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VREEMDELINGEN IN HET WESTINDISCHE
LEGER
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De krijgsmacht in Westindië behoefde, zoo goed als
die in Oostindië, gestadige aanvulling wegens de groote
verliezen veroorzaakt door sterfte, desertie, expiratie
van dienst, enz.; en voor de rekruteering van die supple-
tietroepen moest in het vaderland de werfofficier steeds
de trom roeren.

Het contingent voor die troepen uit het vaderland zelf
was slechts gering; de groote massa moest uit Duitsch-
land komen, doch ook Zwitserland, Polen, Schotland en
andere rijken leverden hun gedeelte. Voor Oostindië slo-
ten de Staten herhaaldelijk overeenkomsten met Duit-
sche vorstj es om tegen een bepaalde som een geheel regi-
ment, gekleed en bewapend, ter hunner beschikking te
stellen, zooals het regiment Meuron en het Wurtemberg-
sche regiment. Voor Westindië waren bewindhebbers der
Comp. aangewezen op de gewone werving, het korps ma-
riniers, de Schotsche brigade en andere vreemde troepen
in dienst der Republiek. Ook in de kolonie zelve kon men
rekenen op een vrij korps van zwarte vrijwilligers. Even-
wel voorzag die rekruteering niet altijd in de behoefte.
Want behalve aan een buitenlandschen vijand, Franschen
en Engelschen welke de kolonie brandschatten of tijde-
lijk vermeesterden, had men het hoofd te bieden aan een
binnenlandschen, aan vijandige Indianenstammen,
Boschnegers en gedroste slaven.

Voor het weeren van beide gevaren was het staande
leger in Suriname, de z.g. militie of Societeitstroepen niet
voldoende, en evenmin de gewapende burgerij. Herhaal-
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delijk waren de gouverneurs genoodzaakt om buiten-
gewone hulptroepen uit Nederland aan te vragen, telkens
wanneer er een gevaarlijke slavenopstand, zooals die op
Berbice, gedempt moest worden, of wanneer de Marrons
hunne strooptochten zoo ver uitstrekten dat de bewoners
der plantages zich binnen Paramaribo bergen moesten.
Met inheemsche vorsten, gelijk de O. I. Comp. die te be-
strijden had in de sultans van Bantam of „onsen grimmi-
gen vyant den Matteram" (Mataram) behoefde de W. I.
Comp. geen rekening te houden; ze waren er niet. Maar
de zwarte insurgentenhoofdlieden als Baron, Bonny, Joli-
coeur, e. a. konden haar de handhaving van haar gezag
vaak moeilijk genoeg maken. En dan moest het moeder-
land de kolonie bijspringen door de uitzending van de zg.
Staatsche troepen, die te samen met de militie het even-
wicht moesten herstellen.

Het was met de chefs van deze buitengewone suppletie-
troepen, dat de gouverneurs der W. I. Comp. bij herhaling
in botsing kwamen; gemeenlijk wegens verschil van in-
zicht omtrent de draagwijdte der wederzijdsche bevoegd-
heden. Of ook omdat die bevoegdheden niet duidelijk
genoeg omschreven waren, of omdat ze in 't vaderland
geformuleerd waren op eene wijze, die in de kolonie tot
tweespalt moest leiden. De militaire bevelhebber beriep
zich alsdan op zijn lastbrief, en de civiele gouverneur
duldde geen inbreuk op zijn gezag. Beide machthebbers
stonden op denzelfden post te dicht op elkaar; men zag
hier het oude spreekwoord bewaarheid dat „twee kassen
in één kerck, twee maters in één convent, twee stierlieden
op één schip en deugen niet."

Het persoonlijk karakter der partijen legde daarbij
van zelf veel gewicht in de schaal. De eene gouverneur
toonde zich ten aanzien van het militaire zelfgevoel zoo-
veel toeschietelijker dan de andere; tegenover de op-
geblazenheid van een Stuyvesant, die zijne positie in de
kolonie gelijkwaardig achtte aan die van den prins-stad-
houder in de Republiek, stond de ietwat verdachte
nederigheid van een Mauricius, die schreef dat hij wel
wist „la plus pitoyable Excellence de l'univers", te zijn.
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Deze conflicten tusschen civiel en militair gezag vingen
reeds aan in een tijd, toen het noordelijke gedeelte van
Brazilië nog tot de wingewesten der \Y. I. Comp. be-
hoorde, en bestuurd werd door Joan Maurits van Nassau-
Siegen, bijgenaamd de Braziliaan. Deze gouverneur kwam
reeds spoedig na zijne komst in de kolonie, in botsing met
den krijgsoverste Christoffel Artichofsky, die vóór hem
het heft in handen had gehad. Hij was een Poolsche
edelman, die ter zake van zijne Sociniaansche gevoelens
uit zijn vaderland verdreven was geworden en met den
rang van kapitein in dienst der Republiek was getreden
bij de troepen bestemd voor Westindië. Daar had hij zich
onderscheiden door zijne dapperheid en zijne militaire
exploiten. In 1635 had hij den Portugezen, destijds met
de Spanjaarden onder één kroon vereenigd, hunne ver-
sterkingen om Pernambuco ontweldigd, en die geheele
provincie benevens Paraïba en een gedeelte van Rio
Grande del Norte onder Nederlandsch gezag gebracht.
Bij het beleg van de Portugeesche vesting Larrayal, die
hij tot de overgave dwong, was hij door den arm gescho-
ten, doch had van zijn ziekbed leiding gegeven aan de
krijgsmanoeuvres. Zoozeer was de Comp. met de door hem
behaalde voordeelen ingenomen, dat ze voor hem een
steenen zegezuil liet oprichten, welke op den top eenige
militaire embleemen droeg, en aan de voorzijde het wa-
penschild van Portugal. Tevens werd hem de titel van
generalissimus verleend.

Het grootste en zuidelijk gedeelte van Brazilië was
echter nog niet onder Nederlandsch gezag gebracht, en
ten einde ook hier hare suprematie te vestigen had de
Comp. in 1636 graaf Joan Maurits uitgezonden, te samen
met zeven vendelen krijgsvolk en eene aanzienlijke trans-
port vloot. Deze bevond dat aan den generalissimus, hoe-
wel die nog slechts den rang van overste bezat, het opper-
bevel over de geheele militie in Brazilië was toevertrouwd,
en dat hij te samen met den overste Schuppen het gezag
der Comp. nog aanmerkelijk had uitgebreid. Eene zoo
groote bevoegdheid als aan Artichofsky toegekend in
eene kolonie, die nog „met den swaarde geconquesteerd"
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moest worden, beteekende allicht eene terugzetting voor
den gouverneur. Ook hier gold het oude rijmpje:

Hooge macht en minne-spel.
Dat en wil geen met-gesel.

Er rezen spoedig geschillen tusschen beide machtheb-
bers, zoowel over politieke als over militaire vraagstukken
De een wilde den officieelen zetel des bestuurs gevestigd
zien op het Recif, de ander op het eiland Tamarica. Een
brief, door Artichofsky tot een van de bewindhebbers der
Comp. gericht en waarvan de inhoud voor den gouverneur
niet gunstig was, viel aan dezen in handen en werd door
hem in den Kolonialen Raad ter tafel gebracht. Het stuk
diende hem tot een punt van aanklacht tegen den mili-
tairen bevelhebber. De graaf beklaagde zich in de raads-
zitting, dat sommige officieren weigerden zijne bevelen
na te komen, op grond dat ze alleen aan den generalissi-
mus gehoorzaamheid verschuldigd waren. Het was, zei
hij, nu zoo ver gekomen, dat een van beiden wijken moest
En 't lag in de rede dat een telg van het geslacht Nassau
en eerste magistraatspersoon in de kolonie de overhand
behouden zou op een vreemden krijgsoverste.

Het pleit werd dan ook ten gunste van den gouverneur
beslecht; Artichofsky moest aftreden en de kolonie ver-
laten. Mr. Gerard van Loon schreef in zijn groot penning-
kundig werk: „Hetzij dat Artichofsky zich beleedigd ge-
voelde doordat graaf Maurits hem de verhoopte lauwer-
takken als uyt de hand nam, of dat de nijdigheyd des
graafs wegens den verkreegen roem van Artichofsky
daartoe gelegenheyd en aanleyding gaf, immers daar rees
tusschen die twee doorluchtige Legerhoofden zoo hevig
misverstand, dat de laatste genoodzaakt was zich naar
Nederland te begeeven om zijne zaak aldaar te rechtvaar-
digen en zich over Maurits te beklaagen".

Bewindhebbers meenden een pleister op de wond te
leggen door hem een gouden keten te vereeren met eene
medaille, afgebeeld en beschreven bij v. Loon. Op de voor-
zijde daarvan was de voor hem opgerichte zegezuil afge-
beeld, en op den achtergrond de veroverde Portugeesche
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sterkte Larrayal met het kamp van Artichofsky. Het La-
tijnsche omschrift luidde in de vertaling: „De vyandelyke
Spanjaards overwonnen zynde, ontfang den Zeege-lau-
wer". Op de keerzijde las men: „De Amerikaansche Maat-
schappij heeft voor den held Christoffel Artichofsky, zoon
van Arciszwesky, zoo door den adel zijns geslachts als de
kennisse der wapenen en letteren zeer uytmuntend, na-
dat hij drie jaaren zeer wij slijk, dapperlij k en gelukkiglijk
de Brazilsche zaaken bestierd had, deezen als een gedenk-
teken van haare dankbaarheyd en zyne dapperheyd en
trouw in 't jaar na Chr. geb. 1637 doen munten".

Intusschen kon Artichofsky zijne zaak niet zoo ver
brengen, dat hij tegenover Joan Maurits, bloedverwant
van den regeerenden stadhouder, in 't gelijk werd gesteld.
Wel werd hem opdracht gegeven om een nieuw regiment
voor Westindië bijeen te brengen, doch de loop der ge-
beurtenissen was oorzaak dat hij niet meer derwaarts te-
rugkeerde. Volgens v. Kampen bleef de zaak niet geheel
zorider gevolgen voor den gouverneur, over wien hij
schreef: „Deze verdeeldheid droeg wrange vruchten; zij
deed den ijver tot deelneming in de Maatschappij ver-
flaauwen, verlamde hare verrigtingen en leide den grond
tot die koelheid der Bewindhebberen ten aanzien des
Graven, welke naderhand diens terugroeping, en daar-
mede den langzamen ondergang der schoonste verovering
van Nederland in Westindië bewerkte".

Een ander geschil van dien aard viel voor tusschen den
gouverneur van Suriname, Mr. Jan Jacob Mauricius, en
den Franschen overste Philippe Cambrier.

Deze laatste was vroeger kapitein bij de Zwitsers ge-
weest, en sedert met den rang van overste en comman-
deur naar Westindië gezonden. In Suriname werd hij te-
vens eerste raad van policie, hij onderhield relaties met
verscheidene hooggeplaatste personen in Nederland en
was vermaagschapt met de familie van den vroegeren
gouverneur en mede-eigenaar der kolonie Cornelis v.
Aerssen v. Sommelsdijk. Van dien kant ondervond Mauri-
cius veel tegenkanting, vooral sedert Cambrier zich aan-
gesloten had bij de vijandige planterspartij van /
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waarvan het vrouwelijk element eene krachtige onder-
strooming vormde. De Franschman stond in briefwisse-
ling met invloedrijke personen in Nederland, waardoor hij
gelegenheid vond den gouverneur zijn licht te betimmeren
en diens bestuursdaden in een ongunstig licht te plaatsen.
Zoo viel hij dezen heftig aan over den bouw van het fort
Nieuw Amsterdam, aan de samenvloeiing van de rivieren
Suriname en Comme wij ne gelegen. Sedert den geweld-
dadigen inval van den Franschen vlootvoogd Cassard
was deze versterking een centraal punt in het defensie-
plan der kolonie, en de ingezetenen waren ten behoeve
der werken verplicht geworden tot een hoofdelij ken om-
slag in slaven, z.g. kommando-slaven. De gouverneur had
te zorgen dat de volkplanting in een weerbaren staat ge-
raakte, maar hij kon met onwillige honden geen hazen
vangen. De planters hielden hunne slaven terug, of zon-
den enkel de invaliden die ze kwijt wilden zijn. De fond-
sen, voor den bouw benoodigd, kwamen traag binnen;
het werk traineerde. Hierop doelde Mauritius, toen hij bij
een dichterlijken terugblik op zijn koloniale loopbaan de
regels invlocht:

't Landstraktaat
Werdt in de war gebragt, en de ed'le tijd versieeten
Met vitten en gekyf, terwijl geen mensch kan weeten
Hoe lang de vree, die God ons geeft, nog duuren zal.
Het klaar beloofde geld en 't nodig slavental
Werd mij beknibbeld om de vesting te volbouwen.
God geef dat dit verzuim niet haast hen mag berouwen!

Bij deze ergernissen kwam nog de tegenstand van Cam-
brier. De uitlegging der bepalingen omtrent de verplich-
tingen der ingezetenen, den vestingbouw rakende, was
een vruchtbare bron van oneenigheden tusschen hen en
het bestuur der kolonie. Negen jaren lang sleepten de
werkzaamheden tragelijk voort en drukten de burgerij
met lasten, welke de ontevredenheid voedden. Cambrier
schreef naar Nederland dat dit fatale fort nu reeds vier
ton gouds had gekost, en niemand op eenige duizenden
na zeggen kon met welk saldo de rekening eindelijk zou
sluiten. Voorts dat de malversation in de administratie
en de sukkelingen van het werk de gansche kolonie ont-
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stemd hadden, dat de aanleg in onbekwame handen was
en dat er in de constructie „des fautes lourdes d'écolier"
waren begaan. Zijne eigene plannen voor den bouw had
hij ter fine van onderzoek zijn rapport doen begeleiden,
en deze ontwerpen kwamen Mauricius onder oogen toen
directeuren der Sociëteit van Suriname op hun beurt het
oordeel des gouverneurs kwamen inwinnen. Hiermee had
Cambrier moeten aanvangen — en hierop had hij niet ge-
rekend, Zijne inzichten verschilden toch aanmerkelijk
van die des gouverneurs, en zijne gespannen verhouding
tot Mauricius had hem weinig belust gemaakt om bij den
duivel ter biecht te gaan.

Mr. Jan Jacob was een christelijk man, maar deze ge-
legenheid om zijn tegenstander den bril op den neus te
zetten liet hij toch niet voorbijgaan. Hij antwoordde di-
recteuren dat hij die projecten met aandacht beschouwd
had," maar />OMr Za rarete' d« /ai/ provoceer ik deesen
goeden Heer om die plans, zoo hij durft, aan kundigen
te vertoonen, en men zal dan vinden dat het plans ge-
weest zijn als dat van Harlequyn om de Haarlemmermeer
droog te kooken. 't Is geen kunst magnificque teekenin-
gen te fabriceeren, zonder op 't bereik der kasse te letten"

En in welk berispelijk Fransch waren de brieven van
dezen Franschman, of Franschen Zwitser geschreven!
B.v.:

„Toute la collonie sertifiera les mauvais travaux, que Ie
fort netoit nullement en etat de deffence quand il (de in-
genieur des Marets) Ie remit, ce que je luy dit en face en
presence de sept temoin, et une fois y etant allé avec deux
commissaire de la part de la cour, je luyfit voirqueson
ecluse etais male situé, male construite et quelle mena-
coit ruene. Je peu dire avec vérité que si on pouvait fair
examiner Ie dit fort par des ingenieur, surement ils diray
quil est impossible quon ait esté neuf ans a la construir et
avoit couté huit cent mille franc. Etc."

In Mauricius' schatting zou zulk een landgenoot door
een Racine of Fénélon gewis verloochend zijn geworden.
Was deze een man om de tweede plaats in de kolonie in
te nemen, deze schrijver van Fransche cacographiën, die
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bovendien geen sylbe Hollandsch kon verstaan, laat staan
spreken ? Doch de gouverneur moest de zaak uitvechten,
en won ze. Hoewel Cambrier zooveel invloed in het moe-
derland had, en in de kolonie door zijne positie en door
zijn huwelijk met de rijke weduwe Dupeyrou, moest hij
ten laatste toch het veld ruimen. In 1744 diende hij zijn
ontslag in, 't geen hem gaarne verleend werd. Hij ver-
trok naar Nederland en bleef daar Mauricius' gezworen
vijand, hetgeen deze wel bemerken zou toen het aan 't
drijven van /« Ca&a/e gelukte om hem door bewindhebbers
van zijn post te doen roepen.

Cambriers plaats werd ingenomen door een anderen
vreemdeling, den ritmeester der cavalerie Jean Louis
L'Archer. Van dezen had de gouverneur, wegens zijn zie-
kelijken toestand, weinig dienst, doch wel veel moeite,
daar hij, gelijk Mauricius in zijn dagboek schreef, „plom-
pelijk het masker aflegt en geen schaduw van respect
meer observeert." Dit ging zoover dat de gouverneur
hem huisarrest oplegde en hem deed verbieden de zittin-
gen van den Kolonialen Raad bij te wonen. Ditmaal ver-
loste de dood Mauricius van een tegenstander; na onge-
veer twee jaren verblijf in de kolonie overleed L'Archer.
Zijne weduwe bleef er echter wonen, en sloot zich bij de
kabaal partij aan. Zij behoorde mede tot die cótem van
dames te Paramaribo, welke zich niet ontzagen de vrouw
van den gouverneur op den wandelrit te molesteeren en
haar na te jouwen: „Daar rijdt Trijn van Hamburg!" *)

Een ander voorbeeld van ongewenschte verhouding
tusschen civiel en militair gezaghebber kwam aan het
licht in het geval van den gouverneur Jan Nepveu en den
overste Louis Henri Fourgeoud.

De laatste was Zwitser van geboorte en had zich in den
dienst der W. I. Comp. onderscheiden door zijn krachtig
optreden in Berbice, bij 't dempen van den gevaarlijken
slavenopstand van het jaar 1763. Hij was daar als majoor
kommandant ter verdere pacificatie van het gewest ach-
tergelaten, en stond in Nederland in groot aanzien, ook

') Eene beruchte diefegge, op het schavot te Gorkum gegeeseld en ge-
brandmerkt.
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bij den stadhouder Willem V. De gebeurtenissen in Suri-
name, met name de moord- en plundertochten der Mar-
rons, noodzaakten den gouverneur Nepveu om verster-
king der krijgsmacht te vragen, en in 1773 kwam eene
expeditie van 800, volgens andere bronnen van 1200 man,
onder bevel van Fourgeoud in de kolonie.

Door de ongehoorde bezwaren en ontberingen, ver-
bonden aan den guerilla-oorlog in een woest, moerassig en
dichtbewassen binnenland, leed deze krijgsmacht zooveel
verliezen, meer door het klimaat dan door den vijand,
dat ze in de volgende jaren nog herhaaldelijk moest wor-
den aangevuld. Tusschen de jaren 1773 en 1777 werd een
zevental campagnes ondernomen naar de verspreide,
en veelal goed verscholen nederzettingen der vijandelijke
Boschnegers, gedroste plantage-slaven; ook slaagde men
er in, hoewel ten koste van zware offers aan goed en bloed
den vijand in bedwang te houden en voor een deel over
Suriname's oostelijke grens te drijven.

Op voorstel van prins Willem V was het nieuwe hulp-
korps grootendeels geformeerd uit het wapen der mari-
niers, doch men was in Nederland onoordeelkundig ge-
noeg geweest om aan Fourgeoud niet alleen het bevel over
dit korps op te dragen, maar ook over de gansche in de
kolonie aanwezige krijgsmacht. Daarmee schiep men al
dadelijk een bron van naijver tusschen den gouverneur,
hoofd der militie, en den expeditiekommandant. Daarbij
had deze laatste, hoezeer begaafd met een onverzettelij-
ken moed en eene volharding, die voor geene bezwaren
terugdeinsde, een oploopend karakter, dat zich vaak in
kleinigheden verried. Hij kon struiken uit den grond
vloeken, zooals bij gelegenheid dat men de kooi had laten
open staan van een paar papegaaien, die hij bestemd had
tot een geschenk voor de gemalin van den prins-stad-
houder. De kapitein Stedman, die onder Fourgeoud's
bevelen diende en de geschiedenis van diens krijgstochten
te boek stelde, vermeldde dat soms punten van etikette
den gouverneur aanleiding gaven tot ontstemming. Zoo
had Fourgeoud bij de ontscheping zijne troepen laten op-
stellen met den rug naar het paleis van den gouverneur;
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hetgeen juist geen militair eerbewijs mocht heeten. De
geschiedschrijver Wolbers liet zich uit: „Kleingeestige
verschillen over etiquette, rangregeling bij officieele ge-
legenheden als op feesten bij de verjaring van vorstelijke
personen, bij begrafenissen van burgerlijke of militaire
autoriteiten, ja zelfs bij de ter aardebestelling van me-
vrouw Nepveu, veroorzaakten telkens strijd en twist.
Steeds onrustige woelige geesten vermeerderden die span-
ning door wantrouwen en verdeeldheid tusschen Nepveu
en Fourgeoud te zaaijen, en weldra ontstonden er weder
die partijschappen, die op Suriname's bodem zoo welig
tieren. De eene partij verklaarde dat Fourgeoud en de
zijnen als de redders der kolonie moesten beschouwd wor-
den, de andere daarentegen dat zij de kolonie tot last
waren en de reeds zoo zware uitgaven voor de verdedi-
ging noodeloos kwamen vermeerderen. De notulen van
Gouverneur en Raden van dien tijd, vooral het Journaal
van Nepveu, zijn opgevuld met bijzonderheden omtrent
deze spanning, het gedurig misverstand, enz." *)

De inzichten van beide machthebbers over de militaire
maatregelen en te volgen taktiek liepen eveneens uiteen.
Aldus over het gebruik der troepen, welke Fourgeoud
naar de buitenposten wenschte te dirigeeren, „alsoo se aan
Paramaribo door debauches vrij meer onbequaam en buy-
ten staat (tot dienst doen) geraakten, klaagende dat se
genoegsaam alle aan venus-siekte laboreerden". Four-
geoud had zijn voornemen te kennen gegeven om met zij-
ne troepen huiswaarts te keeren; de gouverneur wilde,
dat hij daarvoor ten minste den uitslag zou afwachten
van de met de Boschnegers aangevangen onderhandelin-
gen. Doch dit vergelijk stuitte af op de onverzettelijkheid
van den Zwitser, en hij maakte reeds aanstalten tot zijn
vertrek toen de tijding van nieuwe aanvallen der gedroste
slaven hem in de kolonie hield. Fourgeoud verzette zich
ook tegen het plan van den gouverneur om rondom de be-
woonde streek der kolonie een groot kordonpad aan te
leggen, door militaire posten bewaakt, en aldus de zwarte
maraudeurs te beletten om over die grens te komen. On-

') Gesch. v. Suriname, bl. 334, 357.
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danks zijne oppositie werd uit Nederland machtiging ge-
geven tot den aanleg van dit Kordonpad, waarmee in
1774 begonnen werd en dat als een groote militaire weg
reikte van de Joode Savanne tot aan zee. Deze weg werd
van afstand tot afstand bezet met versterkte posten, die
met elkaar voeling hielden door geregelde patrouilles,
en spoedig gealarmeerd konden worden. De maatregel
was kostbaar, maar doeltreffend.

Fourgeoud's integriteit was volgens Stedman niet on-
verdacht. Hij liet b.v. aan zijne troepen de soldij uitbeta-
len in gedeprecieerd papiergeld, hoewel hij klinkende
munt ter zijner beschikking had; „maar hij wilde tien
procent op de soldij van het geheele regiment winnen en
dat gedrag haalde hem algemeen de misnoegdheid van
het gansche korps op den hals." Daarbij toonde hij zich
onvermoeid en voortvarend in de vervolging van den
vijand en schroomde niet zich persoonlijk bloot te stellen
aan de vermoeienissen en ongemakken van den soldaat
te velde. Bij de vele ziekte- en sterfgevallen gedurende
deze campagne in de Surinaamsche wildernis hield hij
zich op de been door een soort van lij f drank, die bestond
uit een in water gekookt mengsel van kina, room van
wijnsteen en zoethout. Zijn kostuum te midden van
zwampen en struweelen geleek van zelf weinig op een pa-
rade-uniform ; Stedman schreef daarover:

„Fourgeoud was van eene zeer sterke gezondheid,
want hij had zijn lichaam van der jeugd af aan door jagen
en schieten genard, daarbij leefde hij sober en gebruikte
dagelijks zijn geliefden drank. Zijne kleedij bestond in
een enkel kamisool; in een knoopsgat van hetzelve droeg
hij zijn degen, op het hoofd had hij een katoene slaapmuts
en een witten beverhoed daarover, en in de hand een stok,
maar zelden droeg hij zijn snaphaan of pistolen. Ik heb
hem barrevoets en in slegte vodden gezien, als de ge-
meenste soldaten".

Zulk een kostuum was in overeenstemming met zulk
een omgeving; eene tropische wildernis waarvan de gou-
verneur Mauricius, in zijn /foymèm/aan Willem van Ha-
ren, getracht had eenigszins de visie te geven. De kleine
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oorlog in de bosschen van Suriname, waaraan tijdens
Fourgeoud's verblijf de geheele militie der kolonie, on-
geveer 2300 man, deelnam, werd van weerszijden met
verbittering en onmeedoogendheid gevoerd. De aanval-
len der negers op de afgelegen plantages veroorzaakten
tooneelen van moord, brand en plundering, maar de sla-
venjachten der Europeanen niet minder. De uitzending
van vliegende kolonnes, zg. kommando's, werkte echter
dikwijls niet veel uit. De afstand van Paramaribo tot de
ruwe versterkingen des vijands in het binnenland bedroeg
niet minder dan zeventien dagreizen, de moerassen waren
veelal ondoorwaadbaar, de bosschen dompig en koorts-
wekkend, zonder voor den blanke iets eetbaars op te le-
veren, terwijl de schuilhoeken der negers zoo goed ver-
borgen waren, dat men ze vaak alleen bereiken kon wan-
neer overloopers het spoor wezen. Viel de nacht in, dan
moesten de hangmatten boven het moeras in de boomen
worden gehangen, of er moest ijlings een vlot worden
saamgeflanst. Mondbehoeften en krijgsvoorraad konden
enkel meegevoerd worden op de harde koppen van neger-
slaven, die niet zelden de kans waarnamen om zich hei-
melijk bij hunne voortvluchtige stamgenooten te voegen.
Daarbij kwamen de aanvallen van een goedgedekten
vijand, van felle muskieten en van mieren, die ten bloede
toe beten. Zoo men er niet spoedig in slaagde om den
haas in zijn leger te vatten, dan moest de tocht worden
opgegeven wegens gebrek aan mondkost en de vele zie-
ken. Van de uitgezonden kommando's verongelukten
gewoonlijk ettelijke manschappen, zoo door de vergiftig-
de pijltjes des vijands als door de koortsen en ontberin-
gen. Daarbij kostte eene op groote schaal ondernomen
slaven-expeditie een schat van geld. In zijne Ztesc&nyvmg
tww Gwmwa verklaarde Hartsinck, dat met zulke tochten
al spoedig een ton gouds was gemoeid.

Nepveu wilde tegenover zulke vijanden eene gelijke
taktiek aannemen als reeds door Sommelsdijk gevolgd
was, nl. een verdrag met hen sluiten in afwachting dat
men hen aan zou kunnen. Doch dit bezorgde hem in den
Raad de tegenkanting van degenen, die gMewe a
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wilden en oordeelden dat de Marrons toch weer het trak-
taat zouden breken zoodra hun het mes van de keel was
genomen. Fourgeoud was, als gewoonlijk, mede in de op-
positie. Onbezweken zette hij zijn taak als krijgsman
voort, hoewel het klimaat zich ook aan hem wreekte en
hij meer dan eens wegens ziekte naar Paramaribo geëva-
cueerd moest worden. Ongeveer vier jaren hield hij den
strijd vol, en toen hij aan het eind daarvan zijnen officie-
ren ter hoofdplaats een feestmaal aanbood durfde hij te
verklaren, dat hij zijn doel bereikt had. Hij had zonder
veel bloed te vergieten 21 dorpen der rebellen vernield
met 200 van hunne bebouwde velden, en hen daardoor
genoodzaakt zich over de Marowijne, buiten het gebied
der kolonie terug te trekken. Een van de officieren bij dat
feestmaal, nl. Stedman, zou daarbij later deze aanteek-
ning voegen:

„Het is zeeker dat, alschoon Fourgeoud de rebellen
niet tot een geregeld gevegt brengen konde, hij egter zig
en zijne troepen geenzints ontzag, en dat hij door zijn
bestendig heen en weder trekken door de bovengedeelten
van de rivier en aan de grenzen der volkplanting, veele
verwoestingen voorkwam en aldus den inwooneren on-
loochenbaar een en wezenlijken dienst deed, schoon voor-
zeeker met opoffering van veel geld en bloed."

Op dezen Surinaamschen negeroorlog had o. a. betrek-
king het ten jare 1778 verschenen geschrift van den over-
ste de Salontha: Pram's de dewx Zê res aw CoZoneZ des

e .FoMrgeowd d Swrmaw, avec w«e reYZexzow
Z'e'tâ  de cetóe co/o»t«. Het jaar te voren was deze met

het geringe overschot der uitgezonden troepen naar Ne-
derland teruggekeerd; zooals v. Sijpesteijn schreef," tot
groot genoegen van den gouverneur Nepveu, die steeds
met Fourgeoud in hevigen onmin had geleefd." Hij bracht
met zich een eervollen naam, en een ondermijnd gestel.
De campagnes in de tropische wildernissen van Berbice
en Suriname wreekten zich reeds spoedig na zijn terug-
keer; er was aan dit lichaam geen zalf meer te strijken en
ook zijn geliefkoosde kinadrank gaf geen baat. Men vond
hem op een morgen dood in zijn kwartier te 's Graven-
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hage, waar hij met militaire honneurs begraven werd.
Zijn kapitein en krijgsmakker John Gabriel Stedman

overleefde hem lang genoeg om het relaas van de S/râ >-
aze», welke beiden doorgemaakt hadden, te boek te stel-
len. En ook deze was een vreemdeling in het Westindi-
sche leger, in zooverre dat hij wel is waar in Nederland
geboren was, maar als de zoon van een Schotschen offi-
cier in dienst der Republiek. Van Kampen noemt hem een
Schot; hij zelf schreef dat men hem na zijn terugkeer uit
de tropen den „wilde Engelschman" noemde, ter zake
van zijn verbrand gelaat, perkamenten huid en haveloos
uiterlijk. In 1760 had hij dienst genomen bij het regiment
van generaal John Stuart in de Schotsche brigade, en
daarna bij het expeditiekorps onder Fourgeoud naar Su-
riname ,in den rang van kapitein. Tydens zijn verblijf
aldaar sloot hij eene verbintenis, naar 's lands wijs, met
de jonge mulattin Johanna, wier figuur hij voordeelig
deed uitkomen in zijn te Londen verschenen werk
ra/M/e o/ a /Ï'W jyears e^edïfo'ow agams^ //ie r ew/te
o/5wrmam, 't welk in het Fransch, Duitsch, Italiaansch en
Hollandsch werd overgezet. In de laatste taal onder den
titel van i?me waar Swn'wame ew a*oor ie èw«e«s/e geieeZ-
tew va» Gwyana, in vier deelen, waarvan sedert eene ver-
korte uitgave het licht zag. In Duitschland verscheen
zelfs een uitgave voor de jeugd, die in 1799 een nieuwe
uitgave beleefde. Die vertalingen vonden hun aanleiding
in den opgang dien het boek maakte, en de onthulling
van belangwekkende, maar ook vreeselijke toestanden
in een gewest, waarvan destijds (1796) nog zoo weinig in
den vreemde bekend was. Multatuli schreef daarover uit
zijn laatste woonplaats, Nieder Ingelheim, aan zijn vriend
den schilder Zürcher:

„En Stedman over Suriname! Ook dat werk (dikwijls
aangehaald) had ik lang gewenscht te bezitten. M'n vader
noemde het dikwijls ,en bladerende vond ik reeds daarin
'n paar passages die ik me herinner hem te hebben hooren
vertellen. Hij was nl. in de West geweest toen Stedman's
naam of boek daar nog populair was" *).

') Brieven, X bl. 252.
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Johanna schonk haren minnaar een zoon, naar den
vader Johnny genaamd, die volgens de vigeerende wet
tot den sla venstand van zijne moeder behoorde, maar dien
't hem gelukte nog vóór zijn terugkeer naar Nederland
vrij te koopen. Zij zelve weigerde hem derwaarts te ver-
gezellen; zij stierf in de kolonie, naar 't heette door ver-
gif. De zoon ontving zijne opvoeding in Engeland en werd
zeekadet, doch kwam nog vóór den vader op reis naar
Jamaica te overlijden. Deze koloniale liefdesgeschiedenis
zou nimmer de vermaardheid verwerven van ylta/a of
P#M/ ^ FïVgmz'tf; evenwel verleende ze de stof voor den
roman /oa?ma, or ^ /ema/g s/aug, en voor het tooneel-
spel ZH'e S&Zavw m Swmmra; ook Eugène Sue wijdde aan
dit onderwerp zijn werk ylwwtom ^'/èm:M/£ /èanfo.

In 1777 in Nederland teruggekeerd schreef Stedman
over de weinige overlevenden, welke zich eenmaal te sa-
men met hem en Fourgeoud naar de kolonie hadden in-
gescheept :

„Van bijna twaalfhonderd wakkere lieden keerden
geen honderd tot hunne vrienden en naar hun vaderland
terug; onder deze waren er misschien geen twintig, die op
eene volkomen gezondheid roemen konden en ik kan mij
over het geheel maar een eenigen herinneren, die in het
geheel niet ziek geweest was. Onder de dooden bevonden
zich tusschen twintig en dertig officieren, onder welke
drie oversten en een majoor, en thans was ik de eenigste,
die van de staf uitgezonderd, die in het jaar 1772 met het
regiment naar Amerika gegaan was. Zoo verderfelijk was
de dienst in deze luchtstreek voor de Europeanen".

Hij trad nu weder in dienst bij zijn vorig regiment; na
eene audiëntie bij den erfstadhouder Willem V werd hij
spoedig tot majoor bevorderd. Bewindhebbers der W. I.
Comp. boden hem den post aan van vice-gouverneur van
Berbice, doch men kon het over de voorwaarden niet eens
worden. Hij verlangde dat men hem eene toekomst als
gouverneur dier kolonie zou waarborgen, of anders, na
een zeker aantal jaren, een behoorlijk pensioen. En hier-
voor wenschten bewindhebbers geen antecedent te stel-
len. Stedman bleef dus bij de Schotsche brigade dienen
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totdat dit korps in 1783 ophield te bestaan, maar verliet
den dienst der Republiek toen in hetzelfde jaar de oorlog
tusschen Engeland en Nederland uitbrak. „Dit", zoo
schreef hij, „bewoog mij en de meeste opperofficieren om
ons afscheid te nemen, wijl wij niet tegen onzen koning
en tegen ons vaderland wilden dienen." Te voren was hij
nog door den prins tot den rang van overste bevorderd;
en, eveneens in 1783, in het huwelijk getreden met Adria-
na Wierts van Coehoorn, eene verre verwante van den
vermaarden vestingbouwer Menno van Coehoorn. Sedert
trad hij in den dienst van Engeland, waar hij en zijne me-
deofficieren bij Parlementsacte vooreerst halve soldij be-
kwamen, ieder naar den effectieven rang waarin hij ge-
diend had. Hij stierf op 7 Maart 1797 te Tiverton (De-
vonshire). Hij was toen nog slechts een goede vijftiger,
zoodat het den schijn had alsof de Surinaamsche kwalen

' ook zijn leven verkort hadden, en het woord van Goethe
aan hem bewaarheid was geworden: „Es wandelt Nie-
mand ungestraft unter Palmen".

Stedman was een ervaren teekenaar; hij had daarvan
in Suriname blijk gegeven door het portret van zijn chef
Fourgeoud, ten voeten uit en in zijn nmèoe-kostuum, te
vervaardigen; zoomede door de teekeningen van land-
schappen en volkstypen, welke hij op zijne tochten in
het binnenland had bijeengebracht en door den gouver-
neur Nepveu en zijne gasten liet bezichtigen. Dit talent
stelde hem ook in staat om zijn boek te verluchten met 80
gravures, genomen naar zijne eigene teekeningen. Gelijk
zijn chef Fourgeoud bezat hij een sterk gestel, en daarbij
een forsch lichaam; hij was bijna 6 voet lang. Zijn reis-
verhaal zou waarde blijven behouden, behalve door de
talrijke en fraaie afbeeldingen, door de vele bijzonder-
heden over land en volk, over flora en fauna van Surina-
me. Maar tevens zou het een beschamend gedenkstuk
worden van de barbaarsche justitie, door de rechters
van eene Nederlandsche kolonie geoefend, en van de af-
zichtelijke wreedheden door de Europeesche ingezete-
nen op de ongelukkige negerslaven gepleegd. Hier over-
trof de werkelijkheid de verbeelding; f/nc/e Tow's
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repte van zulke gruwelen niet. Men zou 't verhaal van de
reeks dier schanddaden, welke als een bloedige draad
door de vier deelen van het werk loopen, overdreven wil-
len noemen, of zelfs ongeloofelijk, indien ze niet bevestigd
werden door Wolbers en zooveel andere koloniale kro-
niekschrijvers. Van Kampen schreef over zijn boek:

„Men zal daarin met belangstelling zijne vermoeyende
togten doorboschrijke wildernissen, zyne beschrijving van
de levenswijze en zeden der Kolonisten en Negers, zoo
der getrouwe als der Boschnegers, van de onmensche-
lijkheid in dezen oorlog gepleegd, van de wreede dood-
straffen der opstandelingen (somtijds met een haak door
het lijf opgehangen, zoodat zij dagen lang moesten ster-
ven) en van de liefde des schrijvers voor de schoone mu-
latte Johanna, wier bevryding hy niet verwerven kon,
lezen" *).

Deze verdrukking van den zwarte door den blanke en
de weerwraak van den slaaf op den meester was een der
onheelbaarste onder de wonde plekken der kolonie. Hier-
in was de oorzaak te zoeken van de vlucht der slaven naar
de wildernis, en van zoo menigen slavenopstand. Mensch-
lievende gouverneurs als Mauricius waren tegen een zoo
diepgaand euvel niet opgewassen; wie kon weten wat op
afgelegen plantages de meesters en de blankofficieren, de
meaw w/wtes van Suriname, met de zwarte „skepsels" uit-
voerden! Die gouverneur herdacht alleen in later dagen
met bitterheid die toestanden, erger dan de rechtspleging
der Middeleeuwen, en schreef in zijn iJi/wtènc/ over:

Een slaavenopstand, die hier voorvalt jaar op jaar,
Meest door der blanken schuld, die door gevloek, misbaar,
Onmenschelijke straf en ontucht met de wyven
De Negers tergen, en tot woede en wanhoop drijven;
Enz.

De voorbeelden van slavenmishandeling in de
wm Zttn'wawtf, lang voordat Stedman zijn boek

schreef, toonden reeds hoe oud de misbruiken waren, die
wortelden in de slavernij. Aan hem, die voor de eerste
maal wegliep, werd de hakzenuw uitgesneden, Bij de

•) Gesch. d. Ned. buiten Europa, III bl. 275.
West Indische Gids IX 12
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tweede maal werd het rechterbeen afgezet, om te voor-
komen dat hij het voor de derde maal zou beproeven. De
aldus verminkte slaaf was dan altijd nog voor de roei-
bank te gebruiken. In Stedman's iVarra^ve kwamen fi-
guren voor van planters, aan wier hupsch karakter men
zou gelooven, maar die onverbiddelijk tegenover hunne
slaven waren. Zij geloofden de oude en barbaarsche straf-
fen noodig om een exempel te stellen. Sommige oudgasten
meenden dat de Heer zelf het geslacht van Cham in de
hand van den blanke gegeven had opdat het hem dienen
zou. Zij betoogden daarvoor hun goed recht met den vin-
ger op den bijbeltekst (Exodus XXI : 20, 21):

„Aangaande uwen slaaf of uwe slavin, die gij zult heb-
ben, die zullen van de volken wezen, die rondom u zijn;
van die zult gij eenen slaaf of eene slavin koopen.

„Wanneer ook iemand zijnen dienstknecht of zijne
dienstmaagd met eenen stok slaat, dat hij onder zijne
hand sterft, die zal zekerlijk gewroken worden. Zoo hij
nogtans éénen dag of twee dagen overeind blijft, zoo zal
hij niet gewroken worden, want hij is zijn geld".

Aldus beschouwde ook de meester zijn slaaf als zijn geld,
als het eigendom dat hij gekocht en betaald had en waar-
mee hij naar believen handelen kon. Maar 't gebeurde wel
aan zulke uitleggers, die den bijbel in de eene endeslaven-
zweep in de andere hand hielden, dat hunne plantages
overrompeld werden door de zwarte duivels van Bonny of
Jolicoeur, en dat ze herinnerd werden aan hetgeen iets
verder, oo& in den bijbel, stond (Exodus XII : 25):

„Brand voor brand, wonde voor wonde, buil voor
buil".

Wel mocht de gouverneur Mauricius gewagen van een
Augias-stal, dien hij hier te keeren had, en ook zijne op-
volgers lieten zich in dien zin uit. Doch hun bezem reikte
niet; en waar de overheid zelf voorging in een drakonische
strafwetgeving, daar was van de planters weinig modera-
tie te verwachten. Echter maakte Stedman ook wel gewag
van humane karakters onder hen, maar als de uitzonde-
ringen die den regel bevestigden.

Door zijne positie als subaltern officier was hij er voor
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gevrijwaard om met den gouverneur der kolonie in zulke
conflicten te geraken als het geval was met zijn chef
Fourgeoud, of als reeds vroeger voorgevallen waren tus-
schen Artichofsky en Joan Maurits,Cambrier enMauricius.
De geschiedenis van Suriname, vooral de /wsfoiVe zwfo'me
der kolonie, voor zoover uit de verspreide bronnen valt
op te maken, zou nog wel meer voorbeelden opleveren
van wrijving en strubbeling tusschen de gouverneurs
en de vreemde officieren in dienst van de Westindische
Compagnie, daarna van de Sociëteit van Suriname. On-
verkwikkelijk, onstichtelijk soms als het verhaal van die
conflicten luidt, zouden ze tevens eene geenszins onbelang-
rijke bijdrage vormen tot de kennis van de Europeesche
samenleving in de 17de en 18de eeuw. En tevens zouden
ze in 't kort de simpele waarheid bevestigen van de regels,
welke vader Cats aan het spreekwoord „Veel kocks ver-
souten den bry" toevoegde:

Waer één koek meester is, daer zyn de beste bouten;
De tweede, voor gewis, die sal den bry versouten.
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