen en Moesingadorpen. Verder
nog een preciese lijst van de uitdeling aan de bosnegers in 1811
met opgave van de kosten der geschenken.

Met deze delen zijn de mémoires en bijgevoegde stukken afge-
sloten, tenzij men de portefeuille met losse stukken (zie deel
XVII) hier nog toe wil rekenen. Deze portefeuille bevat stukken,
die om enige reden niet in het overige werk werden opgenomen.
Meestal vindt men hierin losse aantekeningen van Lammens zelf,
bijvoorbeeld over gelezen boeken. Interessant is een dertig pagi-
na's tellend manuscript getiteld Fan ie /n^ianen door Johannis
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Sneebeling, wellicht dezelfde als de directeur van een plantage
in de Para tijdens het verblijf van Lammens in Suriname. Hij
is zeer nauw in contact gekomen met de Indianen, die zich ge-
vestigd hadden op de verlaten plantage Belair (in de tijd van
Lammens reeds een militaire post geworden). De schrijver
noemt het jaar 1755. Zeker schrijft hij uit eigen directe ervaring,
zeer uitvoerig over de practijken van een Indiaanse medicijnman,
die hij 's nachts in het bos is gevolgd en bij diens geestenbezwe-
ringen heeft bespied. Wij weten niet hoe Lammens aan dit ge-
schrift (een afschrift in de hand van Lammens) is gekomen.

In dezelfde portefeuille bevindt zich ook een manuscript
7/o«to«//tng »n Stm'name, geschreven door een zekere Van Cleef.
Tenslotte de reeds genoemde correspondentie tussen W. P. van
Stockum en Lusac over de nalatenschap van Lammens en een
afschrift van het testament van Lammens.

Deel XIII en de delen XIV-XVI bevatten twee manuscripten
van Lammens, die hij voor de druk had gereed gemaakt. De cor-
respondentie tussen de heren Van Stockum en Lusac handelt
bijna geheel over een mogelijke uitgave van deel XIII. Dit deel
komt ook nu nog wel voor uitgave in aanmerking. Het bevat een
beschrijving van Suriname in 5 afdelingen. De eerste afdeling is
het belangrijkst en bevat Geograpnie, Steti&rcs, jredas «? ,?f-
woonten vooral van Paramaribo. De tweede afdeling bevat een
beschrijving van diverse expedities naar het binnenland. De derde
afdeling behandelt de natuurlijke historie van Suriname in het
kort; de vierde afdeling handelt over koloniale belangen en in
de vijfde afdeling worden enkele gehouden redevoeringen in
extenso meegedeeld. In hetzelfde manuscript vindt men nog,
opnieuw gepagineerd, een bundel Foor/eztngen in A«< n«< i>an '*
o/gemeen, gevolgd door een rede getiteld De Surinamer, waarvan
niet blijkt of hij ooit gehouden werd.

In de SMrtnoamscAe ^4/mana^ van het jaar 1820 vindt men onder
het mengelwerk op p. 17-28 een rubriek: 'Plaats-beschrijving,
zoomede over de zeden en gewoonten van Suriname'. Deze ru-
briek wordt voortgezet in de SwrinaamscAe ,4/mtfnaA: voor het
jaar 1821 (Mengelwerk, p. 1-26) onder de titel: 'Plaats-beschrij-
ving, alsmede over de zeden en gewoonten van Suriname'.
Uit de voorrede tot deel XIII blijkt Lammens de schrijver van
deze rubriek. Het was zijn bedoeling deze rubriek in 1822 te ver-
volgen. Het manuscript ging echter bij de brand van 1821 ver-
loren. Lammens schijnt toen het idee opgevat te hebben tot een
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uitvoeriger bewerking van dezelfde stof in een afzonderlijk
boekwerk.

Het eerste hoofdstuk van deel XIII is het uitvoerigste en het
belangrijkste. Wij bezitten slechts beschrijvingen van Suriname
uit de 18de eeuw. Na Pistorius is dit de enige volledige beschrij-
ving uit later tijd. Lammens was bovendien een bijzonder goed
opmerker met een brede belangstelling. Hij beschrijft zelfs de
handbeweging der negerinnen te Paramaribo bij het groeten.
Verder beschrijft hij de bouw van Paramaribo, de bouw en in-
richting van de verschillende typen huizen. Interessant is vooral
zijn beschrijving van de kleurspanningen in Paramaribo. De
blanken stellen over het algemeen de neger boven de mulat
(Lammens zelf wegens zijn huwelijk natuurlijk niet). De kleurling
voelt zich echter boven de neger verheven: hoe lichter van kleur,
hoe hoger hij zich voelt. Vrije negers voelen zich echter verheven
boven de kleurlingen. Lammens geeft een uitvoerig en bij mijn
weten eerste verslag van deze kleurspanningen in de samen-
leving.

Hij schrijft verder over het ook uit andere werken bekende
systeem van huishoudsters, de beleefdheidscoden in Paramaribo,
de begrafenisgewoonten van de verschillende groepen, de dag-
indeling, de prijzen van eetwaren, de betekenis van kralen, sie-
raden en hoofddoeken, de doe, het sociale leven, de naamgeving
der slaven, hun godsdienst, kleding en taal. Deze kleine opsom-
ming moge voldoende zijn om aan te tonen, dat dit eerste hoofd-
stuk uitermate belangrijk is voor de nadere kennis van het
vroegere leven in Paramaribo.

In het tweede hoofdstuk worden enkele uitstapjes naar het
binnenland beschreven: 1. naar de Commewijne en omliggende
kreken (hierin een zeer preciese beschrijving van een danspartij
met gebruikte instrumenten), 2. naar de Aloesoebanjaval in de
Suriname-rivier (met beschrijving van het gezang in de boten
en een feest op Berg en Dal), 3. naar de Para (met beschrijving
van een Indiaanse dans), 4. naar Coronie, Nickerie en Demerara
(met vergelijking tussen Demerara en Suriname in het voordeel
van eerstgenoemde), 5. naar de beneden Saramakka (met o.m.
beschrijving van de post Groningen), 6. naar de boven Sara-
makka.

Het derde en vierde hoofdstuk zijn niet bijzonder belangrijk
naast wat toen reeds over Suriname bekend was. Het vijfde
hoofdstuk bevat vier in het Departement tot nut van 't algemeen
gehouden redevoeringen over Surinaamse problemen. Lammens
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spreekt hier over de sterfte onder de negerbevolking van Suri-
name, over Europese kolonisatie, over de brand van 1821 en
over een spreuk van Horatius. Behalve de tweede redevoering
zijn deze ook gedrukt in de Berichten van het Nut.

De delen XIV-XVI vormen één geheel. Deel XIV geeft in twee
afdelingen een vrijmoedige critische beschouwing over het be-
stuur van Suriname gedurende twee opeenvolgende tijdperken.
Deel XV bevat relatieven tot de eerste afdeling, deel XVI rela-
tieven tot de tweede afdeling. Deze relatieven zijn nu echter
door verwijzing in voetnoten geheel in de tekst opgenomen en
niet slechts los bij de tekst gevoegd, zoals in de mémoires. Het is
heel boeiend om te zien, hoe een onafhankelijk man als Lammens
de bestuurders beoordeelde. Hij bezat als tijdgenoot natuurlijk
niet alle gegevens. Hij had bijvoorbeeld geen inzage van de
correspondentie tussen de gouverneur en de minister van Kolo-
niën en moest dus maar gissen, wat deze correspondentie kon
bevatten. Aan de andere kant kende hij de bewindhebbers per-
soonlijk, kende hun kracht en zwakheid. Vooral om deze per-
soonlijke opmerkingen over de bewindhebbers en hun beleid,
lijken ons deze vrijmoedige aanmerkingen voor ons van belang.*

Uit het voorgaande is wel gebleken hoe weinig waardering
Lammens bezat voor de persoon van gouverneur Vaillant. In
dit werk blijkt Vaillant zijn zeer speciale zondebok te zijn. Hij
raakt niet uitgesproken over het verwerpelijk karakter van de
man. Bijzonder grote waardering voor zijn medeambtenaren had
Lammens ook niet. Van de fiscaal Van Meerten weet hij weinig
goeds te vertellen. Zo passeren alle hoge ambtenaren de revue:
een waarlijk zelfstandig man met eigen oordeel en persoonlijke
moed vindt Lammens daar niet onder. Deze voortdurende
critiek doet vermoeden, dat Lammens in het ambtenaarlijke een
teleurgesteld mens is geweest, die zich tot hogere posities ge-
roepen voelde, maar door mensen van volgens hem geringere
capaciteit voorbij is gestreefd. Dit wil natuurlijk ook weer niet
zeggen, dat hij volkomen ongelijk had en deze aantekeningen

1 Frater M. F. Abbenhuis (die het werk van Lammens geraadpleegd
had in verband met zijn opstellen over de missiegeschiedenis) zond een
afschrift van Lammens' beoordeling over de bestuursperiode van gouver-
neur Van Panhuys aan diens nazaat L. C. VAN PANHUYS, die dit afschrift
publiceerde en besprak in een artikel 'Mr. Lammens over het bestuur van
Suriname in 1816', W.7. Gids J 6 , 1934, p. 151-162.
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onbetrouwbaar zijn. Ook deze aantekeningen lopen tot het jaar
1835. In dat jaar namelijk kreeg Lammens eervol ontslag. Hij
vertrok naar Nederland, waar hij in 's-Gravenhage van zijn
pensioen genoot tot zijn dood in 1847. Over deze laatste periode
vindt men in zijn aantekeningen geen nadere gegevens. . ,

• SUMMARY

THE MANUSCRIPTS OF ADRIAAN FRANCOIS LAMMENS

The present article is the first result of the author's research in the
collection Surinamica of the 'Surinaams Museum'. It deals with the
manuscripts of Mr. Adriaan Francois Lammens, who was President of the
Civil Court of Surinam in the beginning of the 19th century.

A concise description of the seventeen volumes is given. According to
the author the manuscripts contain a wealth of valuable material about
Surinam, throwing much light on various phases of the political, judicial,
and social life of the country at the period concerned.
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