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Met James Rodway is een merkwaardig figuur, een fi-
guur van beteekenis in het intellectueele leven van Britsch
Guyana heengegaan. Meer dan iemand anders heeft deze
stoere Engelschman door zrjn talrijke geschriften Britsch
Guyana bekend ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ ^ haast niet den-
gemaakt en hij ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ LH ken zonder den
heeft de geschie- ^ ^ ^ ^ ^ ^ • J l man, die ruim
denis van onze ^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 3 | 55 jaren in zijn
voormalige ko- ^V^ ^^^^^P^B^I tweede vader-
loniën Demera- flB*~ *-^^^tr T^H ^^^ heeft gear-
ra.Essequiboen 1 9 ^ ^ B ^ J ^ l beid, denvrien-
Berbice, welke ^ ^ / J ^ ^ ^ ^ H delijken grijs-
wij in 1803 ver- Hnk KI^^^H a^rd met zijn
loren, tot het ^ ^ ^ 1 --••'« ^ ^ ^ ^ 1 eerbiedwaardig

publiek ge- ^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l voorkomen, de
bracht. Ik kan B F ^ ^ 5 P ^ ^ ^ ^ ^ M ziel van het mu-

mij George- ^ W*5d^^ ^ ^ ^ H ^mn> de stuw-
town, Demera- • -. • j ^ j ^ i L a ^ ^ ^ H kracht van het
ra's hoofdstad^ belangrijke pe-
riodiek "Timehri" *) gedurende vele jaren. De rust van
ambteloos burger is hem niet lang gegund, want eerst
1 Januari 1926 verliet hij op 78-jarigen leeftijd den
dienst met pensioen. Niet om te rusten. In April van het
vojige jaar schreef hij mij nog naar Engeland: "I am

') Timehri, temehri, temere, kemere, toemere beteekent in het Kalinja
„geteekend", „gewerkt" of wel „beschilderd". Er zijn in Britsch Guyana
en ook in Suriname Timehrirotsen met teekeningen (petrographieën). Zij
worden toegeschreven aan Indianen.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:17:12PM
via free access



68 * JAMES RODWAY

retired and fairly comfortable, but still active in mind and
body, with a little old age weakness."

*

Britsch Guyana is gelukkig geweest mannen te hebben
gehad, die hun leven en kennis aan die kolonie hebben ge-
wijd, 40, 50 jaren lang, mannen, die moeilijk zijn te ver-
vangen. Prof. (Sir) J. B. Harrison, die meer dan veertig
jaren in Demerara zijn "Home" had, Rodway die hem
overtrof door een verblijf van over de halve eeuw! Hier
mag ook genoemd worden Walter E. Roth (zie W. I. Gids
Nov. 1926). Denkt U dat eens in. Werken, hard werken
met een onvermoeiden geest in een tropisch land, zonder
te verzinken door uitputting, lusteloosheid, afmatting,
welke wij allen in het tropenleven in meer of mindere
mate ondervinden. Vol geestdrift, welke hem gaande hield
werken op een leeftijd, waarop anderen ophielden te leven
of vegeteerden, steeds waardevollen arbeid te leveren
en zijn omgeving op te wekken, en belang in te boezemen
voor het land zijn natuur, zijn geschiedenis, zijn verleden.

Het toeval bracht Rodway naar Britsch Guyana: een
advertentie, en hij heeft die kolonie geadverteerd ver over
de grenzen, in zijn moederland—Engeland en koloniën —
en in Amerika. In Nederland was hij weinig bekend, tenzij
bij oud-kolonisten uit Suriname en hier wonende Surina-
mers, die zijn geschriften hadden gelezen, het museumin
Georgetown hadden bezocht en de Reading Room van de
"Royal Agricultural and Commercial Society".

Enkelen zijn maar met hem in voortdurende aanraking
gebleven. Ik mocht mij een dier bevoorrechten achten en
gevoel het een plicht, alsgeschiedvorschervan Suriname,
aan de nagedachtenis van dezen historicus met zijn groote
belezenheid, thans in Nederland woorden van eerbiedige
hulde en waardeering te brengen, evenals ik dit ter gele-
genheid van de herdenking van den dag, welken hij een
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JAMES RODWAY 69

halve eeuw in Britsch Guyana gevestigd was, in de „Ar-
gosy" van Georgetown deed.

Wie was Rodway, hoe kwam hij naar Britsch Guyana,
wat was zijn levensloop, welke positie bekleedde hij, in
welke richting bewogen zich zijn onderzoekingen en ge-
schriften, wat schreef hij over zijn tweede vaderland, wat
was zijn beteekenis voor Britsch Guyana, wat beteekende
zijn gouden jubileum voor hem en voor die kolonie, waar-
om hebben ook wij Nederlanders een plicht van dankbaar-
heid tegenover dezen bescheiden man ? Ziedaar eenige vra-
gen, hieronder in het kort beantwoord en vastgelegd in een
Nederlandsch tijdschrift, een West-Indische gids, die de
bron moet zijn, waaruit men gegevens moet putten voor
de kennis van land en volk van West-Indië in het alge-
meen en van Suriname en Curacao in het bijzonder.

* *
James Rodway werd als zoon van een wever op 27 Fe-

bruari 1848 te Trowbridge geboren. Vóór zijn 13e jaar
werd hij leerling bij een drogist en toonde reeds jong zijn
dorst naar kennis, verzamelde planten en las, wanneer
anderen sliepen. Als apothekers-assistent in Hitchen
(Hertfortshire) las hij een advertentie waarin een assistent
in Demerara werd gevraagd. Hij solliciteerde in de hoop
zijn begeerte verwezenlijkt te zien om naar de tropen te
gaan, waarvan hij reeds veel gelezen had. Het geluk dien-
de hem. Hij werd benoemd. Terecht, de fortuin begunstig-
de èn hem èn Demerara. Op 2 September 1870 zeilde hij
uit Southhampton met de R. M. S. packet "Seine", een
raderboot, om den 26en van die maand in Georgetown
voet aan wal te zetten. Gedurende vier jaren was hij as-
sistent bij de firma Joseph Klein & Co., welke hem uit-
zond, waarna hij benoemd werd tot Manager van "Apo-
thecaries Hall". Hier werkte hij tot 1886, toen hij een be-
noeming aannam tot "Assistant Secretary" van de "Royal
Agricultural & Commercial Society of British Guiana",
waarvan hij sedert zijn komst in de kolonie lid was ge-
weest en waarvoor hij belangrijke en gewaardeerde arbeid
had verricht. In 1888 werd hij bibliothecaris (1 Februari)
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70 JAMES RODWAY

van dat in 1844 gestichte genootschap en in 1889 Curator
van het daarbij behoorend museum. Zoo verliet hij zijn
werkkring om verder voor deze wetenschappelijke instel-
ling te arbeiden tot 1 Januari 1926, toen hem pensioen
werd verleend. Hij overleed den 19den November 1926 in
den ouderdom van 78 jaren, na een verblijf van 55 jaren
en 2 maanden in Britsch Guyana, gedurende welken tijd
hij eenmaal Engeland, dat hem zoo dierbaar was, terug-
zag en waar nog kinderen van hem in leven zijn. Zijn we-
duwe woont in Georgetown.

** *

Rodway's studie ging twee richtingen uit: plantkunde
en geschiedenis. De eerste lag hem het naast aan het hart.
Hiermede begon hij, voortzettende de in Engeland een-
maal aangevangen studies, thans in het ideale tropische
land, dat hem een onuitputtelijke bron aanbood. Zijn ge-
schiedkundige onderzoekingen begon hij als tijdverdrijf
en afwisseling, ja als ontspanning van zijn geest, welke
zich steeds met de studie van natuurlijke historie bezig-
hield. Beide richtingen werden tenslotte even belangrijk.
Met de botanie kwam studie van insecten, visschen, topo-
graphie en philosophic Als beoefenaar der geschiedenis
van Britsch Guyana kwam de studie van oudheden, bi-
bliographie, letterkundige arbeid en de vele lezingen. De
geschiedenis van zijn kolonie bracht vanzelf mede studie
van den Nederlandschen tijd van onze koloniën.

Rodway was een liefhebber van het buitenleven. In zijn
vrijen tijd wandelde hij, ondanks de tropische zon, de om-
streken van Georgetown af, soms 5 a 6 mijlen per dag,
totdat hij 20 mijlen in den omtrek had doorkruisd. Op die
tochten verzamelde en botaniseerde hij. Des Zondags ging
hij meestal met een boot uit en zoo vingen de tochten aan
op de rivieren en kreken naar het binnenland, waar hij
met de inlandsche bevolking, voornamelijk met de Bovi-
anders *), in aanraking kwam. Zijn eerste tocht van 1871

') Afgeleid van bov yander d.i. above yonder, de rivier op of wel van bo-
venlanders. De Bovianders zijn een groep menschen van gemengd bloed
(Hollandsen, Engelsen, Indiaansch en Neger).
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werd door vele gevolgd. Hij schreef de geheele lijst van
planten, voorkomende in "Schomburgks Reisen" over en
bestudeerde Aublet, Grisebach, e. a. In 1879 begon hij
orchideën te kweeken. Het ideaal van zijn jeugd was, zoo-
als hij zelf heeft verteld, een vrouw, een huis, een boekerij
en een tuin. In 1880 kocht hij een huisje, waarin hij een
studeerkamer kon maken, legde een tuintje erbij aan,
bouwde een broeikas, waarin hij teere varens en orchideën
kweekte. Zijn verzameling begon de aandacht te trekken.
Zoo werden de eerste jaren van zijn lang verblijf doorge-
bracht, kennis en materiaal verzamelende, niet het minst
boeken over Britsch Guyana. Zijn herbarium groeide aan
tot 1200 exemplaren, welke hij alle zelf beschreef en tot
100 orchideënsoorten. Hij won zelfs een eerste prijs voor
varens op een bloemententoonstelling in den Botanischen
tuin.

Alweer speelde de voorbeschikking — toeval mogen we
het niet noemen — een rol in de verdere ontwikkeling van
Rodway's kennis en gaven. Hij werd tot schrijven aange-
moedigd door James Thomson, redacteur van de "Ar-
gosy", die 2 October 1880 naast de apotheek van Rodway
het (toenmalige) weekblad van dien naam uitgaf. Thom-
son had de gave om schrijvers op te sporen en aan te moe-
digen. Rodway's eerste artikel "Our Native Orchids" ver-
scheen in een reeks van artikelen in 1885, waarop volgde
"The Sanitary Uses of Flies and Mosquitoes". Het artikel
over de orchideën vormde de basis van een grooter werk
"In the Guiana Forest", waarover later. In 1884 kwam
het eerste nummer uit van "Timehri", "Journal of the
Royal Agricultural & Commercial Society of British Guia-
na", waarvan Mr. (thans Sir) Everard im Thurn, toen
Curator van het museum, de eerste redacteur was. In dat
tijdschrift verscheen Rodway's eerste artikel "Some of
the Domestic Medecines used in British Guiana" (Juni
1885) en "Fibres of British Guiana", waarmede hij een
prijs won, en van toen af kwam er bijna geen nummer uit
zonder een artikel van Rodway. In het geheel publiceerde
hij 36 artikelen in "Timehri".

Het eerste artikel, dat naar buiten groote aandacht
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trok was "The Struggle for Life in the Forest", versche-
nen in 1891, waaraan Stead in de Review of Reviews
zeer waardeerende woorden wijdde. In 1892 verscheen in
"Timehri": "The Struggle for Life in the Swamp", dat in
de "Smithsonian Contributions" werd herdrukt. Dit moe-
digde Rodway aan om den bekenden uitgever T. Fisher
Unwin in Londen voor te stellen, om een boek uit te
geven uit zijn verschillende botanische artikelen samen-
gesteld en zoo verscheen in 1894 "In the Guiana Forest,
studies of nature in relation to the struggle for life". Rod-
way was intusschen benoemd tot lid van de Linnean So-
ciety. De ontvangst van zijn boek was buitengewoon
goed. "The Athenaeum" schreef: "This book is no ephe-
meral publication, but one which is worthy of a place in
the library by the side of the works of the great trio of
writers on tropical America-Wallace, Bates and Belt. We
have seldom read a work so thouroughly educational in
the highest sense of the word or one in which information
is so pleasently conveyed." Een ander, niet minder bekend
blad "The Academy" schreef: "Very vividly does the
author set before us the ceaseless struggle between each
plant in the forest" en roerde in het bijzonder aan "the
brilliant chapter which describes this battle for mastery
in the swamp". De "Pall Mall Gazette" noemde de schrij-
ver " A Jefferies of the Tropics". Een herziene druk ver-
scheen in 1911.

Rodway's naam als schrijver was gemaakt. Van alle
zijden kwamen aanvragen om artikelen en zoo verschenen
er: in the "Saturday Review": "Indian Canoes in British
Guiana", "The Demerara Boatman", "The Demerara
Boviander", "Lost in the Bush. In "Longman's Maga-
zine" verscheen: "How Orchids climbed the Trees" en
"Day and Night in the Guiana Forest", in "Cornhill"
schreef hij: "Up a Creek in Demerara" en "Orchid Hunt-
ing in Demerara". Twee belangrijke publicaties in "Popu-
lar Science Monthly'' in het j aar 1895: 'Nature's Triumph''
en "The Coming of the Rains in Guiana" trokken zeer de
aandacht, het eerste vooral van niemand minder dan den
Engelschen philosoof Herbert Spencer die er van schreef:
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"A very graphic description of the phenomena in ques-
tion, I have seldom seen a better presentation in popular
form of the great struggle for existence". Nog dienen ver-
meld te worden: "The Forest People of British Guiana"
en "The River Names of British Guiana" in het "Bulletin
of the American Geographic Society" en "Death in the
Forest" en „Phases of Evolution in the Guiana Forest" in
het tijdschrift "Natural Science". In 1897 gaf de bekende
uitgeversfirma George Newnes Ltd. in hun "Useful
Knowledge Series" uit: "The Story of Forest and
Stream", waarvan een 2de druk in 1913 verscheen bij
Hodder & Stoughton en in 1899 verscheen bij T. Fisher
Unwin in de "Over-Seas Library": "In Guiana Wilds: a
Study of Two Women" *).

Zijn artikel over zijn eerste reis in 1871 op de Demerara
rivier verscheen als "The Forest People of British Guiana"
in "Bulletin of the American Geographical Society", Juni,
1902.

Thans een en ander over den historischen en letterkun-
digen arbeid van Rodway. De belangstelling voor de ge-
schiedenis van Demerara was opgewekt door James
Thomson, redacteur van "The Argosy" (tevoren van de
"Royal Gazette") en N. Darnel Davis. Allereerst stelde
Rodway samen een "Chronology and Bibliography of
British Guiana", welke in vervolgen in "The Argosy"
verscheen van Augustus 1885 tot Maart 1886, een arbeid,
welke veel inspanning kostte. De aandacht was toen op
Rodway gevestigd. De toenmalige Gouvernements Secre-
taris Sir Charles Bruce noodigde Rodway uit een catalo-
gus te vervaardigen van de oude documenten in zijn kan-
toor voorhanden. De verwaarloosde, beschimmelde, do-
cumenten, in een buitengebouw opgeborgen, aangetast
door vocht en insecten, hebben Rodway niet afgestooten.

*) Zie „De Indiaan in de letterkunde" door Dr. Herman F. C. ten Kate,
VV. I. Gids, 1920, blz. 95 vlg.
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Ze werden gesorteerd, gerangschikt en gebonden. Daar
trof hij ook aan de Notulen van het Hof van Politie van
Demerara en Essequibo *), de oude getuigen van een stuk
geschiedenis uit het verleden van Nederlands voormalige
kolonie. Hollandsch lezen kon hij niet, maar hij zag zulk
groot belang in deze archivalia, dat hy een bekwaam ver-
taler uitnoodigde hem behulpzaam te zijn, John Peter
Pratt. Na verkregen toestemming van den Gouverne-
ments Secretaris om de folianten thuis te mogen onderzoe-
ken, werkten deze twee mannen maanden lang tweemalen
's weeks gedurende den nacht, terwijl de kikvorschen
kwaakten in den dampigen tuin en de inwoners hun zalige
rust genoten. Toen verscheen voor Rodway's oogen de
werkelijke geschiedenis van de kolonie met zijn Neder-
landsche Commandeurs, Fiscalen en de H.H. Mogenden
de Directeuren van de W. I. Compagnie. Evenzoo de plan-
ters- en plantagemoeilijkheden, de slavenoproeren, het
ontstaan van de hoofdstad Stabroek (thans Georgetown
geheeten), waarvan men weinig afwist en nog bovendien
den datum van stichting foutief had weergegeven. De lust
om een goede geschiedenis van de kolonie te schrijven
werd hierdoor niet weinig aangewakkerd.

Na de verschijning van Rodway's "Chronology and Bi-
bliography" werd hij uitgenoodigd om de boekerij van de
R. A. & C. S. te ordenen, welke hopeloos in de war was.
Die taak volbracht hij met succes. Gedurende den tijd
welke de apotheek gesloten was, alvorens Rodway haar
als eigenaar overnam, een drietal maanden en daarna nog
werkte hij aan dit werk. In 1888 werd een catalogus van
329 bladzijden gepubliceerd. Toen na eenigen tijd de post
open kwam van "Librarian" en "Assistant Secretary" van
de R. A. & C. S. werd Rodway uitgenoodigd die te vervul-
len. De keuze tusschen een veelbelovende en winstgeven-
de zaak en het intellectueele werk, deed tenslotte, na
eenige aarzeling, de schaal ten gunste van de laatste over-

') Zie „Verslag aangaande een voorloopig onderzoek door den heer Fred.
Oudschans Dentz ingesteld in de kolonie Britsen Guyana naar archivalia,
afkomstig uit den Hollandschen tijd." Verslag Rijksarchief 1920 (1922),
blz. 111 vlg.
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slaan. In 1888/9 verscheen de "Annals of Guiana, Chro-
nological History of the Discovery and Settlement of Gui-
ana, 1493—1668", hetwelk in 12 jaargangen, ieder van 6
deeltjes zou uitkomen, waarvan Thomas Watt, redacteur
van de Royal Gazette de latere jaren en Rodway de oude
geschiedenis zou behandelen. Na 2 jaren ging Watt (de
uitgever), failliet. Jaargang I van 1493 tot 1668 verscheen
in 1888, jaargang 2 in 1889 — het eerste deeltje in Juni,
het 2de in Aug. Het is een uiterst zeldzaam geworden boek-
je, niet meer te verkrijgen en een kostbaar bezit. Het bleek
Rodway dat er tal van onjuistheden voorkwamen in de
bestaande geschiedenisboeken van Britsch Guyana. (Dal-
ton, 1855; Bennett, 1866), welke hij door de raadpleging
van de oorspronkelijke archiefstukken der voormalige
Nederlandsche kolonie kon ophelderen. In 1891 verscheen
het eerste deel van de "History of British Guiana" met
behulp van Thomson bij de Argosy drukkerij. Het tweede
deel volgde in 1893, het derde in 1894. Netschers in 1888
verschenen werk over de geschiedenis van de koloniën
•Essequibo, Demerary en Berbice was hem daarbij ook
een hulp geweest. Rodway's werk kan als een stan-
daard werk worden beschouwd*). In 1926 schreef Rod-
way mij dat hij in 1925 begonnen was aan de "additional
chapters" met het doel een nieuwe uitgave van dit slechts
in 300 exemplaren uitgegeven werk, dat niet meer te ver-
krijgen was, voor te bereiden.

In 1896 gaf Fisher Unwin in zijn serie "Story of the Na-
tions" uit "The West Indies and the Spanish Main".

"Guiana's old worthies" verscheen in 1890 in "The
Daily Chronicle"en in hetzelfde jaar "Charles Waterton
and his Demerara friends" in Timehri. "The story of our
official Departments" lezen we in 1894/5 in "The Daily
Chronicle", "Stories from Museum objects" in 1905 in

•) In de Colonial Reports, Miscellaneous, No. 84, Papers relating to the
preservation of historic sites and ancient monuments and buildings in the
West Indian Colonies Presented to Parliament by command of His Majes-
ty, Nov. 1912 (Cd 6428), wordt in bijlage No. 12 (Britsch Guyana) o. a.
dank gebracht aan James Rodway en zijn werken, in het bijzonder voor
zijn „History of British Guiana".
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"The Argosy", in welk blad in 1906 verscheen "Our In-
sects" en "Nature Study in British Guiana" in 1908.

Ter gelegenheid van de tentoonstelling in Chicago
(1893) schreef Rodway een Handbook of British Guiana,
dat zeer werd gewaardeerd. Zelden had een boek in die
kolonie zulk een verkoop. In 3 dagen waren er 1000 ver-
kocht en een tweede 1000-tal volgde spoedig. De tweede
editie (Starks Guide) welke duurder was, had minder suc-
ces. Op verzoek van den uitgever Fisher Unwin schreef
Rodway in de South American Series in 1912: "Guiana,
British, Dutch and French". Onder de vele bijdragen
mogen we nog noemen "The good old Times" in de "His-
torical Volume" van "Timehri" 1918, "Echoes of the Co-
lony's past in "The Argosy's Christmas Tide" 1916, "The
Press in British Guiana" in "The American Antiquarian
Society" 1918, "The story of Plantation Houston" in
"The Argosy's Christmas Tide" 1919 en in datzelfde blad
"Lest we forget, 12 Guiana Worthies" 1920. "Happy
Thoughts", grand Ideals in Estates Names, Daily Asgosy
1920. "Stages of Progress" verscheen in het "Progressive
Number" van "Timehri" van 1921.

In 1920 vierde de merkwaardige man zijn 50-jarig jubi-
leum als kolonist in Britsch Guyana. Vrienden uit de ge-
heele kolonie (en daarbuiten) brachten een som van
$ 1000 bijeen om hem op dien gedenk waardigen dag aan
te bieden. In tegenwoordigheid van den Gouverneur Sir
Wilfred Collet werd Rodway in de vergadering van de
R. A. & C. S. van 30 December 1920 gehuldigd, en in de
zitting van de Court of Policy een motie aangenomen:
"That this Court respectfully recommends that the Go-
vernment recognize in some tangible way Mr, Rodway's
valuable public services rendered to the colony." Het
Gouvernement schonk hem toen een lijfrente van £ 50
— "in recognition of his literary and scientific work done
during his long residence of over fifty years in the colo-
ny." Bij deze gelegenheid verscheen Rodway's laatste
groote werk bij the Argosy: "The Story of Georgetown"*),

') Zie het verslag in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 20 April
1921, avondblad A.
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een verzameling van tevoren in dat blad in 1903 gepubli-
ceerde artikelen, herzien en uitgebreid en met een voor-
woord van zijn vriend J. Graham Cruickshank, welk werk
met steun van de gemeente Georgetown, rijk geïllustreerd
werd uitgegeven en waarvan de veteraan het eerste exem-
plaar aan den Prins van Wales bij diens bezoek dat jaar
aan Britsch Guyana aanbood. Hierin legde Rodway vast
dat Stabroek, de hoofdplaats, later omgedoopt tot Geor-
getown op 14 Sept. 1782 was gesticht.

Hij was de laatste der 4 mannen die "Timehri" (waar-
van hij van 1894 tot 1899 redacteur was en in welks redac-
tie hij bij de herleving in 1911 een der leidende figuren
was tot 1921). tot een hoogstaand wetenschappelijk tijd-
schrift hebben gemaakt. lm Thurn, Quelch en N. Darnel
Davis waren hem al voorgegaan.

Rodway, de philosoof *), de verzamelaar, de tuinman,
de onderzoeker, de schrijver was een bron van kennis voor
zijn omgeving, welke hij liefde en belangstelling heeft
weten in te boezemen voor onze gewezen Nederlandsche
kolonie. De boekerij en het museum waren een deel van
zijn leven. Dagelijks kon men hem in weer en wind, onge-
acht de brandende zon of de regen, van zijn huis in Croal-
street naar zijn museum zien loopen en des avonds vond
hij op hoogen leeftijd nog tijd om lezingen te houden voor
grooten en kleinen, zelfs eenige weken voor zijn dood.
"Never idle" was zijn motto. Hij deed als Carlyle schreef:
"Do the duty which lies nearest to thee, which thou
knowest to be a duty. Thy second duty will already have
become clearer. Work while it is called to-day for the
night cometh wherein no man can work."

's-Gravenhage, Januari 1927.

') Minder bekend is Rodway's: "A new Psalm of Life", een gedicht
in 26 coupletten, dat hij onder den schuilnaam: "A short fellow"
(Rodway was klein van gestalte) deed drukken.
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