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EDWARD SHENLEY
Lid van het Gemengd Geregtshof tot wering van de Slavenhandel

Gouverneur J. VAN TILBURG had de vriendelijkheid mij een in 1958 ver-
schenen werk van de Amerikaanse journalist GEORGE SWEETNAM toe te
zenden. In dit boek, getiteld PTAere e/se 6M/ PiWsfcwrg!, komt een roman-

[ tisch verhaal voor van Captain EDWARD WYNDHAM HARRINGTON SHEN-
LEY, 'a veteran of Waterloo', die in het Gemengd Geregtshof tot wering
van de slavenhandel in Suriname zitting heeft gehad.

SHENLEY schaakte in 1842 een veertienjarig meisje, MARY CROGHAN,
dat een school op Staten-Island bezocht. De schrijver zegt hierover:

"By the time she was 14 we find Mary Croghan a pupU in the exclusive
Staten Island boarding school run by a Mrs. McLeod, which was also
attended by several cousins on both the Croghan and O'Hara side of her
family. Mrs. McLeod had a twice widowed, n'er-do-well brother in law,
a veteran of Waterloo, who had somehow managed to wrangle an ap-
pointment as commissioner in a slave trade court in Dutch Guyana. He
had gone back there only six months before, after being threatened with
stoppage of pay for being absent without leave for three years."

Verder vertelt de schrijver ons dat SHENLEY na de schaking in het ge-
heim trouwde voor een 'magistrate' en daarna naar Engeland zeilde.
Daar verzocht hij verlofsverlenging, doch dit werd hem geweigerd. Ver-
gezeld van zijn vrouw keerde hij toen naar Suriname terug.

Van het verblijf in Suriname lezen wij in het werk van SWEETNAM :
"There's a family tradition that it was the bride who found the answer:

She put on a three year campaign to have the court free all slaves brought
before it, until he was finally recalled to England in 1845.

In 1848 the Captain asked and got permission to take his wife to Ame-
rica because she was 'in a delicate state of health' which was the way
Victorians said a baby was expected." *

SHENLEY overleed in 1878 op de leeftijd van 79 jaar, terwijl zijn vrouw
I hem jaren overleefde: zij stierf in 1901.

Dit verhaal bracht mij ertoe een onderzoek in te stellen omtrent de vraag
welke de werkzaamheden waren van het Gerechtshof waarin SHENLEY
zitting had, en wat er hierover in Suriname bekend is.

* Blijkens een in D« Wes< van 4 jan. i960 opgenomen bericht verscheen
in TAe PjWsftwrg Press een artikel over Suriname van de hand van ACKER
PETIT. Hierin vertelt hij een en ander over MARY SCHENLEY en voegt
daaraan toe, dat men in haar familie weet te vertellen dat zij haar echt-
genoot ertoe bracht al de slaven, die voor hem geleid werden als Com-
missioner in a 'slave trade court' vrij te verklaren.

52

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:13:04PM
via free access



EDWARD SHENLEY 53

Op het Wener Congres bepleitte Engeland het nemen van maatregelen
tegen de clandestiene invoer van slaven in de Brits-Indische en Neder-
landse koloniën.* Op 4 mei 1818 werd te 's-Gravenhage een tractaat
tussen Groot-Brittannië en Ierland en Nederland gesloten om deze ver-
boden slavenhandel tegen te gaan. Volgens dit tractaat zou er een Ge-
mengd Gerechtshof worden opgericht, waarin zowel Engelse als Neder-
landse Rechters zitting zouden nemen. Op 28 december 1818 (G.B. No. 9)
kondigde Gouverneur Mr. C. R. VAILLANT het K.B. van 17 september
1818 af, waarin was bepaald dat het aan niemand in de West-Indische
Koloniën geoorloofd was slavenhandel te drijven of aan die handel direc-
telijk of indirectelijk deel te nemen, op poene van een geldboete van
/ 5000 mitsgaders met eerloosverklaring en confinement voor de tijd van
vijf jaar.

De eerste samenstelling van het Gemengd Geregtshof dat in Suriname
was gevestigd, werd op 3 november 1819 (G.B. No. 2) bekend gemaakt.
Door de koning van Nederland werden hierin benoemd als rechter Mr.
P. J. CHANGUION en als arbiter Jhr. J. P. GRAAFLAND. Door de koning
van Groot-Brittannië en Ierland werd als Rechter aangewezen C. E. LE-
CROY en als arbiter T. S. WALK. Secretaris was J. C. GUICHERIT.

Het was aan praktizijns toegestaan voor dit gerechtshof te pleiten. Op
6 juli 1822 werden in een vergadering van het Hof de navolgende prakti-
zijns als zodanig beëdigd: Mr. A. VAN ESCH, Mr. D. J. PRESBURG, J. LION
ARONS en J. G. J. HKLMCKE.

Op mijn verzoek aan de Rijksarchivaris, of er in het archief van het
Gemengd Gerechtshof, dat zich thans in Den Haag bevindt, iets omtrent
SHENLEY te vinden is, was deze zo vriendelijk mij het volgende te be-
richten :

"In antwoord op uw schrijven bericht ik u dat het archief van het 3
november 1819 ingestelde "Gemengd (Nederlands-Engels) Gerechtshof
tot wering van de slavenhandel gevestigd te Suriname" inderdaad alhier
aanwezig is, hoewel het niet vermeld is in het verslag der in Suriname
aanwezige archieven, dat Mr. A. Telting in 1900 aan de minister van
Koloniën uitbracht.

Genoemd archief is opgenomen in de "Gedeponeerde stukken" bij de
archieven der "West-Indische Bezittingen en Suriname 1828-1845".
Daarin berust ook het archief van de Engelse Rechter, dus de brieven bij
deze ingekomen van en de minuten van zijn brieven aan het Engelse
ministerie van buitenlandse zaken, notulen (vonnissen), vele stukken
betreffende het weren van de slavenhandel enz.

In het archief (no. 606) van de gouverneur-generaal der West-Indische
Bezittingen berust het "procesverbaal der beëdiging van den Heer Ed-
ward Wyndham Harrington Schenley als arbiter van wege Hare Brita-
nische Majesteit, in het Gemengd Gerechtshof tot wering van den slaven-
handel, zitting houdende in de kolonie Suriname" opgemaakt ten over-
staan van de gouverneur-generaal der Nederlands West-Indische bezit-
tingen schout bij nacht J. C. Rijk op 12 juli 1841.

Op 10 april 1841 had Lord Palmerston als minister van buitenlandse
zaken uit het Foreign Office aan de commissarissen John Samo (Schen-

1 Lees hierover He/ Cowgres raw Weenen door HAROLD NICOLSON (uit
het Engels vertaald door Drs. E. LOPES CARDOZO), p. 238 en 324.
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ley's voorganger) en Schenley zelf in Suriname, bericht, dat bij besluit
van 16 juli 1838 Koningin Victoria genoemde Edward Wyndham Har-
rington Schenley benoemd had tot haar "commissioner arbitration in the
Mixed British and Netherland Court of commission, established at Suri-
nam under the treaty and additional article concluded with the Nether-
lands for the suppression of slave trade" (in gedeponeerde stukken no.
30). Genoemd besluit van 1838 werd door Schenley in de zitting van het
Hof van 21 augustus 1841 vertoond; het stuk is in de notulen afgeschre-
ven (gedeponeerde stukken no. 30).

Het blijkt evenwel niet waarom Schenley eerst drie jaren later officieel
in functie trad, hoewel hij blijkens het adres van de missive van Lord
Palmerston van 10 april 1841 toen reeds als rechter-commissaris fungeerde.

Nadat zijn afgetreden voorganger Samo op 18 mei 1842 zijn archief bij
het gouvernement van Suriname had gedeponeerd, werden deze beschei-
den 4 juli 1842 aan Schenley ter hand gesteld (gedeponeerde stukken no.
9). Mededelingen omtrent het particulier leven van Schenley heb ik niet
aangetroffen."

Van SHENLEY'S activiteiten is verder nog het volgende te vertellen:
In augustus 1843 werd op last van de Procureur-Generaal in Suriname

door een commissie een onderzoek ingesteld naar de toestand van een
oude slaaf, die naar ontvangen berichten op de plantage Resolutie op
gruwelijke wijze zou zijn mishandeld. Het onderzoek wees uit dat twee
oude negers, David en Casper, op de plantage verschil van mening over
een stuk brood hadden gekregen en David aan Casper een stokslag had
toegebracht. De administrateur van de plantage, GEORGE LODEWIJK
RÖPERHOFF, oordeelde het nodig om ter handhaving van de orde op zijn
plantage, David te straffen: hij liet hem over een oud kanon vastbinden
en met tamariden twintig slagen toebrengen. De commissie rapporteerde,
dat David niet de minste nadelige gevolgen van die straf had ondervonden
en diezelfde dag zijn werkzaamheden had kunnen verrichten.

RÖPERHOFF, die lid was van de Koloniale Raad, beklaagde zich bij
schrijven van 18 augustus 1842, in een zeer kras gesteld stuk, bij Gouver-
neur-Generaal B. J. ELIAS over de Procureur-Generaal, die hem ten on-
rechte zou hebben beschuldigd een zeer oude slaaf te hebben doen mis-
handelen, waardoor deze ernstig ziek zou zijn geworden. Hij voerde in dit
schrijven aan, dat het gebruikmaken van spionnen en aanbrengers niet
met de zedelijkheid is overeen te brengen, en verzocht te mogen weten
wie hem zo verregaand had belasterd, onder bedreiging dat hij er anders
toe zou kunnen komen om tegen de persoon van de Gouverneur-Generaal
ter zake van laster en hoon "een actie te institueren".

Bij resolutie van 11 september 1843 werd RÖPERHOFF door Gouverneur-
Generaal ELIAS in zijn functie als lid van de Koloniale Raad geschorst,
in afwachting van een beslissing van het Opperbestuur, omdat hij in zijn
rekest de eerbied die hij als ingezetene en lid van de Raad aan de Gouver-
neur-Generaal verschuldigd was, uit het oog had verloren en omdat de
toon van zijn rekest de kennelijke strekking had het publiek gezag te
ondermijnen.'

1 Van 1816-1845 hadden de Landvoogden de titel van Gouverneur-
Generaal. ELIAS is de laatste bestuurder van Suriname die deze titel heeft
gevoerd. - Over de schorsing van RÖPERHOFF lees J. WOLBERS' GMCA»«-

van Suriname, p. 692.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:13:04PM
via free access



EDWARD SHENLEY 55

Enige tijd daarna kreeg RÖPERHOFF kennis van een in Engeland uit-
gegeven boek over de behandeling van de slaven in Suriname, waarin een
brief van SHENLEY aan de Secretaris van Staat in Groot-Brittannië, de
Graaf van ABERDEEN, was afgedrukt. In deze brief stond vermeld, dat
een lid van de Koloniale Raad in Suriname, RÖPERHOFF, die een plantage
bezat van 5 a 600 slaven, aan een neger van meer dan honderd jaar de
verschrikkelijke straf van de 'Spaanse bok' had opgelegd en naar aan-
leiding hiervan door de Gouverneur-Generaal uit de Koloniale Raad was
' gedemitteerd'.

RÖPERHOFF, van oordeel dat deze uitlating beledigend voor hem was,
stelde bij het Gerechtshof een civiele actie tegen SHENLEY in en vorderde
genoegdoening en veroordeling tot een boete van / 10.000, te betalen aan
de Maatschappij tot uitbreiding van het Christendom onder de slaven.

SHENLEY, die Suriname inmiddels had verlaten, werd bij verstek ver-
oordeeld om voor het Hof te compareren en eiser vergiffenis te verzoeken
met verklaring dat hem van harte leed deed de beledigende uitdrukkingen
te hebben gebezigd en eiser door hem erkend werd voor een man op wiens
gedrag en conduite niets te zeggen was. Bovendien werd hij ten profijte
van bovengenoemde Maatschappij veroordeeld om / 500 te betalen.
Waarschijnlijk werd wegens SHENLEY'S afwezigheid aan dit vonnis nooit
uitvoering gegeven.

Aangezien het archief van het Gemengd Geregtshof zich in Nederland
bevindt, zijn in Suriname geen gegevens over de gewezen arresten en be-
slissingen van deze rechtbank te raadplegen. Het lijkt mij evenwel de
moeite waard dat t.z.t. een onderzoek in dit archief wordt ingesteld en de
resultaten daarvan gepubliceerd.

SUMMARY : .
• T

EDWARD SHENLEY, MEMBER OF THE MIXED COURT
FOR THE SUPPRESSION OF SLAVE TRADE

In this article a few incidents are given of the life of EDWARD SHENLEY,
who (on 16th July 1838) was appointed by Queen Victoria as a "com-
missioner arbitration in the Mixed British and Netherland Court of com-
mission" established at Surinam for the suppression of slave trade.

The National Archives (in The Hague) are in possession of the pro-
ceedings of this court (which was instituted on 3rd Nov. 1819). These
contain some statement on SHENLEY'S official career in Surinam.
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