
HOE DE TIJDEN
VERANDEREN

HERINNERINGEN VAN EEN OUDEN

PLANTER

DOOR

E. J. BARTELINK.

H. VAN OMMEREN - PARAMARIBO
1916





HOE DE TIJDEN
VERANDEREN

HERINNERINGEN VAN EEN OUDEN

PLANTER

DOOR

E. J. BARTELINK

H.VAN OMMEREN -PARAMARIBO





Stan

2)e jfCoog'WelSeborene Vrouwe

Van Slsbeck — geboren Jiluit

wordt dit boekje uit hoogachting

opgedragen door

CDen Schrijver.
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Slnna Van Slsbeck—
Diluit.
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HOOFDSTUK I.

INLEIDING. — ZEEZIGT.

n het jaar L855 werd ik door het administrateurs-
aßK kantoor Eyk e n S 1 uyt e r s en Mo 11 ing e r ge-
WsH/Sy plaatst als opzichter op de plantage Zeezigt en
l(sÈèï&iï Kind perk —kortheidshalve alleen Zeezigt

genoemd — aan de Motkr e e k, een zijtak van
de Cottica. Tk was toen even 21 jaar oud. Dat kantoor
was een der voornaamste administrateurskantoren in Suri-
name. Het heheerde tal van plantages, waarvan eenige aan
de heeren EykenSluyters en Mollinger persoonlijk
in eigendom toebehoorden.

Toen ik dus in den landbouw een toekomst wilde zoeken,
wendde ik mij tot dat kantoor. En ik heb er nimmer berouw van
gehad, want nadat ik eenmaal de tevredenheid der heeren had
verworven, hebben zij zich steeds welwillend jegens mij betoond
en, dank zij hunne welwillendheid, heb ik op hunneplantages
veel ervaring opgedaan, promotie onder hen gemaakt en mij
een eervolle .positie veroverd. Daarenboven, ik heb mij in de
eenmaal gekozen loopbaan steeds gelukkig gevoeld.

Ik hel> daarin den hoogen leeftijd van BÜjaar bereikt, met
behoud van al mijne krachten, zoodat ik op de kleine plantage
— men noeme haar desnoods een grondje — die ik thans mijn
eigendom mag heeten, zelf de werkzaamheden leid en dage-
lijks in het veld ben, net als in mijn blankofficiers- of direc-
teursjaren.

Ik heb het bepaald gelukkig gehad ; op een heel enkele
uitzondering na, iieb ik als opzichter, zoowel als directeur,
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uitstekende superieuren gehad — meest allen Hollanders, van
wie ik, afstammeling van liet zwarte ras met eenig blanken-
bloed in de aderen, steeds de hartelijkste en meest onbevoor-
oordeelde behandeling heb ondervonden.

Wat is er veel veranderd met den tijd! De plantages zijn
achteruitgegaan. Van vele, die eens bloeiende ondernemingen
waren, herinnert men zich niet eens de namen meer. Zij zijn
uit den landbouw woggevaagd.

En die er nog zijn, hoe zuinigjes moeten zij het niet aan-
leggen. Het lot van het personeel is zeer veranderd in on-
gunstigen zin. Men moest in mijn tijd hard werken, maar had
dan ook alles volop. Waar zijn de groote administrateurs-
kantoren — waar zijn de groote administrateurs met hunne
prachtige, met goud gemonteerde tentbooten, die hen en hun tal-
rijke gasten geregeld naar de plantages brachten ?

Waar zijn de koffieschepen, de suikerschepen, de katoen-
schepen, die onze haven druk bezochten en van de plantages
liet rijke produkt afhaalden? Alles is veranderd, 't Is nu een
armoedige boel.

Doch ik loop mijne herinneringen vooruit.

Met mijn aanstelling op zak vertrok ik per eerste ge-
legenheid naar de plantage en landde er den 22n Juni aan,
tusschen 2 en 3 uur in den nammiddag.

De timmerman der plantage, die, gelijk op alle ondernemingen,
bij onstentenis van de opzichters de menschen te woord stond,
ontving mij. De directeur deed zijn middagdutje en de andere
opzichter was in de katoenloods bezig. De timmerman wees
mij mijn kamer aan in de timmerloods. Na aan den ziekenop-
passer last gegeven t(> hebben om te zorgen dat mijn bagage
werd binnen gebracht en een kamerjongen voor mij aangevraagd,
geleidde hij mij naar de katoenloods, waar ik kennis maakte
met den eersten opzichter, den heer De Leeuw, een ronde
Hollandsche jongen, met wien ik steeds goed heb kunnen op-
schieten en die voor mij altijd een goed kameraaad was.

Ik sprak van de katoenloods— er waren er twee, prach-
tige twee- en drieveidiepingsgebouwen.
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Vlakbij was de directeurswoning, een flink twee-verdie-
pingsgebouw, opgetrokken op een steetien muur van 3 Meters
hoogte. Daartegenaan was een reusachtige steenen regenbak
van 25 M. lengte gebouwd, die als stoep diende en tevens als
zitgelegenheid. Als 't goed weer was, dan verzamelde de direc-
teur zijn gasten en de opzichters op den regenbak, waarover
een flinke zeebries voortdurend woei, die de plek tevens mus-
kietenvrij hield. Muskieten — die waren de schaduwzijde, de
misère van het leven op de plantages; zij maakten er het ver-
blijf -s avonds ongenietbaar, daar zij slechts met een ander
kwaad te verdrijven waren, nl. een smookpot. die dikke wolken
benauwenden rook verspreidde.

Terwyl ik met mijn nieuwen collega De Leeuw stond te
praten, verscheen de directeur, de heer De 81 uyt er, op den
regenbak en nam plaats op een der luie stoelen, die op alle
plantages in overvloed aanwezig waren.

Ik liep naar hem toe en stelde mij voor als de nieuwe
opzichter, door het kantoor opgezonden. Hij ontving mij zeer
vriendelijk, deed mij verschillende vragen en deelde mij 't een
en ander van de plantage mee, in verband met mijn a.B. taak.

Gedurende dit gesprek kwam de commandant van den
post Brand wac h t. Adjudant Ma y. aan. een vriend van
den directeur.

De post lag een kwartier loopens van de plantage, waar-
naar een pad, behoorlijk met schelpen belegd, leidde. Hij
diende om de vlag te .toonen, aangezien alle schepen, die de
Suriname opvoeren, daar langs zeilden.

Vanaf den regenbak kon men de schepen ver in zee zien
aankomen met hunne witte zeilen, wat een gezicht was, waar-
van wij nooit genoeg hadden.

Mooier nog waren de duizenden vogels, in bonte verschei-
denheid van kleuren, die op het strand neerstreken. Men kreeg
soms den indruk van een bonte stad in de verte. Maar wij
vergenoegden ons niet alleen met dat gezicht. Soms streken
zwermen snippen neer, dan namen wij het geweer ter hand,
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slopen naderbij en losten enkele schoten,, zoo lukraak maar in
het zand, en tal van snippen bleven ei1 liggen, als de troep was
opgevlogen. Ze weiden door menschen van de plantage opge-
nomen, die ze de groote veeren uittrokken en flink met het
strandzar.d doorschudden, waarna ze dan schoon waren voor
de pan.

De directeur, die gewoonlijk te paard naar het veld ging,
vergezelde mij den volgenden morgen te voet naar de culti-
vatie, waar hij mij elk stuk van de duizend akkers groote
beplanting aanwees bij hunne namen en mij op de hoogte
bracht van het werk, dat ik te doen had en hoe de controle
te houden over het werkvolk.

Behalve het werk in het veld, kreeg ik ook nog de zorg
voor de rantsoenuitdeeling aan het volk van „groenen kost",
nl. bananen, rijst, enz. De heer De S1uy ter stelde mij een
rantsoenlijst ter hand, waarop de bij de wet voorgeschreven
rantsoenen voor volwassenen, kinderen en zuigelingen ver-
meld stonden. Verdei- moest ik tweemaal 's daags het hospi-
taal bezoeken en eiken morgen kost voor de zieken uit het
magazijn geven, de timmerwerken geregeld controleeren, enz.

De opzichters hadden werkelijk hard te werken. Zij waren
den heelen dag bezig en hadden duizend en een besognes; op-
passen was daarbij de boodschap, want men wis! wat op
plichtsverzuim stond.

De beide opzichters hadden om de week de beurt op de
fabriek of in het veld. De veldopzichter moest al om zes uur
met het werkvolk uitrukken, terwijl gedurende den oogsttijd
de fabrieksopzichter om half zes al in do loods moest zijn om
het volk te werk te stellen en de afgewerkte katoen te wegen.

Om 11 uur werd de bel geluid voor den breakfast — het
middagmaal — die tot 12 uur duurde.

En zoo ben ik aan een voorname zijde van het planters-
leven gekomen, de maaltijden, welke do opzichters als regel
bij den directeur gebruikten.

Ik kan ze over het algemeen roemen. Slechts éénmaal in
mijn blaukofficiers loopbaan had ik over den kost te klagen.
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HOOFDSTUK 11.

OVERDAAD.

Reeds den eersten dag, toen hij mij naar het veld bracht,
had de directeur mij uitgenoodigd, om eiken dag, uit het veld
komende, bij hem een bittertje te komen gebruiken, alvorens mij
naar mijn kamer te begeven om mij te verkleeden voor de
tafel.

Ik maakte trouw gebruik van de uitnoodiging en werd
geregeld op een glaasje vermouth onthaald, aangezien ik geen
sterken drank gebruikte.

De plantage hield een groot aantal koeien. Van de melk
werden boter en kaas bereid voor eigen gebruik en toch bleef
er zooveel melk over, dat wij ons erin zouden hebben kunnen
baden.

De week dat ik de beurt als veldopzichter had, ging ik,
alvorens met het volk uit te rukken, naar den koestal en
dronk er melk versch uit de spenen. Lekker! Ik dronk er soms
zooveel, dat ik later niet meer kon ontbijten.

Het ontbijt dat werd voorgezet, was stevig.
Eerst op de kamer een kop koffie, daarna bij den directeur

een flinke, lekker belegde boterham — waarin veel variatie —
met nog een kop heerlijke koffie daarop.

Van de warme maaltijden, die tweemaal per dag opgediend
werden, nl. om 11 uur bij dag en 's avonds, werd er bijzonder
werk gemaakt.

De heeren directeurs hadden jagers en visschera in vasten
dienst, die voor wild, gevogelte, visch, in rijke verscheidenheid
zorgden.

Runderen, schapen, varkens, werden er gekweekt; een rijk
voorziene duiventil en een uitgebreide kippenren werden ge-
houden, alles ten behoeve van de tafel. Speenvarkens, gebra-
den of gevuld, varkenscarbonade, lamscoteletten, gebakken zult,
rolpens, duiven-, kippen- of garnalenpastei, visch zoo uit zee
of stroom gehaald, versch geschoten wild, in alle soorten
en vormen van bereiding, prijkten geregeld op het menu. De
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welonderhouden moestuin zorgde voor versche groenten in
soorten. Alle diro&ejftrs hadden groote (Keulsche) potten vol
ingemaakt zuur: Sjffinaamsche augurken (worden zij nog ge-
plant ?i. sjaJottenfiuien, lemmetjes en Suiïnaamsche mosterd.

En do wijn ontbrak er niet. Van den bekenden Kapp lei-
van A 1bin a werden fijne dranken : cognac, roode wijn, Pransche
likeuren, ontvangen in ruil voor rum. Deze rum werd op de
ïantsoenen voor het slavenvolk overgehouden. Voor den directeur
werd nl. op alle plantages een zekere hoeveelheid rum beschik-
baar gesteld voor borrels aan het volk, berekend voor eiken
dag van het jaar over zooveel koppen als de plantage telde.
Maar de kinderen en degenen die straf hadden of ziek waren,
enz. vielen buiten de uitdeeling — behalve nog Dit
overschot nu kwam Kapp 1 e r op geregelde tijden in persoon
inruilen voor Fransen gedistilleerd.

Op Zeezigt was er nog iets bizonders. De directeur had
er een druivenrank, slingerende over een latwerk van 20 a25 M.
lengte bijSM. breedte. Heerlijke muscateldruiven, die onder den
verkoelenden adem van den zeewind prachtig bloeiden, lokten
begeerige lippen. Als de rank in volle dracht was, dan hingen
er wel 2000 groote, door de zon rijp gestoofde trossen. Veel
werd daarvan naar de stad gezonden, maar veel bleef nog over
op de plantage en daaraan haalden wij ons hartje op.

De planters van vroeger waren echte smulpapen en feest-
vierders. Zij hadden geregeld gasten.

Van allerlei werd een gelegenheid gemaakt om invitaties
uit te zenden. Zoo werd overal in de moestuinen snijboonen
geteeld. Vooral werd er werk van gemaakt voor de Kerstdagen,
't Was nu onder heeren planters een wedstrijd wie tegen dien
tijd 't eerst snijboonen uit zijn tuin zou oogsten. De gelukkige
zond uitnoodigingen aan buien en vrienden om bij hem snij-
boonen te komen eten. Een groot feest werd aangericht, dat
3 a 4 dagen duurde en waarbij een weelde en overdaad ten
loon werden gespreid, als de planters van nut zich niet kun-
nen voorstellen.
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De plantagewoningen waren niet zoo poover als thans
gestoffeerd.

Men vond overal kostbare meubelen, overvloed van zilver-
werk, koperen vaatwerk, oud porcelein, fijn tafellinnen, enz.
Voor het onderhoud van dit alles beschikte men over eengroot
aantal dienstboden. Op Z e e z i g t zorgde voor het huis van den
directeur — die niet gehuwd was een huishoudster, bijge-
staan door niet minder dan acht meiden.

Als er gasten waren, da» hadden de opzichters 't zoo mo-
gelijk nog royaler dan anders, 't Eenige waartegen zü bezwaar
gevoelden, was dat zij tot middernacht op hun souper moesten
wachten. Want tot dat uur bleef het gezelschap kaarten, waar-
na men aan tafel ging. Voor de blankofficiers was dat niet
prettig, omdat zij den volgenden morgen weer vroeg op de
been moesten zijn.

De rechte feesttijd was echter wanneer de Administrateurs
op de plantages kwamen revideeren — dat was eigenlijk de
plantages nazien; dat gebeurde minstens tweemalen in het
jaar. Die groote heeren brachten allerlei fijne zaken mee; de
directeur en de opzichters waren dan hunne gasten. Op bijna
alle plantages stond er een afzonderlijke administrateurswoning,
die door hen betrokken werd.

Kwam in den grooten drogen tijd de familie op de plantage
logeeren, meestal met een groot gezelschap, dan werd aan het
volk gedurende drie a vier dagen, en soms langer, feest gegeven.

Na afloop daarvan brachten de slaven bij wijze van dank-
betuiging een groote hoeveelheid pluimvee en eieren voor den
administrateur ten geschenke. Het geschenk werd genadiglijk
aangenomen — maar niets daarvan zag de stad. Alles werd
voor den directeur en de opzichters gelaten.

HOOFDSTUK 111.

het' leven der slaven.

Op plantage Zeezigt waren 800 slaven, over wie 8 ne-
ger-opzichters of bastiaans gesteld waren.
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De menschen hadden het hier goed en in het algemeen
op alle plantages.

Hoe goed, blijkt wel uit het volgende, voorgevallen op
Z e e z i g t.

De directeur was eens naar de stad geweest en had als gast
een zeekapitein meegebracht. Toen, na eenige dagen van hard
fuiven, de gast naar zijn schip zou moeten terugkeeren, kreeg
hh' 't denkbeeld toch wat meer van de plantage te leeren
kennen dan den drankenkelker en de provisiekast van den
directeur, 't Was op een Zondagnamiddag dat hij zijn verlangen
daartoe te kennen gaf. De directeur, die 't juist druk met
brievenschrijven had, droeg mij op, den gast op de plantage
rond te leiden. Deze verlangde het arbeidersterrein te zien.
Daargekomen zag hij voor alle woningen het volk bezig
met het slachten van kippen en eenden en het .schoonmaken
van visch, enz. „Wat! riep hij uit, ..is dat voor het avondmaal '?
Zullen wij alles kunnen opmaken ?" Lachende antwoordde ik
hem : „Heer kapitein, hier wordt voor den directeurniet geslacht
—voor hem wordt in zyn eigen keuken geslacht en toebereid ;
wat hier geslacht wordt is voor het gebruik van het volk zelf."

„Hoe, riep hij nog verbaasder uit. ..eet het volk nier kip-
penvleesch f"

~Zoo is het."
Ik liet hem den grootenkippenkweek der slaven zien, maakte

hem er opmerkzaam op, dat vele mannen afwezig waren. Ze
waren naar het strand om te visschen.

Het sameleven derslaven was uitstekend. Zij deelden alles
met elkaar. Een deel ging. na den arbeid voor de plantage, vis-
schen, een ander deel verbouwde extratjes voor denkost en elk
kreeg eerlijk zijn aandeel van het een en ander.

In het veld komende, verdeelden zij zich in groepen van tien ;
elk tiental bracht samen wat het bij zich had aan mondkost
en het werd vreedzaam samen opgemaakt.

Ik bracht den kapiten in eenige der slavenwoningen. Ze
waren h«el net van binnen. Van sommige was de vloer juist
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met een steen geschuurd. „Goed geschrobd!" liet de kapitein,
wiens Hollandsen hart dit gezicht goed deed, zich ontvallen.
En hij verklaarde dat hij nooit had kunnen denken, dat de slaven
zoon goed leven hadden.

Er was veel eigenbelang bij. Elke slaaf vertegenwoordigde
een kapitaaltje voor de onderneming. Dat kon vooral blijken uit
de zorg voor de zwangere vrouwen. Wanneer een slavin in dien
toestand verkeerde, kreeg zij van de vierde tot de zevende maand
maar halve merken (taken). Na de zevende maand werd zij geheel
vrijgesteld van arbeid. In de negende maand zond men haar naar
de kraamzaal van een geadmitteerde vroedvrouw in de stad.
(In dien tijd hadden bijnu alle geadmitteerde vroedvrouwen
een kraaminrichting, sommige zelfs op groots schaal).

Na de bevalling op de plantage teruggekeerd, bleef de jonge
moeder gedurende de eerste vier maanden ook vrij van arbeid
om goed voor het kind te kunnen zorgen ; daarna kreeg zij weer
halve merken —bij huis of in het veld. Pas als hetkind één jaar
oud was, werd zij opnieuw op volle taak gebracht. Ik geloof wel,
dat vele moeders van nu dit voorrecht van de slavinnen, om zóó
voor hunne zuigelingen te kunnen zorgen, zullen benijden.

Op alle plantages bevond zich een ■/.. g, crioromama (creolen-
moeder). Onder crioro (creool) werden ver3taan de op de plan-
tage geboren kinderen der slaven.

Aan de hoede van dezen creolenmoeder werden de kinde-
ren van één jaar en daarboven tot een zekeren leefcyd toever-
trouwd. Terwijl de ouders moesten zorgdragen voor het morgen-
en avondeten van hun kroost, zorgde de plantage voor het
middagmaal.

Des Zondags moesten al de creooltjes voor den directeur
verschijnen, die na ze persoonlijk in oogenschouw genomen te
hebben, ze naar den ziekenoppasser zond, om te worden nage-
zien op ongedierte (sifca's = zandvlooien, luizen), wondjes, enz.

Niet alle mannen hadden hunne vrouwen op de plantage,
aan welke zij toebehoorden. Sommigen hadden zich hunne we-
derhelft op een andere onderneming gekozen —de slaven kre-
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gen van tijd tot tijd verlof andere plantages te bezoeken —
en moesten vier a vijf uur varen om het echtelijk geluk te
kunnen smaken.

Van de vrouwen mocht toen verklaard worden, dat zij, trots
de losheid van den band —er was geen huwelijk — hunne man-
nen zeer trouw waren.

Daar de mannen weer vroeg in den morgen op hunne
plantages terug moesten zijn, hadden de vrouwen in het holst
van den nacht op te staan om voor hen wat voor den dag
gereed te maken om mee te nemen.

Om de zes weken kregen de slaven een versnapering ; om de
achttien maanden nieuwe kleeren en om de vier jaar nieuw
wollen goed (dekens, enz.). Bij de kleedinguitdeeling werden de
blankofficiers meestal ook bedacht met eenige veldpakjes.

Lijfstraffen kwamen niet veel voor en wanneer ze voorkwamen
namen ze zelden het karaktervan mishandeling aan. In de acht
jaren, die ik van den slaventijd nog heb meegemaakt, heb ik
slechts driemaal de toepassing van de lijfstraf bijgewoond. En
dan was dat een gewone aframmeling van een stout kind.

De eerste maal was 't op Zeezigt.
Een nalaüge had op het giondpad een witte doek laten liggen.
Toen de directeur den volgenden morgen als gewoonlijk te

paard naar het veld ging, schrikte het dier van het witte goed
en steigerde, zoodat er bijna een ongeluk gebeurde.

De schuldige werd gestraft met vijftien zweepslagen.

Het tweede geval woonde ik op plantage Weder zorg bij.
Ken slaaf nam, zonder vergunning van den directeur, een vaar-
tuig van de plantage, ging daarmede uit en bracht het vaartuig
beschadigd tgrug. Straf: vijftien zweepslagen. Na de afstraffing
ging de slaat naar den directeuren zeide: ,Mijnheer, U hebt
groot gelijk — mag ik nu een sopie van U hebben ?" En hij kreeg
den borrel.

De derde maal was 't op deplantage B a r b a d o s. Ken slaaf
verzette zich tegen den hoofdbastiaan, in een zaak waarin hij, de
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slaaf, by onderzoek ongelijk bleek Ie hebben; hy' werd deswege
met vyftien zweepslagen gestraft. Dat was 't gewone rantsoen.

Gewoonlijk was de straf, die aan slaven werd opgelegd
voor kleine vergrypen: opsluiting in een donkere kamer op
bananen en brood.

Sommige directeurs vertrouwden het volk niet; zij waren
bang vergiftigd te worden. Het vergiftigingswerk verstonden de
slaven goed. Hunne ouders of grootouders hadden die kennis uit
Afrika meegebracht. Zulke wantrouwige directeurs namen dan
uit de meest invloedrijke familie onder de slaven een kind van
vijf a zes jaar bij zich in huis, als een soort gijzelaar. Van alles
wat zij eten en drinken zouden, moest het kind eerst proeven.
Zoo meenden zij tegen geheime aanslagen beveiligd te zijn.

Wij blankofficieren stonden er anders voor.
Wy moesten met omzichtigheid handelen en het volk te

vriend houden.
Op Zeezigt vond ik in de waschvrouw voorde blankoffi-

ciers een uitstekende raadgeefster. Ze was een vrouw van ze-
keren leeftijd en met heel veel levenservaring. Zij had bij een
der vorige directeurs van de plantage een zoon gekregen. De
vader had het kind van de plantage gekocht, het vrijdom ge-
schonken en het later voor de studie naar Holland gezonden,
waar de jongen goed slaagde. Zij had zich dadelijk tot mij
aangetrokken gevoeld, omdat, naar zy beweerde, ik zeer veel
op haar zoon geleek. Haar raad is mij vaak nuttiggeweest by
den omgang met het volk.

Zoo herinnerde ik mij, dat ik eens van het veld komende,
haar ontmoette en haar vertelde dat dien dag twee man uit
de delversploeg weggebleven waren en dat ik daarvan rapport
bij den directeur wilde maken.

„Als gy dat doet, zijt gij reddeloos verloren", zeide zij mij ;
„de twee mannen zijn voorden hoofdbastiaan gaan visschen of
in zijn kostgrondje gaan werken. Gij zult zoowel hem als het
volk tegen U krijgen. Als gij wacht zult ge zien, dat de ande-
ren de twee merken van de afwezigen in hun vrijen tijd af-
maken".
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Zoo gebeurde 't ook en ik was zeer blij niet met overhaas-

ting gehandeld te hebben.
Onder de slavenmacht van elke plantage bevond zich een

zeker aantal kleurlingen, kruisingen van de negervrouwen met
blanken of hoogere kleurlingen. Op Zeezigt kwamen er tame-
lijk veel voor, tengevolge van de nabijheid van den militairen
post Brandwacht.

Zij mochten niet voor veldarbeid gebruiki worden. De man-
nen werden o] il ambachtslieden lwon tot dienst-
boden, waschvrouwen of keukenmeiden. Vandaar dat op de
meeste plantages zoon groot dienstpersoneel ter beschikking
van den directeur stond.

De slaven waren gehecht aan de plantages, waarop zij ge-
boren en opgegroeid waren. Pogingen tot ontvluchten kwamen
in mijn tijd zelden voor. En toch hadden de menschen
ruimschoots de gelegenheid er toe, wat al kon blijken uit het
feit, dat de mannen vergunning hadden hunne vrouwen op
andere, soms verafgelegen plantages te hebben en haar daar te
bezoeken. De directeurs en eigenaars vertrouwden op deze ge-
hechtheid van de slaven aan hunne plantages en schroomden niet,
hen zonder controle zelfs voor verscheidene dagen het bosch
in te zenden, waarin ze gemakkelijk voor goed konden ver-
dwijnen, als vroeger de Marrons. Zoo herinner ik mij dat van
Holland uit om vanille was gevraagd. De directeur zond twee
man het bosch in om er naar te zoeken. Zij bleven eenige
dagen weg, zonder dat iemand zich ongerust maakte, dat
zij niet zouden terugkeeren. En werkelijk kwamen zij te-
rug, met een rijken oogst vanille; zij hadden 1500 stuks inge-
zameld. De vanille was toen in overvloed in het bosch te vin-
den, maar dat behoort nu ook tot de geschiedenis. De oogst
werd met suiker in stopflesschen gedaan en verzonden.

HOOFDSTUK IV.

SCHADUWZIJDEN. VOORBURG.
Behalve vanille, werd nog iets anders van tijd tot tijd door

bijna alle plantage-directeurs naar Europa verzonden, nl. slan-
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gen, die op de plantages weiden gevangen voor natuurhistorische
verzamelingen in Holland.

Op Zeezigt b. v. krioelde het van ratelslangen, een van
de gevaarlijkste inheemsche soorten. Als er eenige gevangen
werden, sloot men ze in kooien, die vlak naast de kamer der
blankofficiers stonden.

De nabijheid van deze gasten beviel ons niets.
En met reden. Op een goeden dag ontsnapte een paar uit

de kooi.
Toen wij dat bemerkten, waren wij niets op ons gemak.

Overal zochten wij naar de vluchtelingen, maar konden ze ner-
gens vinden. Dat wij dien tijd niet rustig sliepen, laat zich
begrijpen.

Eindelijk, toen ik den Zondag daarop voor de rijstuitdee-
ling voor de week in het magazijn kwam, vond ik ze tusschen
de balen rijst liggen. Dat was een opluchting. Zij werden net-
jes opgevangen en in de kooi gedaan, met alle voorzorgen
om het opnieuw ontvluchten te beletten.

Men ziet dat 't blankofCiciersbaantje zijn schaduwzijden
had.

En of 't die had!
Precies om 7 uur 's avonds moesten de blankofficiers pre-

sent zyn in de directeurswoning. Als er geen gasten waren,
werd om 9 uur gesoupeerd. Zoodra het maal afgeloopen was,
moest de opzichter, die de week in de fabriek had, de nacht-
wachten gaan inspecteeren en rapport aan den directeur daar-
over uitbrengen. Weer of geen weer, hy moest er op uit. En
buiten, vooral als 't slecht weer was, werd hij door een leger
muskieten en mompieren (kriebelmugjes) aangevallen.

Van 't oogenblik af dat wij onze kamer verlieten, om naar
voren, bij den directeur, te gaan, tot wij er terugkeerden,
moest onze kamerjongen een smookpot onderhouden om de
muskieten te verdrijven. Aan een muskietenkleed dacht men
destijds niet.

Door den rook was de lucht in dekamer dan zoo benauwd,
dat wij 't ternauwernood konden uithouden.
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En nauwelijks was die opgetrokken of de muskieten keer-
den met verdubdelde woede terug, zóó, dat wij vaak moesten
vluchten naar de loods, waar, op de bovenverdiepingen, de
muskieten minder talryk waren.—

Veertien maanden na mijn komst op de plantage, ging
de heer De S 1 uyt er voor eenige maanden met verlof naar de
stad. Tot mijn groote verrassing wees hij mg als zyn vervan-
ger aan. Ik had vast en zeker gedacht, dat de eerste opzichter,
die al jaren vóór mij op de plantage diende, met de waarne-
ming zou worden belast,

Een der administrateuren van de plantage, de heer Mo 11 in-
g e r, was met deze regeling der zaken niét tevreden en vroeg op-
heldering daarvan. De heer De Sluy t e r voerde aan dat de
eerste opzichter geen plichtsbesef had en hij daarentegen ten vol-
le op mij kon vertrouwen. Eerlijk gezegd, ik geloof, dat het
hier een zaak van sympathie gold. De directeur had nl. bijna
van af myn komst een groote genegenheid voor mij opgevat,
terwijl h\] 't met den heer De Leeuw niet goed kon vinden.

De heer Mollinger berustte in de schikking van den di-
recteur van de plantage, maar zeide tegen dezen : „Als Bar t e-
link werkelijk zoon geschikte baas is, moet ge hem bij terug-
keer op de plantage voor mij op Voorburg zenden."

Zoo gebeurde 't dat ik overgeplaatst werd.
Gedurende mijn waarneming van de directie op Z e e zigt ge-

beurde er niets bizonders.
De heer De Leeuw droeg mij om zijn passeering geen

kwaad hart toe en werkte loyaal met mij samen om de zaken
zoo goed mogelijk te doen marcheeren.

Toen de heer De Sluyter na zijn verlof op Zeezigt
terugkeerde, verhuisde ik naar de plantage Voorburg, een
suikerplantage met stoom als voortbewegingsklacht in de fabriek.
Promotie was 't voor mij niet. De vaste voorwaarden voor
alle opzichters waren: f 150 salaris per jaar (dat om de zes
maanden voor de helft op het kantoor in de stad in ontvangst



werd genomen); verder: vrije kost aan de directeurstafel, vrije
woning, vrij licht, vrije bewaasching en bediening, vrije tabak
en pijpen.

Op hetzelfde ging ik naar Voorburg over.
Zoo liep het in die tijden ; men was niet aan de plantage,

maar aan het administrateurskantoor verbonden en men werd
geplaatst en overgeplaatst naar het believen van hetkantoor.

Bij mijn vertrek van Ze e z i g tschonk de Directeur mij een
jachtgeweer tot aandenken.—

De heer Mo 11 ing er, eigenaar van Voorburg, woonde er
met zijn vrouw en voerde zelfs de directie.

Ik had al kennis gemaakt met Mevrouw op Z e e z i g t, waar
zij eens gedurende mijn verblijf aldaar, was komen logeeren.
Een lieve dame, die voor de opzichters zeer hartelijk was. Zij zorg-
de uitstekend voor ons. Om zes uur 's ochtends hadden wij al een
lekkere kop warme koffie op dekamer en 's namiddags een kopje
thee. De tafel was er uitmuntend. Mevrouw placht altijd te
zeggen: de blankofficiers werken hard, ze moeten dus goed
eten om flink te blijven.

De heer Mo 11 ing e r was een hoogst achtenswaardig
man. Een flinke Hollander. Aan leugentaal had hij een broertje
dood en ook had hij 't land aan jabroers. Hij wilde dat men
tyj hem altyd ronduit voor den dag kwam met zijn eigen
meening en hem niet naar den mond praatte.

Hij zelf droeg het hart op de tong. Had hij wat aan te mer-
ken, dan spaarde hij den schuldige niet. Maar daarmede was
't afgeloopen. Noch in berisping, noch in hartelijkheid werd door
hem onderscheid gemaakt tusschen de Hollandsche en de
Surinaamsche blankofficiers.

De plantage had twee veld- en één fubrieks-opzichter. 't Was
er ook hard werken, daar de cultivatie juist uitgebreid werd.
Zware parwabosschen werden geveld, nieuwe loos- en ponten-
trenzen gegraven. Het kwam vaak voor, dat wij bij het delven
met stompen te doen kregen, die te zwaar waren om op den
dam gehaald te worden. Dan begroeven wy ze onder den bodem
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der trenzen. De ontboschte terreinen werden in series verdeeld
en eerst als het riet op de eene serie opschoot, werd de andere
serie beplant.

De heer Mo 11 ing e r was een bekwaam planter, die op
alles lette. Zoo trok het zijn aandacht dat de formatie van het
land der tweede serie heel anders was dan die van het land
der eerste serie. Hij liet daarom de bedelving niet op de ge-
wone diepte maken, doch wachtte af, dat de groei van het riet
zou aanwijzen wat noodig was.

Zelf flink werkende, zag hij graag anderen het ook doen.
Er was op de plantage een knap delver, die de schop als een
lepel hanteerde. Ik wilde dat ook zóó kennen. En ik nam
van tijd tot tijd een schop ter hand om 't te probeeren. Eens toen
ik weer bezig was, verscheen de heer Mö 11 ing er, die ik niet
meer verwacht had, bij de delvers.

Ik liet den schop in den steek, sprong op den dam en
wachtte een standje rf. Maar hij lachte en zeide; „nou, dat is

geen misdrijf, als je er lust in hebt, ga je gang maar."

Eens gaf hij mij last de boot te laten klaarmaken, om hem
naar de stad te brengen. Ik vroeg of ik mee mocht. In dien
tijd was er geen openbare verkeersdienst en men reisde van
en naar de plantages uitsluitend met de plantagevaartuigen.

„Alweer naar de stad", zeide hij, „wat moet ge er doen, 't
is toch veel beter op plantage".

Ik antwoordde dat ik een paar nieuwe grondsehoenen noo-
dig had en die wilde gaan koopen.

„Als dat het geval is, kom dan maar mee".
Terwijl ik in de boot op hem zat te wachten, werd zijn

etenskist gebracht. „Jongen, jongen" dacht ik, ~als de etenskist
mee komt, dan zal er geen tijd wezen om in de stad te dralen.''

Aan de steenen trap gearriveerd, zeide hij tot mij: „precies
half een vertrek ik weer; als je er niet bent, dan vertrek ik
zonder je". Ik paste op mijn tijd en hij was er ook nauwkeurig
op het bepaalde uur. Wij vertrokken onmiddellijk. Toen wij
voorbij het fort Zeeland ia waren, gaf hij mij den sleutej
van de etenskist. Ik maakte die open en vond daarin gebakken



eieren, gebraden kippen, vleesch, brood, aardappelen en de
noodige flesschen Beiersch bier, waarvan hij een groot lief-
hebber was. Alles werd eerlijk gedeeld.

Teruggekeerd op de plantage, ging ik met hem naar voren.
Daar vond hij op tafel een gedekte schaal voor hem. Zonder
die open te maken, vroeg hij aan zijn vrouw: „Wat is dat?"'
Mevrouw antwoordde, dat zij wat van haar middagmaal voor
hem bewaard had.

„Maar ik zie, dat Barte 1 i n k niets heeft; dat is niet eerlijk
van je, vrouw; wij hebben beiden in de boot „droog brood"-
gegeten en dan gaat het niet aan. dat ik alleen wat extra's
krijg." Mevrouw werd er een weinig verlegen van, maar herstel-
de zich spoedig en met een bevallig lachje deelde zij het ex-
traatje tusschen ons beiden.

HOOFDSTUK V.

BIJ PAPA MAYNARD.
Terwijl ik dacht op V o o r b u r g goed geborgen te zijn, werd

ik plotseling' verplaatst. Op zekeren dag, zeide de heer
Mollinger tot mij. dat hij schril ven van zijn zwager in
Holland ontvangen had, dat die naar de kolonie kwam om
piaster te worden.

Haar hij zelf den jongeling in het vak de eerste leiding
wilde geven, moest ik plaats voor hem maken. /

Het'was met diep leedwezen dat ik de plantage verliet,
waar ik mij door de hartelijke bejegening van den heer
Mollingpr en zijn echtgenoote, als bij familie gevoelde.

Ik ben er nadien nog menigmaal geweest en vond er
steeds een hartelijke en gulle ontvangst.

Als ik later, voorbijreizende, er weieens 't getij moest af-
wachten, werd ik niet alleen tot den disch genoodigd, maar
kreeg meestal een boterham mee voor de verdere reis.

Van Voorburg werd ik door den heer Mollinger
geplaatst op Wederzorg, een koffie- cacao en bananen-
plantage. Dat was voor mij een verrassing. Want de directeur
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van "W ederzo i' g, de heer Arnold Maynard, genoot in
de blankofficierswereld een uitstekende reputatie als chef en
plaatsing bij hem was zeer gezocht.

Ook als planter had hij een goeden naam en was de
vraagbaak van zijn collega's. Hij was een van die deftige
kleurlingen, zooals men ze in de planterij in die dagen meer
had, die u deden denken aan een grande van Spanje.

Hij had echter één zwakke zijde; hij hield veel van lekker
eten en drinken.

Men zal, na wat ik verteld heb, allicht glimlachend op-
merken, dat 't bij alle planters 't geval was. Dat was ook zoo;
maar bij papa Maynard — zooals bijna iedereen mijn
nieuwen directeur met eerbied noemde — werd op bizondere
wijze werk van de keuken gemaakt. Hij kreeg deswege den
bijnaam van „de smulpaap". Nu, by papa Mdynard de
smul paap kregen wij bijna eiken dag een Lucullusmaal
en hij hield, naar de gewoonte van dien tijd, open tafel.

Wij opzichters werden werkelijk overladen. Al om zes uur
's morgens kreeg men warm eten mee naar het veld, als men
er den geheelen dag zou blijven.

Den eersten dag, dat ik met hem naar het veld zou gaan,
gaf hij mij een nieuwen houwer. „Ge moogt," zeide hij daarbij,
»nooit zonder houwer in het veld gaan. Als gij iets op uwen
weg tegenkomt, dat weggekapt moet worden, dan hebt gij
niemands hulp noodig". Hij zelf had dan ook steeds een
houwer bij zich. Ik heb die gewoonte overgenomen en tot nu
behouden. Ik vond ze uitstekend.

Ook kreeg ik een grondcorjaal, die ik zelf moest parelen,
daar mijn jongen op de drogerij moest blijven werken, wanneer
ik de velden inging.

Weder zorg is zeer dankbaar en krophoudend bananen-
land, wanneer de bodem naar behooren bewerkt wordt. Van elk
bananenplantsoen, dat in den grond gestoken werd, rekende
de directeur op vier bossen en die kreeg hij ook. Hij schreef dit
toe aan zijn wijze van bedelving. De kleine trenzen werden



niet dieper dan 9i 10 duim bedolven. Ging men dieper, dan
was het mis. Bij het planten van bananen werden de plantsoenen
aldoor verwisseld van het eene veld naar het andere.

Vaak gebeurde het dat nietige bananenplantsoenen, die on-
geplant op den dam waren blijven liggen, wortel schoten en
later flinke bossen opleverden.

In mijn tijd werden enorme hoeveelheden bossen bananen
door de plantage geleverd aan verschillende suiker- en katoen-
plantages en ook voor de locale markt. Alles flinke bossen.
Wat niet voor levering geschikt was, werd voor den varkens-
kweek, die de Directeur op groote schaal uitoefende, bestemd.

Daar heb ik, in 1858, kennis gemaakt met wat men thans
„bacovensnoeien" noemt. Toenmaals heette dat „bananenspruiten
verdunnen". Men ziet er is niets nieuws onder de zon.

Zooals ik zei, was de heer Maynard de vraagbaak zijner
collega's. Vooral de Hollandsche planters wonnen nog al eens
zijn advies in.

Zoo kwam zekere heer W a s, eigenaar van dekoffieplantage
De Vrede in Cottica, geregeld bij hem om raad.

De heer Was had nooit vrede met den gang van zaken op
De Vrede. Altijd klaagde hij over het personeel. De directeur
was niet goed, de blankofficiers niet, de bastiaans niet, het
volk niet.

De heer Maynard luisterde steeds met beleefd geduld
naar hem. Maar ten slotte verveelde hem het eeuwig gejeremieer
en op een goeden dag zeide hij tegen den man: „Wil ik U wat
zeggen, heer Was? Gy zijt ongeschikt voor plantage-eigenaar,
het zal U nooit goed gaan. Als gij geen goed personeel kunt
vinden, bewerk de plantage dan maar alleen of verkoop haar
en vestig U te Paramar i b o. Dit is nog maar het beste,
anders gaat de plantage nog geheel verloren."—

Ook op Wederzorg bracht ik een aangenamen tijd
door en mocht de genegenheid verwerven van den directeur
en zijn vrouw, die mij als hun kind behandelden.

Van Wederzorg werd ik overgeplaatst naar de plantage
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Barbados in de W a r a p jp ekr e e k — een toenmaals bloei-
ende koffie- en bananenplantage. Helaas, wie herinnert zich
nog Barbados? Ze bestaat misschien nog maar alleen als
een vischgrond.

Directeur was de heer W. van Niethof, die den naam
had van een lastig heer te wezen en dat ook bleek te zijn
voor menschen die niet op hun plicht pasten.

Anders was hij each inch a gentleman. Hij was altijd door
een ringetje te halen ; steeds tiptop gekleed, met hagelwitte
sokken aan en lage zwarte schoenen met groote zwarte strik-
ken daarop, — indertijd Sebastapols genoemd — alsof hij zoo
naar een bal moest.

Hij hield drie prachtige luxe-paarden op na; voor den
dienst had de onderneming eigen paarden. De communicatie
langs de plantages was uitstekend en leende zich goed voor
rij toertjes.

Als de heer Van Niethof uit rijden ging. dan werd zijn
rijdier prachtig opgetuigd met fijn tuig en schabrak. Hij zelf
was dan gekleed in fluvveelcn jas en slobkousen. Een mooie
man was hij, aristocratisch van voorkomen. Als hij zoo over
de communicatie langs de plantages reed, dan werd hij lang
nageoogd door bewonderende oogen. Het volk in de kreek
noemde hem den landheer van de streek.

Dat verhinderde evenwel niet dat men hem onder de
gaandery-directeurs rangschikte.

De arbeiders onderscheidden nl. twee soorten van direc-
teurs. Zij, die flink door den modder stapten en veel in het
veld waren, werden gewoonweg directeurs genoemd; de ande-
ren, die zich naar huis haastten om in de gaanderij te gaan
zitten lezen, werden gaanderij-directeurs geheeten.

Tot de laatste categorie nu behoorde de heer Van
Nieth o ff.

Hij hield zeer veel van lectuur en was dan ook meestal
met een boek in de gaanderij te vinden.

Wij opzichters hadden veel last van hem, Wij mochten
op de drogerijen niet rooken, niet in onze hemdsmouwen loo-



pen of zonder das aan tafel komen. Op de plantage was een
regenmeter, die gevegeld nagezien moest worden. Verzuim in
dit opzicht was wel een der ergste overtredingen in zijn oog.

Een andere gewichtige dienst was de verzorging zijner
paarden. Op de plantage werd letterlijk bewaarheid het spreek-
woord : „paarden, die den haver verdienen, krijgen dieniet". De
molen, waarin het product de laatste bewerking vóór de ver-
scheping onderging, werd door paarden in beweging gebracht;
't was zwaar werk voor de beesten. Veel zorg werd echter niet
aan hen besteed, terwijl de pleizierpaarden van den directeur
vertroeteld werden. Eiken namiddag 0111 6 uur moest de stal-
knecht in tegenwoordigheid van den fabrieksopzichter de paar-
den voeren en om 9 uur 's avonds moest deze met den nacht-
wachter die paarden opnieuw voeren en rapport aan den di-
recteur daarover uitbrengen, alvorens naar zijn kamer te
mogen gaan. De plantagepaarden kregen in dien tijd niets.

De voeding was bij den heer Van Niethof goed, hoe-
wel niet zoo overvloedig als bij papaMaynard.

Hij had ook zijn visschers en jagers, moestuin, pluimvee-
en runderenkweek.

Wij kregen van hem echter nooit een kopje thee, ofschoon
de theeketel altijd gereed stond. Wij getroostten ons 's mid-
dags dan met karnemelk of koffie, wat wij in onze macht
hadden.

De plantage was ruim voorzien van tabak en pijpen voor
blankofficiers, arbeiders en slaven. Van het salaris van f 150
's jaars konden de blankofficiers er niet aan denken sigaren
te koopen.—

Over 't algemeen waren de blankofficiers, als 't op koo-
pen aankwam, zeer zuinig. Aan kleeding b. v. werd niet veel
besteed. Bijna allen kleedden zich in broek en kort jasje van
wit Osnabrücksch linnen en gebruikten grove, goedkoope schoe-
nen, die met een gesp gesloten werden en een rijksdaalder 't
paar kostten.

Plantage Barbados telde, toen ik er kwam, 400 koppeD
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met vier bastiaans en acht kustwachters. Behalve mijn persoon
was er nog een ander blankofficier.

Bij mijn aankomst was men juist bezig met het afwerken
van den jongsten koffieoogst. Daarbij ging het vroolijk toe,
onder gezang en dans.

In een langen houten blok waren er gaten gemaakt. Dat
was de mat.

In elk gat werd een zekere hoeveelheid koffiebessen gedaan,
en tegenover elkaar twee mannen geplaatst met stokken met
verdikte einden, stampers genoemd, die om de beurt de
bessen in het gat stampten.

Zoo waren vijftig man bezig te stampen. Een gaf de maat
aan van het gezang, onder welks begeleiding gestampt werd.

Het was zwaar werk, dat stampen, en de mannen werden
geregeld vervangen door versche krachten. Het gezang hield de
opgewektheid bij het werk in.—

Ook voor de blankofficiers was de oogsttijd, waarbij de be-
werking der koffie dadelijk ter hand genomen werd, zeer ver-
moeiend. Na het stampen kwam het product in ;ien molen
voor verdere bewerking. De veldopzichter moest dan, na uit het
veld teruggekeerd te zijn, bij de maling blijven tot de oogst van
den dag was afgewerkt en op de drogerij gebracht, wat tot
twaalf uur 's nachts en later duurde.

De fabrieksopzichter moest al om vier uur 's ochtends met
den bastiaan van de loods en de creolen (slavenkinderen)
de koffie In de waschbakken gaan leggen. Daar bleef zij in
water tot ze gewaaid, d. w. z. van de vliesjes ontdaan, werd.
Vervolgens, werd ze zoolang gewasschen tot ze helder wit
was en niet het minste slijmdeel meer aan de boonen over-
bleef. Daarna ging de koffie in dekoffiekast, tot een koffieschip
haar kwam afhalen.

De heerlijke koffie die vroeger gedronken werd, kent men
nu niet meer.

Hoe ouder de koffie is, hoe lekkerder. In den ouden tijd
bleef de koffie heel lang in de kast liggen, vóór zij verscheept
of voor het gebruik bestemd werd. Thans wordt zy als 't ware
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zoo van den heester gehaald, verscheept of voor het gebruik
hier verkocht.—

De bananen-cultivatie op de plantage bezorgde iets minder
werk, maar toch ook genoeg.

De stoelen moesten gedisseld worden, d. w. z. laag bij den
grond de stammen gelijk afgesneden. Dit was een middel om
na te gaan of ei bananen gestolen werden. Dieven hebben te
veel haast om te disselen. Als zij in het veld geweest waren,
was 't dan dadelijk te zien.—

Plantage Barbados was een lusthof. Tiouwens deheele
kreek maakte een prachtigen indruk. Naar mijne bescheiden
meening is de Warappekreek de mooiste landbouwstreek
geweest en derijkste ook. Prachtige woonhuizen en loodsen, groo-
te, geplaveide drogeryen (voor katoen en koffie), steenen brug-
gen over de loostrenzen, majestueuze sluiswerken, gaven aan
al de ondernemingen een aanzienlijk voorkomen.

Langs beide oevers van de kreek liep een welonderhouden
communicatie-weg, die het gezellig verkeer bevorderde.—

Om een praatje met elkaar te houden, behoefde men even-
wel niet altijd van huis te gaan.

Zoo lagen b.v. de plantages Maria Petronella en
Barbados juist tegen over elkaar, aan weerszijden van de
kreek. De directeurs zetten zich dan vaak neer op de banken,
die aan de oevers stonden en hielden over het tamelijk smalle
water een gezellig praatje met elkaar.

In de Warappekreek heeft de grootste weelde ge-
heerscht. Daar vooral spreidden directeurs en administrateurs
een pracht en een praal ten toon, welke spreekwoordelijk waren
geworden. De streek werd ~de kleine stad" genoemd, wegens
het grootscheepsche, waarop alles ingericht was. Helaas, waar
is al die grootheid gebleven ! Van de eertijds bloeiende onder-
nemingen bestaat niet één meer. De prachtige woonhuizen en
loodsen, ze zyn ingevallen of afgebroken. De drogergen en de
sluiswerken, zij vielen onder de roofzuchtige handen van sloo-
pers, wien het te doen was om er het fortuintje aan steenen,
dat er in zat, weg te halen en te verkoopen.
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Thans is de Warappekreek niet anders dan e3n
Tisschersstreek geworden. De prachtige ondernemingen, zij zijn
vischgronden en zelfs als zoodanig worden zij thans verlaten.

Ik heb op de plantage Barbados aangename, maar
ook zure dagen doorgebracht.

Daar de kreek in de zee uitmondde, werden slib en schel-
pen geregeld daarin aangespoeld, met het gevolg datdeloozing
moeilijkheden opleverde. Deze kwaal, die met den tijd verer-
gerde, is mode een der oorzaken geweest, dat de Warappe-
kreek verlaten werd. De opzichter die de beurt had in de
fabriek moest de sluiswachters 's nachts controleeren bij het
openen en sluiten van de sluizen. Dikwijls moest hij in het
holste van den nacht zijn warm bed uit in den regen en de
duisternis. Je bibberde soms zoo van de kou dat de lantaarn
in je hand trilde en een onzeker licht wierp. En 't ergste, de
muskieten ! Hoeveel malen raakten mijn schoenen niet in den
modder vast en moest ik ze in den steek laten om ijlings
blootvoets de vlucht te nemen voor de zwermen muskieten die
mij verwoed aanvielen.

Den volgenden morgen zond ik dan min jongen om naar
de schoenen te zoeken.

Hoewel ik overal zeer veel last en smart van de muskie-
ten ondervond, bleef ik toch tamelijk gezond. Van malaria hoor-
de men toen niet. Kreeg ik een dag de koorts, dan zeiden de
directeurs: „je hebt een vuile maag, dat komt van het snoe-
pen ; je moet schoon schip maken". En dan gaven ze mij een
braakmiddeltje en moest ik dieet houden. Ik kreeg dan niets
anders dan een kopje thee en den volgenden dag een dosis ki-
nine en daarna was ik weer in orde.—

Ik heb op Barbados het liefdewerk der Moravische
Broeders onder de slaven voor het eerst van nabij leeren
kennen.

Naast Barbados lag het zendelingen-etablissement
Anna'szorg waar een leriman met zijn vrouw woonde.
De twee waren zeer brave menschen, die zoowel onder het
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volk als bij de planters geacht en bemind waren. De man
verkreeg veel door zijn zachtheid, zijn waardigen ernst en zijn
nederigheid. Veel kwaad voor de slaven voorkwam hij daar-
door. En toch, waar het te pas kwam. schroomde hij niet de
waarheid te zeggen.

Man en vrouw kwamen weieens op bezoek bij den direc-
teur en werden er hartelijk ontvangen.

De Moravische Broeders waren oprochte vrienden voor de
slaven, wien zij de troost van den godsdienst brachten.

Om ook de bevolking van de overzijde van de kreek in de
gelegenheid te stellen de godsdienstoefeningen bij te wonen,
had de leriman een soliede brug over de Warapp ek r e e k
laten bouwen, vlak tegenover de kerk.

Door deze brug kon men van af de plantage De Reso-
lutie tot aan de Motkreek loopen ; stond men op de brug
dan kon men een heel eind in zee zien. De kreek liep recht— eigenlijk was 't een kanaal — en bood een prachtig gezicht
op het strand aan, waar duizenden vogels neerstreken en een
sprookjesachtig aanzien daaraan gaven.

Gemakkelijk hadden de zendelingen het niet. De planters
meenden dat zij liet volk verkeerde denkbeelden inprentten en
werkten hen tegen, of, als "t niet zoo erg was : onthielden zich
van medewerking. Zoo kregen op plantage Barbados tel-
kens slechts vier kostwachters vergunning om 's Zondags
naar de kerk te gaan.

Maar de leriman's zochten trouw de slaven op, om hun
de troost van den godsdienst te brengen.—

Luns bleef ik niet op Barbados.
Ik was geenszins onaangenaam verrast toen ik op een

goeden dag het bericht ontving, dat ik overgeplaatst was naai-
de plantage Ornamibo a/d 1' a r a.

Erg prettig heb ik 't niet gevonden op Barbados.
De directeur was. als ïeeds gezegd, een lastig man en

daarbij gierig. Ofschoon hij ons niet te kort deed, was 't. een
groot verschil met de hartelijke en royale behandeling, die ik
bij mijn vorige directeurs had ondervonden.
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Daarbij krioelde het op de plantage, behalte van de mus-
kieten, ook nog van slangen. Slangen kwamen overal op de
plantages veel voor en ik geloof dat daaraan, de kolonie den
naam van een slangenland te zyn, te wijten en ook behouden
heeft, ofschoon de slangen nu in de bewoonde gedeelten niet
zooveel meer voorkomen. ■

Ik heb echter nergens zooveel slangen ontmoet als op
Barbados. De koffleheesters zaten er vol van en zij drongen
overal door.

Ik herinner me twee gevallen, die een helder licht werpen
op het slangengevaar op die plantage toenmaals.

Met den anderen opzichter had ik van het volk markoesa's
besteld. Deze vrucht groeide in overvloed in de kapoewerie
(met struikgewas begroeide velden.) Wij hadden 't maar te
zeggen en dan werd voor ons ingezameld.

We kregen dien dag er een mand vol op onze kamer. Ter-
wijl wij ons te goed deden aan de markoesa's, kroop er uit een
gat in den steenen vloer van de kamer een slang naar de
mand. Wy riepen onze kamerjongen, die in de nabyheid was
en lieten hem het dier dooden. Kort daarop kroop er een twee-
de naar buiten, vervolgens een derde enz. tot een zevental te
voorschyn gekomen en gedood waren.

't Was toen al laat voor ons geworden en wij hadden ge-
noeg van de markoesa's.

Daarom besloten wij naar bed te gaan.
Maar het gat in den steenen vloer vertrouwden wij niet.

Om ons van onaangename verrassingen in den nacht te vrij-
waren, stopten wij het met breeuwwerk toe, met het voor-
nemen het den volgenden dag te onderzoeken. Wij dachten er
evenwel over dag niet aan. Maar 's avonds toen wy na het
avondmaal weer op de kamer kwamen en de markoesa's in
de mand gingen aanspreken, zagen wij het breeuwwerk weer.

Wij haalden het wegen toen kwamen er dien avond achtereen-
volgens niet minder dan zes slangen uit het gat te voorschijn!

Kort daarna gebeurde 't dat onze kamer onfrisch begon te
rieken en de stank spoedig ondragelijk werd.



33

Wij zochten overal en lieten zelfs het houten gedeelte van
den vloer open maken om te onderzoeken, waar die stank van-
daan kon komen.

De kamers der blankofriciers hadden nl. op de meeste plan-
tages een half houten, half steenen vloer. De bedoeling daar-
mede was, dat het met steen bevloerde gedeelte van de kamer
tevens tot badhuis voor de bewoners zou dienen.—

Hoe wij ook zochten, wij vonden niets.
Het gebeurde evenwel, dat de directeur in die dagen inde

loods zich bevindende, iets wilde becijferen en mij vroeg om pa-
pier en potlood. Ik ging naar de kamer, waar, als op elke
blankofficierskamer toen, een vierkante tafel stond met een
groote, diepe lade, voor het opbergen van papier, bescheiden, enz.

Toen ik de lade opentrok, lag daar een slang in vergevorder-
den staat van ontbinding en weleen van de gevaarlijkste soor-
ten, die in de kolonie voorkomen, nl. een onroekoekoeslang;
zij lag met haar kop buiten de lade. Ik had vermoedelyk eens
de lade half open gelaten en later weer toe gestooten en daar-
bij de slang, die intusschen in de lade gekropen was en er
weer uit wilde, den hals bekneld.

Daar de directeur gelachen had om het verhaal van de dertien
vroeger gedoode slangen, nam ik de lade zoo met de slang en
bracht die om hem ze laten zien. Hij keek ernstig en zeide
„je bent een geluksvogel, je bent als door een wonder een
groot gevaar ontkomen." Dat was waar. Hoe licht had de slang,
van wier aanwezigheid ik niets bemerkt had, mij niet kunnen
bijten en dan zou ik er geweest zijn !—

Van mijn verblijf op Barbados is mij een wijze les bijge-
bleven, die ik kreeg van een slaaf van de plantage. Het was
een oude man met veel levenswijsheid. Meermalen als ik de
wacht had bij het malen van de koffie, liet ik hem bij mij komen
en dan vertelde hij mij alles van de kreek, waar hij zijn leven
lang gewoond en zijn ooren en oogen goed gebruikt had.

Op een Zondagmorgen, terwijl ik de communicatie opliep,
kwam hij met zijn beide zonen aan. Een van dezen had een
sleepnet op het hoofd en de andere een korf op den rug.
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„Zoo oude man, zeide ik, „ga je uit sleepen?" „Niet ik,
maar de jongens", antwoordde hjj; „wat in de verte ligt, zoe-
ken zij en wat in hun bereik is, laten zij loopen."

„Wat bedoel je daarmee?" vroeg ik.
„Wel, was, het antwoord, „waren zy bijtijds erop uit ge-

gaan, toen het nog vloed was, dan hadden zy in de kreek,
in hunne nabijheid, een goede vangst kunneudoen. Zij hebben
gedraald tot de eb is ingevallen en nu is niets meer in de
kreek te vangen, zoodat zij heeleinaal naar het strand moeten.*'

In latere jaren is dit woord mij vaak weer in de gedach-
ten gekomen.

„Wat in de verte ligt, zoeken zij en laten loopen wat in
hun bereik is." Wat een moeite en zorg zouden velen zich niet
bespaard hebben, door bij de hand te wezen en de schatten in
de onmiddellyke omgeving te ontginnen, in plaats van het ge-
ty te laten verloopen, waardoor ze veraf moesten gaan zoeken.--

Het eenige wat me speet, toen ik de plantage Barbados
verliet, was dat ik van mijn collega, den heer Dennert.
weg ging. Wij hadden op Barbados hechte vriendschap ge-
sloten, die tot zijn dood zou duren. Wij zijn later weer dichter
bij elkaar gekomen ; toen ik Directeur op G e ij e r s v 1 ij t was,
was hij Directeur op Voorburg, aan den overkant.

Hij was een Duitscher, die als militair naar de kolonie
was gekomen. Door een merkwaardig ongeluk verloor hij een oog.

Op jacht zijnde had hij een gewonde sabakoe opgenomen.
En terwijl hij den vogel dicht bij zyn gelaat hield, om naar
de wond te kijken, pikte het beest hem een oog uit. Hij moest
toen den militairen dienst verlaten en kwam bij de planterij,
waarin hy zich een eervolle positie verwierf.

Ornaniibo was een suikerplantage met stoomsuikermo-
len. Aan het hoofd der onderneming stond de heer Blooker,
een volbloed Nederlander, familie van de 810 ok e i's van
het bekende merk cacao en chocolade. Hy kreeg dan ook veel
lekkers van huis, dat hij gul met zijn personeel deelde.
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Een streng man was hij, de strengste directeur dien ik ge-
diend heb. Hij eischte nauwgezette plichtsvervulling, maar was
niet lastig en behandelde zijn ondergeschikt personeel uitste-
kend. Hij was my zeertoegenegen, hetgeen ik toeschreef aan het
feit dat hy kleurling-kinderen — twee jongens — had, van
wien hij zeer veel hield. Hu' heeft ze een goede opvoeding la-
ten geven en zij hebben in de Oost zoowel als in Holland later
aanzienlijke plaatsen ingenomen.

Toch heb ik het niet lang volgehouden op de plantage.
Ik was er de eenige veldopzichter. Er was een opzichter-

machinist, die uitsluitend belast was met de fabriek. Ik had
't dan ook zwaar te verantwoorden. Menige dag kwam ik zoo
doodaf op mijn kamer, dat ik zelfs geen lust meer had naar
voren te gaan voor het avondmaal. Het salaris was wegens
het zware werk en de groote verantwoordelijkheid iets hooger
dan elders.

Ik liep niet voor het werk weg. Br was iets anders dat
mij er toe bracht, overplaatsing te zoeken.

Op de plantage werd de lyfstraf niet toegepast. Wie wat
misdreven had, man of vrouw, werd in het plantage-hospitaal
opgesloten voor den nacht. Om acht uur 's avonds bracht de eerste
bastiaan de schuldigen naai den opzichter, die ze dan in het
hospitaal opsloot.

Om vier uur in den ochtend moest de opzichter ze weer gaan
ontsluiten, opdat ze hun potje konden koken en zich verder
klaar maken om te zes ure naar het veld te gaan.

Dat was voor mij een moeilijke taak.
Ik gaf 't een ieder te doen om dag aan dag te vier uur

op te staan — er waren iederen dag overtredeis — vooral voor een
jongen man, die den vorigen dag hard gewerkt had en slapen
kon als een os.

Het gebeurde dan ook dat ik na een heel vermoeienden dag
my versliep en om vier uur niet op was om het volk uit te
laten. De directeur, die eiken morgen om vyf uural bij de hand
was, merkte het. Hy liet mij roepen, ontnam mij den sleutel
van het hospitaal en ging zelf het volk uitlaten. Ik volgde hem
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als een hondje. Het was echter te laat geworden voor de men-
schen om nog hun putje te koken en op tijd klaar te zijn
voor het veld; zij weigerden naar buiten te komen. Hij keer-
de zich naar mij toe en gaf mij een doorhaling, dat de grond
ervan dreunde. Ik liep. toen hij klaar was, zoo gauw mogelijk
van hem weg. Maar ik werd kort daarna weer terug geroepen,
omdat het volk bleef weideren zich gereed te maken voor liet
veld, onder voorwendsel dat het te laat was om te gaan ko-
ken. Ik kreeg toen een repetitie van het voorgaande.

Ik geraakte er geheel van streek van.
„Hoe zal ik kunnen voorkomen, dal dit weer gebeurt?"

vroeg ik mijzelven af. „Zoo hard werken en dan om vier uur
opstaan, dat kan niet".

Ik vond er wat op.
Zoodra de directeur 's avonds boven naar zijn kamer was,

trok ik mijn schoenen uit, sloop als een dief naar het hos-
pitaal en liet de menschen naar huis gaan. Dit moest zoo be-
hoedzaam mogelijk gedaan worden, daar ik van mijn kamer
naar het hospitaal over ecu steenen pad langs de woning van
den directeur moest. Het volk ging verheugd naar huis en ik
behoefde niet elk oogenblik in den nacht op te springen uit
vrees mij te verslapen.

Het speet mij zeer, dat ik den directeur op die w|jze moest
beetnemen, maar voor niets ter wereld had ik weer zoon stand-
je willen hebben. Toch had ik niet het genoegen van deze list,
dat ik ervan verwachtte. Eiken morgen als ik opstond, was ik
zeer angstig, dat de directeur er achter /.mi gekomen /.ijn en
dan ware het met mij gedaan. Het zou mij mijn ontslag en
mijn reputatie gekost hebben.

Dat het volk mij verraden zou, daar was ik niet bangvoor.
Ik kon het best met ze vinden, dank zij de wijze lessen van
mijn goede vriendin op Ze e.zi g t. Zij had mij gezegd : „Houd de
kinderen van het volk goed. dan krijgt ge alles van de ouders
gedaan". Deze les volgde ik overal trouw op. Ik had altijd wat
lekkers voor ze; als ik in het magazijn van levensmiddelen
kwam hui den kost voor het volk af te geven, vond ik
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mij gehecht en ik kreeg de ouders op mijn hand.

Mijn vrees was dat de directeur 't door een of ander toe-
val zelf zou ontdekken. Gelukkig is hij er nooit achter ge-
komen. Maai ik doorstond zulke angsten, dat 't verblijf op
de plantage mij ten slotte ondragelijk werd en ik op
een goeden dag den directeur het voornemen te kennen gaf
om den heeren Administrateurs overplaatsing te verzoeken.

„Waarom dat" ? vroeg hij.
Ik gaf voor dat na al op twee plantages de suikermaling

dooi' middel van stoom te hebben leeren kennen, ik nu het
bedrijf op een waterwerkplantage wilde meemaken.

Hij wees mij erop dat ons administratiekantoor -ven plan-
tage met watermolens in beheer had. Dat wist ik ook. Maar
toen ik op de plantage Har bad os was. had ik daar den
heer B r uno de San der 8, directeur van Maria Pet ru-
ne 1 1a, leeren kennen en die had mij gerecommandeerd bij
den heer Iau 1 Planteau. En deze had mij gezegd, dat
wanneer ik hem noodig mocht hebben, ik gerust mocht aan-
loopen. De heer Planteau was eigenaar van verschillende
suikerplantages, w. o. drie met watermolens. Ik wendde mij tot
hem en hij bood mij dadelijk een plaats op de plantage Po-
tribo aan de Bo v en-Co mmew ij n e aan. Ik vroeg echter
eerst verlof aan de heeren Mollinger & Eyken Sluy-
t e is om de plaats te mogen aannemen, aangezien het geens-
zins in mijne bedoeling lag met het kantoor, dat mij steeds
voortgeholpen had, af te breken. De heeren hadden geen be-
zwaar. Ik bleef evenwel op verzoek van den lieer Blooker
op Ornamibo tot na de maling, die juist zou beginnen.
Daarna pas hen ik vertrokken. Bij het afscheid was de heer
Blooker zeer aangedaan. Hij drukte mij hartelijk de hand
en zeide tegen mij : „Gij zult wel uw weg door de wereld vin-
den, het ga U wel". Ook ik kreeg de tranen in oogen.

Het speet mij waarlijk dat ik niet anders kon. De heer
BI o oker was een man voor wien ik alle achting had en on-
der wiens leiding ik gaarne zou gebleven zijn.
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Ook de plantage had mij goed bevallen. Het was werkelijk
een mooie effect. Het had den voorpolder aan de P a r a k r e e k en
den achterpolder aan de Suriname-rivier. De eigenaar had
een fraaien weg van het woonhuis naar den achterpolder laten
aanleggen, aan weerszijden beplant met vruchtboomen, en aan
de rivier een theehuisje laten bouwen. Eiken dag, als hij op
de plantage was. ging hij daar thee drinken, waarbij al het be-
noodigde van voren er heen moest vervoerd worden. Ook de
heer B 1ook er wandelde er geregeld naar toe. Aan den over-
kant woonde toenmaals de heer V an W e e d e als directeurvan
de suikerplantage De Hoop en deze had ook een zitje aan
den waterkant. De heeren hielden dan met .seinen met hunne
zakdoeken een geheel gesprek. Dat was hun draadlooze tele-
grafie.

Het is wel een eigenaardig toeval dat ik nu mijn oude da-
gen slijt op een deel van deze plantage, als eigenaar. Maar liet
is niet meer die1 schittereode suikerplantage —'t is nu maar
een caraogrond.je. Sic transit gloria mundi.

HOOFDSTUK VI.

POTRIBO

P o t r i bo. waar ik nu kwam, was onder directie van den
heer H e r in an B a k k e r, een Hollander. Hij was pas een jaar-
tje geleden directeur geworden en dacht dat hij boven iedereen
verheven was. Met zijn buren ging hij weinig om, terwijl hij
zijn opzichters om de haverklap wegzond. Toen ik op het kan-
toor van den heer Plantea u kwam om mijn aanstelling te
halen, zeide de boekhouder tot mij :

„Het spijt dat ge niet eerder een plaats gevraagd hebt, want
ge staat bij den chef goed aangeschreven en die had u dan een
betere plaats dan Potr i b o kunnen geven. Potr i b o is nu
de eenige plaats, die open is, maar ge zult er niet blijven. De
directeur houdt geen opzichter lang; in het jaartje van zijn di-
recteursschap hebben wij hem al drie opgezonden en gij zult
de vierde zijn."
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„Och" antwoordde ik, „ik ga er voor eentijdje maar heen en
wat er ook gebeure, ik zal trachten mijn tijd uit te dienen".

Ik kwam 's avonds om tien uur op de plantage aan, per ge-
legeuheid van den houtgrond Cop i e aan de Cas s e w mi c a.

De eerste ontmoeting met den directeur viel al dadelijk
tegen.

Toen ik mij naar het woonhuis begaf om mijne opwach-
ting te maken, zag ik hem zitten met twee jonge slavinnen,
die hem als hofdames overal vergezelden. Ik groette en reikte
hem den brief van het kantoor over. Toen ik zag dat hij geen
aanstalten maakte, om hem to openen, zeide ik tegen hem dat
ik door den heer Planteau als opzichter gezonden was. Als
antwoord vroeg hij mij: „Ziet gij dat wachtvuur bij. den mo-
len, daar is uw kamer. Ga er heen en de wachter zal U ver-
der terecht helpen".

De kamer, die mij door den wachteraangewezen werd, was
vuil en vies. Het krioelde er van vleermuizen, die hun vuil op
de brits deponeerden. Hoe zeer de wachter zijn best deed, om
den boel wat schoon te maken, de toestand bleef zoo erg, dat
ik er niets anders op zag, dan mijn hangmat te binden en
daarin den nacht door te brengen. Doch gedurende den nacht,
maakten de vleermuizen mij zoo vuil, dat ik vóór het krieken
van den dag opstond om een bad in den molenkom te nemen.

Om zes uur — dat was zoo het gebruik op alle suikerplan-
tages — gingen de mannen naar de directeurswoning om er een
sopte (borrel) te drinken. Overal was de directeur zoowel als
de opzichter altijd bij de uitdeeling tegenwoordig.

Ik ging dus op dat uur naar voren maar, wie er was — de
heer.B akker niet. Na de borrelverstrekking ging ik naar het
hospitaal en toen ik met de zaken daar klaar was. was de di-
recteur ook nog niet verschenen.

Ik liep nu niet in'n ziel onder den arm.
Pas om tien uur verscheen de directeur, vergezeld van zijn

hofdames.
Ik liep naar hem toe en vroeg hem naar de orders van

den dag.
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„Gaat ge zóó", zeide hij met zijn hand in zekere richting
wijzende, „dan vindt ge de mannen; gaat ge zóó — in eenan-
dere richting wijzende — dan vindt ge de vrouwen".

Dat waren al de orders.
Ik zou juist vragen naar den ontbijttijd, toen ik naar den

molen een bord en een kommetje zag aandragen.
Op het bordje lagen twee sneedjes brood, zoo dun dat het

eerste zuchtje in de lucht ze kon opnemen en wegvoeren ; daar-
bij een stuk rauwe bakkeljauw (zoutevischi; het kommetje be-
vatte een afspoeling van den melkpot — dat was mijn ontbijt.

Welk een tegenstelling met vroeger! Ik dacht: ~nu volgen
m'n magere jaren na de vette"

Gelukkig had ik wat van de stad meegenomen, om een be-
hoorlijk maal te genieten.

Maar elk maal was even schraal. Er werd voor mij alleen
gedekt en wat er op tafel kwam. was niet het aankijken Waard.
Doch nauwelijks had ik gedaan of er werd voor den directeur
opnieuw gedekt en dan was het fijn.

Helaas, in lateren tijd is deze wijze van doen nog vaker
voorgekomen. Sommige directeurs zetten hunne opzichters, voor
wie een goed kostgeld betaald werd, een armoedig maal voor
en als de arme menschen van tafel opgestaan en naar hun
werk of naar hun kamer waren gegaan, dan gingen zij — de
directeurs nl. — smullen.

Ik was gedurende den tyd dat ik onder den lieer Bakker
diende, herhaaldelijk verplicht, provisiën uit de stad te laten
komen. Dit kon echter alleen van tijd tot tijd geschieden, daar
ik het moeilijk geregeld uit mijn poover salaris kon betalen.
Gelukkig hield de plantage velekoeien, zoodat ik mij aan melk
kon te goed doen. Ook was het eerste veld mijn provisiemaga-
zijn. Als ik 's morgens met een halfgevulde maag naar 't werk
toog. dan hield ik mij daar op en kauwde zooveel suikerriet,
tot ik mij verzadigd gevoelde.

De familie Oliviera van Cop i e, aan ik eens
mijn toestand vertelde, was zoo vriendelijk van tijd tot tijd
wat voor mij te zenden, waarvoor ik zeer erkentelijk was.
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De heer Bakker was oen vrouwengek; zijn twee hof-
dames verlieten hem nooit. Zij vergezelden hem zelfs naar het
veld. En jaloersch dat hij was! In het woonhuis mocht nie-
mand langer blijven dan volstrekt noodig was. Alleen de wasch-
vrouw en de kokkie bleven in huis met de twee hofdames, die
eenig huiswerk verrichtten. Dat op de plantage zoo vaak van
blankofficiera verwisseld werd, moest toegeschreven worden aan
de jaloerschheid van den directeur. Het volgende geeft wel een
staaltje van zijn vrees dat men zijn hofdames te na zou
Itomen. In den kippenren had hij ettelijke schildpadden. Ter-
wijl, als op vele andere plantages, voor de verzorging van de
kippen een slavin vast was aangewezen — vogeloppasseres
genoemd — had de heer Bakker den ziekenoppasser opge-
dragen voor de schildpadden te zorgen. De man was reeds op
leeftijd en kon de vader der hofdames vrezen. Dezen hielden
het toezicht op den kippenren. Als nu een van haar in den ren
was en de ziekenoppasser moest er ook wezen, dan moest hij
al op een afstand zoo hard mogelijk roepen; „Ik kom", zoodat
de directeur het thuis ook kon hooren ; dat was om de in den
ren aanwezige hofdame te waarschuwen. Zij vloog dan als een
pijl uit den boog naar voren, want alleen zijnde mocht geen
van beiden, zelfs op honderd pas afstands, een ontmoeting
met een man hebben.

Dat deze verhoudingen niet bevorderlijk waren aan een
goeden geest op de plantage, is begrijpelijk. Men spotte er in
stilte over; maar meer nog ergerde men zich er aan.

(ielukkig duurde de directie van den heet Bakker niet lang.

Hij was er op eigenaardige wijze gekomen. Directeur van
de plantage was eigenlijk de heer Viet or Kili a n, die jaren
de directie gevoerd had en steeds een goed produkt had ge-
maakt. Maar hij was ziek geworden en de dokter had hem
aangeraden voor een poosje naar Holland te gaan. De Admini-
strateur, de heer W. Huinph r i e s, weigerde hem echter
verlof te verleenen. Deze wilde nl. de plaats geven aan den
heer Bakker, die op Meer zorg opzichter was bij zijn
broer, den heer B. Humph r i e s.



Zoo zag de heer Ki 1 ia n zich verplicht ontslag te nemen.
la Holland gekomen, beklaagde hij zich bij de eigenaren,

de heeren Van der Pol. Dezen beloofden hem, dat zoodra
hij beter was, hij weer naar Suriname gezonden zou worden
als directeur van de plantage.

Zoo gebeulde 't ook. Na een poosje in Holland gebleven
en voldoende hersteld te zijn, keerde hij terug met een schrij-
ven aan den Administrateur. De heer Humphries was in-
tusschen gestorven en in zijn plaats was opgetreden als kan-
toorhoudende Administrateur, de heer Paul Planteau, de-
zelfde die mij op de plantage had geplaatst.

Toen de heer Bakker het bericht ontving, dat hij de direc-
tie moest overgeven aan den heer K i 1 i a n en een boot moest
sturen om dezen van de stad af te halen, kreeg hij er de koude
koorts van.

Toen ik dien dagvan het veldkwam, zond hij mij een bood-
schap om by hem te komen.

Ik ging er heen en vond hem te bed met z\jn beide hof-
dames, ioder aan een zijde van het bed gezeten. Zij verkeerden
alle drie in de grootste verslagenheid. Hij jammerde tegen mg,
dat hij gedacht had, hier vasten voet te hebben en nu moest
weggaan en verder hoe hij 't stellen zou met de hofdames. Zij
waren slavinnen van de plantage en hij kon ze niet meenemen.

Ik had altijd 't land aan hem gehad en ik kon 't niet hel-
pen, dat ik nu mijn gemoed tegen hem luchtte. Ik ontwoordde:
„Wel, mijnheer, drie is een stel; bindt de beide vrouwen om
uw hals en spring in de rivier, dan hebt ge ze altijd bij u.
Intusschen zal ik de orders van den Administrateur gaan uit-
voeren en de boot afzenden ter afhaling van den heer Kilian.
Ik heb de eer u te groeten." Dit zeggende, maakte ik rechtom-
keer en verliet hem.—

De vraag zal allicht rijzen of het administrateurskantoor
niii op de hoogte was van den gang der zaken op de plantage.
Het antwoord moet ontkennend luiden. De heeren Administra-
teurs beoordeelden de directeurs naar hun werk. Praatjes van
ondergeschikten — opzichters ofarbeiders — werden niet aan-
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gehoord. Kwamen ze in de stad, dan konden ze hun opwachting
maken, en daarmede uit.

En nu was de heer Bakker nog te kort op de plantage,
dan dat zijn optredenal ernstignadeel daaraan had kunnen toe-
brengen.—

Werden de directeurs hoog gehouden en, als ze goed werk-
ten, hun zooveel mogelijk de vrije hand gelaten, er waren ech-
ter zekere regels, welke zij strikt hadden na te leven.

De Administrateurs meenden, dat een directeur op zijn
plantage thuis behoorde en uitstapjes naar de stad moesten maar
niet veel voorkomen. Evenmin als de opzichters, mochten de
directeurs zonder verlof in de stad komen.

Eens meende een voornaam directeur zich niet aan dien
regel te behoeven te storen en maakte een sprongetje naar de
stad, zonder voorafgaand verlof van zijn Administrateur. Hij
meldde zich op het kantoor aan, kennisgevende van zijn aan-
wezigheid in de stad wegens ziekte van een familielid. De Ad-
ministrateur hoorde hem zoo kalm mogelijk aan en nadat de
directeur uilgesproken had, zeide hij : „Mijnheer, ik ken U niet,
gij maakt gebruik van een valschen naam. De directeur, dien
gij voorgeeft te zijn, is op de plantage aan de maling. Ik ga nog
heden avond naar hem toe." De directeur zei niets, maar haast-
te zich onmiddellijk terug te keeren; hij wist dat de Admini-
strateur een man van de daad was en werkelijk 's avonds
naar de plantage.zou gaan. Als hij hem er niet vond, stond zijn
ontslag erop.

Inderdaad kwam de Administrateur dien avond op de plan-
tage en vertelde aan den directeur dat een mijnheer op het
kantoor geweest was, die zich voor hem had uitgegeven. Met
het volgende getij vertrok de Administrateur weer en noodigde
den directeur uit met hem mee te gaan naar de stad. Deze
zou misschien gaarne een familielid, dat naar hij gehoord had,
ziek was, willen bezoeken.— Waren dat geen mooie zeden ?
Helaas, hoc is alles veranderd! Waar vindt men nog deze
strenge, maar gent Ie wijze van optreden? Is nu niet achter-
baksheid en gekonkel troef in de plantery ?—



De heer Kil i a n nam, bijgestaan door twee inventarisa-
teurs, de directie over en de heer Bakker vertrok. Het afscheid
van de twee hofdames, die hij moest achterlaten, was meer
dan roerend.

Zij schreiden haast hare oogen uit, want ze wisten, dat
't met hun princesseleyen nu gedaan was.

Zoo gebeurde 't ook. De heer Kll ia n zond ze naar het
veld en nam zijn oude dienstboden weer in huis.

Met de komst van den heer Kilian veranderde mijn
leven op de plantage geheel.

Nadat de heeren inventarisateuis vertrokken waren, vroeg
hij mij hoe ik ontbijten wilde, met hem samen ofop mijn kamer.

Niets was mij liever dan met hem samen te ontbijten.
Zoo gebruikten wij al de maaltijden samen. Hij had uit Hol-
land een heelen boel goede dingen meegenomen ; tijne dranken,
fijne sigaren, fijne blikjes, en van alles kreeg ik mijn deel; 's
avonds zaten wij veel samen in de gaanderij onder het genot
van een lekker sigaartje. Hij was weduwnaar en aan een ge-
zellig leven gewend. Dikwijls als wij "s avonds bij elkaar zaten.
vroeg hij mij op te geven wat ik den volgenden dag zou wil-
len eten.

Hij hield niet. als de andere directeurs, een jager op na.
Tegenover de plantage was een Indianendorp gelegen en
van de bewoners kreeg hy wild in overvloed. Als hij de Indianen
noodig had, dan zond hij zijn jongen naar den waterkant. De
jongen nam een hoornschelp en blies er driemaal op; dan
kwam de kapitein van het dorp met zijn gezin over om te
vernemen wat de directeur wilde Deze zorgde een gallon-stoop
spiritus voor hen klaar te hebben.

Zij zetten zich neer en dronken tot de stoop leeg was;
dan pas, zich gereed makende om te vertrekken, informeerden
zij wat de directeur wenschte, die geduldig op de vraag had
zitten wachten. De bestelling werd opgegeven, 't zij van ge-
vogelte, of van groot of klein wild. Ze werd prompt uitgevoerd.

Eens, dat hij gasten uit de stad verwachtte, bestelde de
heerKilian 's morgens buffelvleesch van den Indianenkapitein.



45

Des namiddags bracht deze twee heele buffels. rv directeur vroeg
hem, wat hij met twee buffels moest doen ? ~Ge hebt mij nni buf-
felvleesch voor uw gasten gevraagd en dat heb ik u gebracht"
was het antwoord.

Do lieer Kil iau was van aanzienlijke familie. Hij was een
volle neef van Gouverneur Van Lans berge en deze brachH
eens gedurende mijn verblijf op de plantage er een bezoek.

Nadat Z.Ex. weer vertrokken was, vertelde de heer K i-
lian mij een paar anecdoten van de familie.

Tijdens zijn verblijf in Europa wegens ziekte, kwam hij
veel thuis bij de moeder van den Gouverneur. Mevrouw de
Weduwe Van Lansbe r g < >.

Toen hij op het punt stond naarSuriname terug te keeren,
en van de oude dame afscheid ging nemen, zeide zij tot hem :
„V ie tor. ik heb een cadeau voor u. om naar Suriname
mee te nemen." Hij dacht wonderwat te zullen krijgen en
riep verheugd uit: „Beste tante!" De oude. dame stond op,
ging naar haar boekenkast en haalde daaruit de
Gedichten van Van Alphen, in prachtband. Hij hield
zich goed, nam het geschenk en dankte er vriendelijk voor.—

In de kolonie teruggekeerd, ging hij zyn oom, den Gouver-
neur opzoeken. Onnadenkend trad hij binnen met zijn hoed op.
Na de begroeting keek de Gouverneur hem oplettend aan en
vroegdaarop : ..Wel V icto r, waar koopje zoon mooien hoed ?—
Beschaamd zette hij ziin hoed af en bood z\]n verontschuldigin-
gen aan.—

De heer Kil i a n had de gewoonte, mij dikwijls bij zich
te laten roepen, weer of geen weer. Eens dat hij, terwijl het
hevig regende, weer om mij gezonden had en ik met een nat
pak naar voren was gekomen — een paraplu, die nogal duur
kostte toentertijd, was een ongekende weelde voor een blank-
officier — zeideik tegen hem, dat ik niet veel kleeren had en
als al mijn pakjes nat waren, ik dan in Adam's costuum bij
hem zou moeten verschijnen.

„Je moet maar een paraplu koopen", antwoordde hij.
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,Wat, riep ik uit, „een paraplu koopen uit mijn armza-
lig salaris, dat kan niet, mijnheer!"

„Jekookt likker en suiker en stijlt ruinen voorloop (spiri-
tus) niet waar?" vroeg hij.

„Jawel," antwoordde ik.
„Wel. zeide hij. „neem dan wat likker, wat suiker, rum

of voorloop, stuur dat naar huis om voor je te verkoopen en
koop uit de opbrengst een paraplu."

Ik moet eerlijk bekennen dat ik den gegeven raad opvolgde
en mij op die wijze een paraplu aanschafte.—De heer Kilian had meer van die dingen. Eens terwijl
wij aan liet malen waren op de plantage, ging alles slecht.

Het volk had geen lust in het werk.
Op een goeden dag zeide de directeur plotseling tot mij.

toen ik voor het middagmaal naar voren kwam ; „B ar t e 1 i n k.
laat de sloep klaarmaken en zet er een paar man op, wij gaan
naar O o n c o r d i a bij den heer W ij n g a ar de."

Ik wees hem erop, dat nu het werk zoo slecht ging. 't niet aan
te bevelen was, dat wij beiden ons van de plantage verwijderden.

Hij werd driftig en zei kortaf':
..(ia maar en doe wat ik zeg."
Ik gehoorzaamde onmiddellijk. Toen ik van hem wegging,

riep hy my' in zijn drift een woord na. dat mij niet aanstond.
Ik zei echter niets, maar liet de sloep gereedmaken en

wachtte hem aan den waterkant af. Onder weg was hij weer
als gewoonlijk tegen mij, even vriendelijk en hartelijk. Maar
ik was nog boos over het onaangename woord en kon het niet
verkroppen. Ik luchtte dan ook mijn hart tegen hem.

Hij klopte mij lachend op den schouder en zeide. „Beste
jongen, het was niet zoo erg gemeend. Ik die hier jaren ge-
woond en op mijn pantoffels product gemaakt heb, ik ken het
volk, ik weet wat het wil. Weet je wat ze mankeert ? Ze
willen stelen, en ik zal ze de gelegenheid geven om te stelen :
daarom gaan wij met ons beiden van huis. Die appel vaart,
die appel eet. Laten ze twee vaten suiker stelen, dat zullen
ze zeker niet — maar aangenomen dat ze zooveel stelen, dan
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is dat nog niets. Als ze hun zin hebben gehad, zullen ze met
eens zooveel ijver werken. Tegen het eind van het jaar heb
ik dan zooveel vaten boven mijn calculatie en zooveel akkers
rijp riet. dat ik met primo Januari weer kan beginnen te ma-
len. Thuis komende van avond zult ge zien, dat alles uitste-
kend gegaan is op de plantage. Daarentegen, zou ik thuis
blijven, dan zou alles slecht blijven gaan <>n ik zou mij
kwaad maken."

Op de plantage teruggekeerd, ging hij dadelijk naar huis;
ik bleef even nog aan den waterkant om te zorgen dat de
sloep weer in hel bootenhuis gebracht werd. Na afloop daar-
van moest ik, om op mijn kanier te komen, langs het huis van
den directeur.

Daar zag ik den hoofdsuikerkoker buiten staan en den di-
recteur in de gaanderij. Ik wenschte hem goeden nacht en
wilde doorgaan, maar hij riep mij binnen om het rapport van
den suikerkoker te hooren. Ik was liever doorgegaan, daar 'i
al bijna middernacht was, maar voegde mij naar den wensch
van mijn chef. De suikerkoker bracht haarfijn rapport uit.
waaruit bleek dat 't volk zich uitstekend gehouden had en
flink met het malen was opgeschoten. De directeur liet den
man, toen deze klaar was, een sopie geven en zond hem weg.

„Zie je wel," zeide hij tegen mij, „dat ik 't niet mis had".
Ik moest erkennen dat hij 't volk goed kende.—
De slaven hadden een gezegde : „Pc joe de wroko, drape

joe moe njam. (waar je werkt, moet je je kost vinden). En
hunne afstammelingen hebben dat onthouden en zich daardoor
den naam van minder nauwgezet te zijn, verworven.

Dit gezegde is geen specifiek negerwoord. Het is niet anders
dan een andere uitdrukkingswijze van de gedachte in het
Hollandsche spreekwoord dat mijn directeur liet hooren, bij het
zoo even verhaalde geval. „Die appel vaart, die appel eet." Dit
spreekwoord vindt nog een steuntje in een ander nl. „In het
veen let men niet op een turfje."

Die spreekwoorden drukten de opvatting in die tyden uit,
van meester zoowel knecht.



48

De directeurs der plantages kochten niets. Zy ruilden
alles met elkaar. Wie koffie verbouwde, kreeg in ruil voor een
baaltje van zijn produkt de noodige suiker van zijn buurman,
den suikerplanter, enz., enz.

De eigenaars, die het ruim hadden, letten daar niet op.
Als de directeurs flink produkt leverden, dan was alles in orde.

Zoo herinner ik mij het volgende staaltje uit latere jaren,
na de Emancipatie.

Op een plantage kwamen d»1 arbeiders bij gelegenheid dat
de eigenaar er een bezoek bracht, den directeur bij dezen aan-
klagen, dat hij de plantage bestal, 't Geschiedde in tegen-
woordigheid van den directeur. Nadat de eigenaar kalm naar
de arbeiders had geluisterd, vroeg hij den directeur: „Hebt
gij gehoord, wat de arbeiders vertellen ?"

De directeur wilde zich hierop verdedigen, maar de eigenaar
viel hem in de rede en zeide dat hij zich niet behoefde te
verdedigen. Zich vervolgens tot de arbeiders wendende, vroeg
hij hun of zij hun weekloon geregeld uitbetaald kregen en of
de directeur hen soms op hun loon bestal. Het antwoord
hulde: „Wij krijgen ons loon behoorlijk, niet ons besteelt de
„directeur, maar wel de plantage."

„Dus, zeide daarop de directeur „hij besteelt jullie niet,
„maar mij, wat hebben jullie daarmede te maken?"

Daarop vroeg hij den Directeur wanneer deze weer ging
malen. Toen deze het tijdstip had opgegeven, zeide hij tegen
den blankofficier, die bij het voorval tegenwoordig was: „De
„directeur gaat zoon en zoon tijd malen. Laat 't volk weten
„dat hij zes vaten suiker neemt en ten eigen bate laat ver-
„koopen."

En tegen het volk: „Ik heb niets tegen dat de directeur mij
besteelt, maar van jullie wil ik het niet. En nu uitgerukt."—

Het volk droop af en was voor goed genezen.
't Waren werkelijk grands seigneur s, de eigenaren en

administrateurs van dien goeden, ouden tijd. Niet alleen in
hun daden, maar ook in hun voorkomen.

Een Surinamer, die een poosje in Nederland had gewoond,
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vertelde mij, dat hij in Holland eens den heer Plant eau,
mijn administrateur, was gaan bezoeken. En deze had hem
spoedig daarop een tegenbezoek gebracht en, hem niet thuis
vindende, zijn kaartje achtergelaten.

Toen mijn zegsmen daarop thuis kwam, zeide zijn hospita
tot hem: „Een zeer voornaam heer is voor U gekomen. Aan
z\jn gezicht kan men zien dat hij van hooge geboorte is. Hier
is zijn kaartje."

Kort nadat de heer Kil i a n terug was, zeide hij op een
avond, dat wij weer in de gaanderij samen zaten : ~Mijn jongen,
ik heb veel goeds van je van het kantoor gehoord. Ik wil
daarom van je een goed planter maken. Beschouw je zelven
nu als den directeur en mij als den eigenaar. Je hebt de vrü'e
hand in het regelen der werkzaamheden, maar je moogt geen
ingrijpenden maatregel nemen, zonder mij vooraf te raadplegen."

Zoo gebeurde 't ook. Ik was blij om de gelegenheid, die
mij gegeven werd, zelfstandig te leeren optreden, maar ik had
't zwaar te verantwoorden. Ik moest nevens den directeurs-
rol ook mijn opzientersfunctiën blijven vervullen.

Op de plantages met een watermolenbedrtjf hadden de op-
zichters een zwaar bestaan. Dag en nacht werd er in den
maaltijd gewerkt. De arbeiders kregen compensatie voor de
verloren nachtrust, maar de opzichters niet.

Daarbij had ik wel wat overlast van den directeur. In den
maaltijd, wanneer ik 's avonds en 's nachts in den molen
moest werken, dan bleef hij alleen in het mooie, groote hui s
en verveelde zich.

Hij liet mij dan telkens van het werk roepen, of kwam
zelf in de fabriek bij mij. Ik had daardoor geen gelegenheid
in den nacht even uit te rusten.

Eens dat ik óp was van vermoeidheid en slaap kwam
hij op de fabriek. Ik klaagde tegen hem dat ik m'n oogen niet
kon openhouden van slaap en afgematheid.

„Weet je wat", zeide hij, „haal je hangmat, bind dien in
het kookhuis en ga daarin liggen".

Ik liet mij dat geen tweemaal zeggen. Maar ik was nau-
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welijks een kwartier in den hangmat of liij kwam tegen de
deur bonzen, die ik afgesloten had. 't Was toen ook uit met
m'n rust.

Zoo ging 't den heelen maaltijd door. Ik genoot zoo goed
als geen rust.

Maar ook na de maling kwam er geen rustiger tijd. De
opzichter moest zorgen voor het schoonmaken van de rollen,
den vergaarbak, de afvoerleidingen;alles moest goed schoon ge-
maakt worden en met kalkwater overgoten om verzuring bij een
volgende maling te voorkomen. De suiker moest dan gekookt
worden, eenige malen gepareld of omgewerkt, gezorgd dat ze
.zat"; water ingenomen naar de juiste maat: werd te veel
water ingenomen, dan draaide hel scheprad niet, maar ging
vliegen, hetgeen meestal het breken der kamraderen tengevol-
ge had ; nam men te weinig water in, dan bleef het scheprad
op een gegeven oogenblik stilstaan.

Al deze zaken eischten groote oplettendheid en inspanning.
Toen ik bemerkte dat ik geen rust van den directeur had,

liet ik een groot suikervat maken, bracht het in het kookhuis
achter de deur, die ik afsloot en ging erin liggen, met mijn
ïyf half buiten.

De directeur kwam in de fabriek. Mij niet ziende, vroeg hij
aan den kookbaas waar ik was. Deze antwoordde leukweg:
„Skrifiman (de blankofficier) ligt in een suikervat achter de deur
van het kookhuis." Hij kwam toen aan de deur bonzen. Nu
mijn list mislukt was, bleet er niets anders over dan mij Oost
Indisch doof te houden. De directeur gaf het dan ook spoedig
op en ging weer naar voren.—

De blankofficiers waren in sommige opzichten er mis-
schien slechter aan toe, dan de slaven.

Als bij dag een rietpont in den moddei bleef vastzitten,
dan was er altijd hulp bij de hand om het vaartuig voort te
stooten naar den molen, wanneer er geen voldoend riet was
om water in te nemen.

Gebeurde dit in den nacht, dan moest de blankofficier er
uit om een handje te helpen. Hoe vaak ben ik niet aldus uit
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mijn kamer gehaald om er pas naeenige uren terug tekeeren,
nat en van kop tot teen bemodderd.

Een planter van Trinidad, die op Potribo was konijn
logeeren, en zag wat ik zooal deed, wilde mij bij zijn vertrek mee-
nemen. Maar ik sloeg liet aanbod van de hand. Ik had een
goeden naam in de planterswereld hier, wat mij uitstekende
vooruitzichten verzekerde.—

In dien tijd kreeg ik heimwee naar de W a r a p p e k ree k.
Ik verzocht en verkreeg verlof van den directeur om mijn oude
kennissen te bezoeken. Hij stelde zelfs twee jongens van de
plantage en zijn sloep te mijner beschikking, zeggende, dat
hoewel hij mij moeilijk kon missen, ik dit uitstapje wel ver-
diende: na inspanning was uitspanning noodig.

In de Warappckreek logeerde ik twee dagen op Nw.
Meerzorg bij den heer E. de Vries, twee dagen op
Maria Petronella bij den heer de Sanders en
twee dagen bij mijn ouden directeur, den heer Van Niet-
)i of f, op Bar bad o s.

HOOFDSTUK Vil.

GULDEN DAGEN.

Nauwelijks teruggekeerd op Potribo, ontving ik een brief,
mij roepende om opnieuw naar pi. Weder zorg als opzichter
te gaan. Ik gaf aan dien oproep gehoor, daar ik mij steeds aan
de heeren Erken S 1uyt er s en Mo 11 ing e r verbonden
rekende en van hen veel voor rmjn toekomst verwachtte.

Toen ik afscheid van den heer Kilian nam, vroeg hij
mij of ik oen getuigschrift van hem wilde hebben. Ik ant-
woordde dat ik steeds hetzelfde kantoor diende en goed aan-
geschreven stond.

„Ik zal je toch wat mee geven" zeide hij.
Toen nam hij uit zijn loketkastje een vel papier, schreef

daarop met flinke letters : Ruth Hfdst. 111 vs. 1:— „dat het U
wèl ga", vervolgens den naam der plantage en den datum en
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onderteekende het. Ik was zoo geroerd door dit eenvoudige,
hartelyke blyk van sympathie, dat ik niets wist te zeggen,
maar hem alleen do hand een paar maal schudde.—

Van mijn tweede verblijf op Weder zorg onder Papa
Maynard heb ik niets nieuws te vertellen. Ik vond er weer
de vleeschpotten van Egypte en dezelfde hartelijke behandeling
van den directeur en zijn vrouw. Maar niets belangrijks ge-
beurde er in dien tijd.

Nadat ik er een poosje was, ontving de directeur van den
heer Eyk e n S 1 uyter s, eigenaar van Geyersvlijt, een brief
waaiin deze hem schreef mij ten spoedigste op te zenden voor
de vervulling van de opgevallen directie op de plantage G e ij er s-
viyt, indien hij mij daarvoor geschikt achtte.

Ik was juist dien dag met een lichte ongesteldheid op
mijn kamer gebleven.

Papa Maynard zond mij daar den brief ter inzage.
Dat was voor mij het bewijs dat hij mij niet zou tegenwer-
ken.

Even later kwam hij persoonlijk mij opzoeken.
„Wat denk je ervan", vroeg hy.
„Ik zal het graag aannemen" antwoordde ik.
„Welzeker", hernam hij, „dat moet je doen. Maak je ge-

reed, om 1 uur van hier te vertrekken".
„Dat zal niet kunnen", antwoordde ik, „ik heb eenig

schrijfwerk voor de plantage af te maken".
„Dat is braaf van je," zeide hij hierop, „dat je me niet met

half werk wilt laten zitten".
Toen ik het werk af had en heen kon gaan, gaf Papa

Maynard mij een order op zijn leverancier om het een en
ander te betrekken, dat ik noodig zou hebben om mijn leven als
directeur te beginnen.—

In de stad gekomen, meldde ik mij by den heer Eyk e n
S 1 u y te r s op het kantoor aan.

„Ik heb besloten" zeide hij, „je belasten met de directie
van de plantage Geijersv 1 ij t. Maar ik ben, zooals je weet,
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niet de eenige eigenaar van de onderneming; je moet je bij
mijn broer vervoegen, die mede-eigenaar is.

Hij gaf mij een mondelinge boodschap mee aan zijn broer.
Ik vervoegde mij bij ZEds broer, Mr. G. Eyken Sluyters,

lid van het Gerechtshof.
Nadat ik mij voorgesteld en de boodschap van zijn broer ge-

geven had, zeide Mr. Eyken Sluyters: „Wat mijn broer
doet, is mij wel, hij is de man die alles voor de plantage regelt
en is zelf planter; ik keur zijh keus dus goed en feliciteer U
met Uwe benoeming".

Bij den Administrateur teruggekeerd en hem medegedeeld
hebbende, wat zijn broer op de boodschap gezegd had, zeide hy ;
„Je zult dan de directie op 1 Juni a.s. overnemen ; je moet
weten dat ik je een groot kapitaal toevertrouw en hoop dat je
je dat vertrouwen waardig zult betoonen. Wanneer wij, mijn
vrouw en ik, op de plantage gelogeerd zijn, dan ben jy met je
opzichter onze gast en dan kun je je pot omkeeren."

Ik nam op 1 Juni 1864 de directie over van den heer J.
Catz. Kort daarop kwamen de heer en Mevrouw Eyken
Sluyters op de plantage logeeren.

Dat werd de weelderigste tijd, die ik in mijn plantersloop-
baan gekend heb. De familie leefde op grooten voet en spreidde
een ongehoorde weelde ten toon.

Hoewel de heer Eyken Sluyters als Administrateur
van verschillende plantages vaak op reis moest was het huis
steeds vol gasten. Zij waren met al de grooten van het land
op goeden voet en deze kwamen er met hunne dames gere-
geld op de plantage logeeren.

De eigenaren, de Administrateur 'zoowel de rechter, voeren
beiden met een prachtig gebouwde en met gouden ornamenten
versierde boot. door het volk Goutoe Jaba — gouden Jaba (een
vrouwennaam) — genoemd.

De roeiers waren in helder witte livreipakjes gestoken.
Het volk te Paramaribo, werd nooit moe te kijken naar de
administrateersboot van Geijersvlijt als ze aankwam.
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De plantage had een stapel van 200 stuks rundvee. Een Hol-
landsche boer was uitgekomen om daarvoor te zorgen. Die
had ook den grooten moestuin en het ruime hoenderpark on-
der zijn hoede. Hij beschikte over een staf van acht arbeiders
voorde werkzaamheden. De familie moest in de stad zoowel op
plantage eiken dag melk, versche eieren, kippen en groenten
voor de tafel hebben. Als directeur mocht ik geen eigen
kweek op na houden, maar mocht naar believen van de pro-
dukten van moestuin, veestapel en hoenderpark gebruik maken.

De Eyken Sluyters waren geboren aristocraten in
den nobelsten zin van het woord. Groot in doen, maar niet
hoogmoedig.

Welk hooggeplaatste ook op de plantage kwam, ik, eenvoudi-
ge kleurling, werd steeds aan hen voorgesteld en metdezelfde
onderscheiding behandeld als elk ander en in hun gezelschap
als gelijke toegelaten.

Trouwens rasvooroordeel of -minachting kende de familie
niet. De meesten der directeurs van hunne plantages waren
kleurlingen.

Ik was directeur en op de plantage had ik alleen te ver-
tellen ; dut was de gedragslijn die de heer Eyken S 1 uy-
tei' s volgde.

Als hij zijn gasten naar de cultivatie wilde meenemen,
zeide hij altijd: „Wij gaan naar Bartelink's velden."

Eens aan tafel komende voor de breakfast zeide Mevrouw
tegen mij: „Daar hangen zulke mooie, rijpe pommes de Cythère
aan de boomen. ik had er willen hebben voor de tafel, maar
gij waart er niet, kan ik er voor morgen eenige krhgen ?"

Ik antwoordde: „Mevrouw, de opzichter was thuis, die had
er voor kunnen zorgen."

„Neen, zeide ze," „Eyken zegt. dat niemand orders op de
plantage mag geven dan de directeur, want maar één kapitein
kan op een schip wezen. En daar heeft hij groot gelijk aan
daarom heli ik maar gewacht om hel uzelven te vragen."

Welk een hooge opvatting zij van haar positie had, blijkt
ook nog uit het volgende.



Eens zeide ik tot haar, dat ik een verzoek had te doen
aan heeren eigenaren en ik haar medewerking voor een
gunstige beslissing inriep.

„En wat zou dat zijn?" vroeg zij belangstellend.
..ik zou gaarne de cultivatie willen uitbreiden en dan zou

de veestapel weg moeten."
„Wat, riep ze uit, ~ge komt aan mijn speldengeld. De

opbrengst van de melk is voor mij en mijn zuster."
O, dan heli ik niets gezegd, „Mevrouw" zeide ik.
„O, neen, antwoordde zij, ..daarmede is de zaak niet afge-

daan. De nacht brengt raad. Ik zal er over nadenken".
Na eenige dagen, zeide ze tot mij : ~Ik heb erover nage-

dacht en zal het verzoek steunen. Kom ei- maar bij Eyken
mee voor den dag."

Ik deed het voorstel aan den Eigenaar-Administrateur.
Maai' deze wilde er aanvankelijk niets van hooren. „Waarom
dat ?" vroeg hij.

Ik vestigde er zijn aandacht op dat trots de vele koe-
wachters, de koeien geregeld in de cacaostukken drongen en
zich dan tegen de boomen aan gingen wrijven. Hierdoor vielen
de bloesems en de jonge spenen af, wat de productie benadeelde.

..Het gaat niet zoo gemakkelijk als je denkt," zeide hij ;
„wie koopt nu in eens 200 koeien ? En waar moet Boutens
(de Holl. boen heen?"

Ik was op al deze bedenkingen voorbereid en deed de
juiste oplossing aan de hand. Hij gaf zich echter nog niet
gewonnen. En zeer veel is er verder gebeurd, vóór ik het voor-
stel door kreeg.

Toch was hij geen koppig man. Ik had mijn eigen mee-
ning en verheelde die niet. Hij toonde zich nooit daarover ge-
belgd. Integendeel. Eens dat ik een eenigszins belangrijk werk op
de plantage wilde ondernemen, sprak ik hem erover. Hij was
het niet eens met mij over de wijze van uitvoering, die ik
voorstelde. Ik antwoordde dat ik "t niet doelmatig vond, zooals
hij 't verlangde, maar als hij erop gesteld was, dan zou ik
mü naar zyn inzichten als eigenaar en administrateur schikken.
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„Dat in geen geval" zeide hij, „ik wil geen gelijk hebben,
omdat ik eigenaar ben, laten wij er nog eens over praten".

Ten slotte gelukte het mij werkelijk hem te overtuigen.
Voor zulke chefs heeft de ondergeschikte alles over!—
De heer Eyken Slyuters had de gewoonte op den

In Januari van elk jaar aan den boekhouder, de klerken en
het verdere personeel van zijn kantoor een ruime gratificatie
toe te kennen.

Ik was den eersten nieuwjaarsdag na mijn benoeming tot
directeur van Geijersvlijt bij hem om hem en Mevrouw met
het nieuwe jaar geluk te wenschen. Ik kwam er juist, terwijl
hij bezig was de gratificaties uit te reiken.

Hii zeide, nadat hij daarmede klaar was, tegen mij: „jy
krijgt geen gratificatie, je hebt een ruim salaris en zooveel vrij
daarboven".

Even daarna, toen hij de andere heeren uitgeleide
deed, zeide Mevrouw tot mij: „ik ga uit de school klappen;
je moet niet onpleizierig zijn. Er volgt binnen een paar
dagen iets beters voor je". En werkelijk kreeg ik na eenige
dagen f 300 opslag. Dat was, in soldatentaal, een slok op een
borrel.' Mijn salaris bedroeg toen nog maar f 1500.

Ik heb geregeld elk jaar dezelfde verhooging gehad, zoo-
dat ik na drie jaren op f 2400 stond. Dit was grootendeels vrij
geld. De directeurs waren in dien tijd trouwens gewoon hun
salaris eerst, op het einde van het jaar te ontvangen. Zij had-
den zoo goed als geene uitgaven en bn' de familie Eyken
Sluyters kon ik werkelijk bijna het geheele jaar door mijn pot
omkeeren, daar de familie meestentijds op de plantage verbleef en
ik dan met mijn opzichter doorloopend hun gastvrijheid genoot.

Nooit zal ik de hartelijkheid en de groothartigheid van
deze familie vergeten! Ik zal de herinnering aan hen tot mijn
einde met liefde in mijn hart dragen.

Mevrouw was de liefste, de goedhartigste en edelste dame,
die ik ooit tegenkwam. Een bewijs van hare zorgvolle oplet-
tendheid voor hare ondergeschikten is wol het volgende.



Eens dat ik mij niet geheel wel voelde, at ik aan tafel
zn«r weinig. Dat trok Mevrouws aandacht dadelijk en vroeg
zy mij naar de reden daarvan. Toen ik gezegd had, dat ik mij
niet wel gevoelde, zeide zij: „In het belang van de zaak moogt
ge niet ziek worden, ik weet goede medicijn, die je altijd ge-
zond zal doen blijven; je moet goeden, rooden wijn gobruiken".
En ze stelde voor mij zooveel als ik lustte beschikbaar.

Dat was zoo haar wijze van doen. Als zy mij of het an-
dere personeel een vriendelijkheid wilde bewijzen, stelde z\j
altijd quasi het belang van de zaak op den voorgrond. Latei-
als ik eens trek had in goeden wijn, en de familie was niet
op de plantage, dan schreef ik een briefje aan Mevrouw in de stad,
luidende: „Verzoeke een paar flesschen medicijn, (get.) Bar-
t e 1 i n k, directeur van ple. G e ii e r s v 1 ij t en protégé van Mevr.
Eyken Sluyters". Per keerenden bode kreeg ik dan een
half dozijn of een dozijn flesschen uitstekenden, rooden wyn.

Als de familie op de plantage kwam logeeren, moest ik de
buren van af Cos t e r's zaagmolen tot en met Leonsberg
daarvankennis geven. Zij hadden een doorloopende invitatie, waar-
van steeds druk gebruik gemaakt werd. 't Was op de plantage zeer
gezellig en men bevond er zich in „den zoeten inval."'

Van de stad kwamen daarby geregeld gasten uit de voor-
naamste kringen.

De heer Eyken S 1 uyt er s was Heemraad en lid van
den Kolonialen Raad, waardoor hij de beste relaties had. Ik
heb hem menigmaal kunnen bewondereu in zijn costuum van
lid van den Kolonialen Raad: een rooden rok, een cachemieren
broek met roode galons en een zwarten steek.

Onder de voorname personen der kolonie, die geregeld op
de plantage kwamen, behoorde in de eerste plaats de mede-
eigenaar, Mr. Eyken Sluyters. Hy bracht dan meesten-
tyds zijn vriend Mr. Ph. Verbeek, advocaat-generaal, mee.
In den vacantietijd kwam diens familie ook over.

De plantage had, behalve boer Bouten s, nog twee Euro-
peanen in dienst en wel als kustwachters. Een van deze was
getrouwd en had drie lieve kinderen. De eigenaren hadden voor
dat gezin een aardige huisje laten bouwen op de zandrits.



Als de heeren Mis. Eyken Sluyters en Verbeek
met hunne familie op de plantage gelogeerd waren, brachten
zij hunne kinderen naar de kinderen van den kostwachter om
ze samen te laten spelen en gingen dan met mij mee naar het
veld.

Mijn patroon, Mr. Eyk e n SI u yte r s. was op die toch-
ten zeer gezellig. Ik werd zoo getroffen door zijn eenvoud en
beleefdheid, dat ik eens aan mijn gevoelens daarover uiting
gaf.

Ik vroeg hem of hij niet opgemerkt had, dat wanneer ik
bij hem thuis kwam ik altijd groote haast had.

Hij keek verwonderd op en vroeg: .. Waarom die haast dan ?"
Ik antwoordde dat ik mij niet op mijn gemak gevoelde

tegenover zoon groot heer en dacht dat hij trotsch zou zijn.
maar nu had ik ondervonden dat hij in 't geheel niet trotsch was.

„Waarom zou ik ook? vroeg hij. ~Ik ben dankbaar dat
ik een goede positie heb en mede-eigenaar ben van een bloeien-
de plantage. Maar trotsch? Een trotsch mensen is een dom
mensen.—■ Gij hebt mij dus veroordeeld, zonder mij te hoo-
ren," besloot hij plagend.

r Ja, Mijnheer" antwoordde ik, ..maar als planter en niet
als rechter". Mr. Verbeek en hij lachten hartelijk hierom.

Van de andere gasten die nu en dan op de plantage kwa-
men, heb ik den levendigsten indruk bewaard van vier,
nl. Mr. Cola <; o Belmonte, advocaat, den heer Hen r i
Muller, directeur van de Surin. Bank, kapitein Van On-
s e 1 (bij de artillerie), gevestigd op N w. A m s t e r d a m, en den
heer Cesar Busch, eigenaar van de plantage Rainville.

Zij waren zulke aangename causeurs en zoo vol welle-
vendheid in het gesprek, dat ik aan hun lippen hing aan tafel,
wanneer zij aan het woord waren.

De heer'Busch was een Duitscher, maar sprak verschil-
lende vreemde talen vloeiend. Hij maakte altijd veel werk
van de dames en met zulk een sierlijkheid onderhield hij zich
met ze, dat men hem den bijnaam van „de damesheer" ge-
geven had.



HOOFDSTUK VIII.

DE EMANCIPATIE.

Ik ga hiereven terug in mijne herinneringen om de voor
de kolonie zoo gewichtige gebeurtenis der Emancipatie te be-
spreken. Op mijn loopbaan, noch op mijn levensomstandig-
heden op de plantages heeft zij eenigen invloed gehad. Ik heb
haar meegemaakt als belangstellend en deelnemend toeschou-
wer. Ofschoon, zooals ik reeds deed uitkomen, op de plantages
waar ik gediend heb, de slaven niet wreed behandeld werden,
eerdei' een beter leven hadden — althans materieel — dan na
de afschaffing der slavernij, kon ik nüj levendig voorstellen,
dat zy verlangden naar verbreking hunner boeien.

Op de verschillende plantages, waar ik met slaven werkte.
heb ik dat verlangen naar vrijheid bij de menschen gezien en
met hen naar de verlossing gesmacht.

Herhaaldelijk is hun de spoedige opheffing van de slavernij
in het uitzicht gesteld en telkens werd de nakoming van de be-
lofte uitgesteld. /Jij morden over de teleurstellingen -die zij
ondervonden, maar in stilte. Zij hadden naast zich oprechte
vrienden, die hen troostten en tot geduld aanmaanden, maar
daarenboven ook voor hunne vrijheid ijverden. Waven de Mo-
ravische Broeders, die ik hier op het oog heb, niet in de kolo-
nie geweest, het volk zou zeker tegen de Regeering in verzet
zijn gekomen. Doch de zachtheid en liefde dezer zendelingen
wisten veel te voorkomen.

Ik was op Pot r i l) o toen de Emancipatie eindelijk afge-
kondigd werd.

Groot was daar de vreugde en opgewondenheid der slaven,
toen in de maand Juni 1863 de Districts Commissaris van Bene-
den-en Boven-C ommew ij ne, de heer Van So n, op de
plantage aankwam om de slaven mede te deelen, dat den eer-
sten Juli zij vrije menschen zouden zijn. Hij was vergezeld
van zijn Secretaris, den heer C. Paverey, die de slaven voor
vrijdom inschreef en hun familienamen toekende.

Daar de heer Van So n zich niet voldoende in de taal der



slaven wist uit te drukken, sprak de heer Faverey in zyn
naam hen aan om hun voor te houden, hoe zij zich als vrije
menschen hadden te gedragen : als rustige burgers en werk-
zame lieden.

Na hem nam de zendeling, die tegenwoordig was, het
woord en voegde nevens een woord van gelukwensen, een
ernstige vermaning daaraan toe, welk woord in goede aarde
■viel en buitensporigheden voorkwam.

Toch had de goede man een groote teleurstelling. De
feestvreugde zocht zich een uitweg in heidensche feesten, waar-
aan zelfs de kuiperbaas, die als een trouw lidmaat der kerk
bekend stond, deel nam. Uit wekte natuurlijk de verontwaar-
diging van den leriman op.—

Door de gewezen slaven werd de Emancipatie als een
groote lotsverbeterring beschouwd.

De overgang bracht nergens onrust of wanordelijkheden
teweeg. Spoedig echter begonnen de arbeidskrachten van de
plantages weg te vloeien. Het jonge volk gevoelde zich tot de
stad aangetrokken en verliet de verafgelegen plantages om
hunne diensten aan de ondernemingen dichtbij de stad aan
te bieden.

Deze kregen overvloed van werkkrachten tegen betrekkelijk
lage loonen, terwijl de verafgelegen plantages, zelfs tegen hoog
loo», de benoodigde handen niet konden krijgen of houden.

Zij moesten toen verkocht of gesloopt worden. Was des-
tijds dadelijk voor den aanvoer van werkkrachten van buiten
gezorgd, zoovele der bloeiende plantages hadden misschien
kunnen behouden worden.

Op Po t ri b o is het verloop niet zoo spoedig ingetreden.
Op de plantage woonde een oude van dagen gewezen hoofd-
bastiaan, die zoo iets als de stamvader van de heele bevolking
der plantage was. In elk geval, hij had groote invloed op de
slaven. Wat hij zeide, gebeurde.

De oude man was een blankenvriend. Hij placht altijd te
zeggen, dat hij in zijn jonge jaren de blanken had leeren
liefhebben.
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Hij was dan ook derechterhand der opvolgende directeuren.
In de dagen van de Emancipatie had de heer Kilian

veel aan hem. Hij hield het jonge volk tegen om de plantage
te verlaten, zoodat de onderneming het nog eenigen tijd kon
volhouden. De jongelui bepaalden zich hun vrijheid te toonen
door met schoenen en zelfs met kousen te loopen — wat vroe-
ger voor hen verboden was.

Helaas, toch heeft P o tr i b o het niet lang meer volgehou-
den en is op haar beurt in sloopershanden gevallen.

HOOFDSTUK IX.

EEN ZONDERLING.
In 1867 vertrokken tot mijn groote spijt de beide families

Eyken Sluyters naar Euro pa. Spoedig daarop zag ik mij
genoodzaakt ontslag te nemen als directeur van Geije r s-
viyt, aangezien ik het met hun gemachtigde niet vinden kon.

Na acht dagen leeg geloopen te hebben, werd ik als direc-
teur geplaatst op de plantage il eyns d o r p aan de Co 11 i-
ca. Eigenaressen waren de gezusters Krein <l — Administra-
teur de heer P. IJ v e 1, eigenaar van de plantage Schoonoord
aan de Cottica, waar hij ook woonde. Het was een kleine di-
rectie: maar een klein vischje, een zoet vischje. In de kreek was
er overvloed van wild en gevogelte. Ik leefde er dan ook lek-
ker en goedkoop.

De eigenaressen en de Administrateur waren zeer goed
voor mij.

Eens kwam de heerF. Bougueno n, groot-administrateur,
de plantage voor de eigenaressen inspecteeren.

Mijn wijze van werken beviel hem uitstekend, hetgeen hij
onomwonden te kennen gaf, mij vragende of als de directie van
een groote plantage onder zijn beheer openkwam, ik die zou
willen aannemen.

Ik antwoordde dat als het een verbetering voor m\j zou
zyn, ik dan zeker zou aannemen.

Eenige maanden later bood hij mij de directie aan van de
plantage Conc or d i a, aan de B e n cd e n-S ara m a cc a.
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Ik nam het aanbod aan.
Tot my'ne teleurstelling moest ik evenwel bij mijn aan-

komst op de plantage ervaren, dat ik niet met hem alleen te
doen had, maar ook met zes aandeelhouders, die elk hun kas-,
bindgaren- en zakkenrekening hadden, en die elk geregeld een
maandlijst moesten ontvangen, 't Was hier weer: zooveel hoof-
den, zooveel zinnen. Ik had als directeur zooveel te schrijven.
dat ik er eelt van aan de vingers kreeg.

't Was een toer ze allen tevreden te stellen. Telkens moest
ik van mijnheer A hooren dat ik mijnheer B beter behandel-
de dan hem, en omgekeerd. Een ding: de plantage was rente-
gevend, dikwijls waren er geen handen genoeg om den rijken
cacao-oogst binnen te halen.

Van den heer Bouguenon moet ik verklaren, dat hij was
wat men noemt een flink Administrateur ; hij luisterde nietnaar
arbeiderspraatjes en had alleen met den directeur te doen. Om
hem zou ik niet van de plantage gegaan zijn. Ik kon het even-
wel met eenige der aandeelhouders niet vinden, waardoor ik.
zoo spoedig als er kans daartoe was, de directie opgaf.

OpConcordia had ik kermis gemaakt met den heer
W. Mena 1 d a, directeur van de naastgelegen cacaoplantage
Caledonia. Hij was een excentriek man, die geen tegen-
spraak duldde.

Aangezien hij bemiddeld was, kon hij zich heel wat ver-
oorloven.

Niettegenstaande zijn vele nukken, kun ik nogal goed met
hem opschieten.

Kwam ik bij hem en zag ik. dat hij niet geluimd was, dan
ging ik onmiddellijk weer weg.

Hij at en dronk goed en rookte fijne sigaren. Toch had hij een
rare gewoonte, 's Morgens als hij naai' hor veld ging, nam hij drie
drege geroosterde bananen mee en peuzelde die onderweg op.

In 1868 maakte de plantage van haar i'iil akkers een pro-
duct van ruim 2000 balen cacao van 100 KG.

De eigenaar der plantage, de heer F. Carstairs, die
royaal man was, kende den directeur, toen de eerste 1000 ba-
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len binnen waren, een salarisverhooging van f 100 toe, waar-
door deze op f 2800 kwam. Toen de eigenaar het hom persoon-
lijk mededeelde, zeide hij: „Maar mijnheer, heb ik U opslag ge-
vraagd ? al geeft U mij f' 10000 per jaar, laat 't mij koud; ik
pot geen geld op. Ik heb van de plantage zooveel vry en daarbij
een goed traktement, dat is voldoende."

Toen de heele oogst binnen was, kende de heer Car-
stairs hem nogmaals f 400 opslag toe. De mededeeling hier-
van beantwoordde hij met de volgende woorden : „Ik zeg u er
geen dankje voor. Kinderen heb ik niet, dus ia 't mjj om 't
even.

Wekelijks moest hij een afschrift van het werkregister
voor den Eigenaar zenden. Eens verantwoordde hij daarop het
loon van vijf roeiers, die zijn vrouw naar de stad hadden
geroeid.

De Eigenaar kwam op de plantage en vroeg wat dat be-
duiden moest.

..Wel. antwoordde de heer Mehalda, ~ ik heb mijn vrouw
naar de stad gezonden met de boot en daarvoor moest ik
betalen. Zij is toch niet uw vrouw, waarom zou zij dan voor
uwe rekening varen?"

„Kom, kom, Beide de Eigenaar, „wees niet zoo kinderachtig.
Uw vrouw kan te allen tijde voor rekening van de plantage
varen." Hij liet de vrouw komen en zeide tegen haar:
,Wanneer ge naar de stad wilt, dan vraagt ge den heer
Menalda om een boot en volk om U te brengen. En geen
cent wordt daarvoor berekend. Zoo wil ik het hebben."

Naar hetgeen hij mij van tijd tot tijd vertelde, was buurman
Menalda altijd zoo geweest.

Hij was een Groninger, zoon van vermogende ouders. Als
jongeling wilde hij naar Suriname komen om planter te worden,
maar zijn ouders hadden daar geen ooien naar.

Hij zeide toen legen zijn vader: ..Als U mij niet naar de
West wil laten gaan, dan moet U een sigarenzaak voor mü
opzetten".

Zijn vader voldeed aan het verzoek en opende een heel
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mooien sigarenwinkel voor hem. Hij had echter tal van vrienden,
studenten, die veel kochten en nimmer betaalden, zoodat
hij binnen korten tijd een bankroetje van 80 mille sloeg. Papa
betaalde tot den laatsten cent en gaf toestemming om naar
de West te gaan — waarom 't te doen was geweest.

Eens toen hy al een poosje in de kolonie was, ging hij
naar de stad en logeerde bij een dame van zijn kennis, Mej.
Knobelsdorp.

Op een middag kwam Ds. van Dissel haar opzoeken.
Zij was ongesteld en de dominé trofalleen den heer Menalda
in de ontvangkamer aan. Zonder zich voor te stellen, vroeg
Zijn Eerw. aan mijn vriend van welke gemeente hij was.
Deze antwoordde leukweg: „Niet van de natte".

De dominé werd boos en maakte dadelijk rechtsomkeert.
Toen Menalda hoorde wie dat geweest was, had hij

wel eenige spijt van zijn antwoord.
Een poosje later kwam op zijn beurt Ds. De Sanders

op visite. Deze kende Menalda en diens familie al in
Holland en zij gingen eenigszins vertrouwelijk met elkaar om.

Nog onder den indruk van de ontmoeting met Ds. Van
Dissel vroeg Menalda: ~Dominé, wij zijn reeds zoo lang
in kennis met elkaar, hoe komt het toch, dat gij mij nooit
hebt willen overhalen om in Uwe gemeente te komen'?" En
hij vertelde het gebeurde.

Ds. De Sanders zeide hierop. „Gij vergist U, Ds. van
Dissel heeft U niet willen overhalen, alleen wilde hij weten
of Gy tot zijn gemeente behoort. Wij predikanten trachten
niemand over te halen, in onze gemeente te komen. leder
moet uit vrijen wil kiezen hoe hij zijn Heer zal dienen."

Menalda was doopsgezind en in Zeis t in vromen kring
opgevoed.

Van zijn peetoom erfde hy tijdens zijn verblijf alhier
60 mille en ook by den dood van zijn vader viel hem een
flink vermogen ten deel. Hij schreef toen aan zijn broers en
zusters, dat ze uit de nalatenschap de 30 mille die de oude
heer voor hem in zijn bankroet had betaald van zgn aandeel
moesten afhouden.



Kort daarop ging hij zijn familie bezoeken in Nederland.
Op den eersten familie-avond, die ten zijnen gehouden

werd, vroeg een nichtje hem: „Oom is U getrouwd ? "

„O jawel, antwoordde hij, „onder de rozen'"
„Wat bedoelt U met onder de rozen, oom", hernam het

nieuwsgierige nichtje.
Daar zat myn vriend nu vast. Gelukkig hielp zijn zuster

hem uit het nauw, door het meisje bij zich te roepen.
Met zijn chef maakte hij volstrekt geen omslag. Was rui

't met dezen, die toch ook een ervaren planter wa«, niet eens
over 't een of ander, dan voegde hij hem weieens toe: „daar
heeft U geen benul van."

't Sterkste staaltje dat ik van hem wel bijwoonde, was
het volgende. Eens had de Gouverneur een bezoek op de
plantage aangekondigd. De heer Carstaira kwam daarvoor
over en noodigde mij uit als buurman bij de receptie van ZEx.
tegenwoordig te zijn.

De landvoogd—'t was Gouverneur Van Idsinga — kwam
op het bepaalde uur. ik was aan den waterkant met den heer
Carstairs aanwezig om hem te verwelkomen. Wie er ech-
ter niet verscheen —de heer Men al da. Eindelijk na een poosje,
toen de Gouverneur al geland was en wij hem rondgeleidden
op de plantage, kwam hij aan, langzaam wandelend met de
handen op den rug.

Toen hij voor den (iouverneur stond, maakte hij een bui-
ging, nog steeds met de handen op den rug, èn zei: ~U komt
van de K u s t van G u i n e a, heeft U Mijnheer X er gekend en
leeft hij nog?" De Gouverneur, die werkelijk van de Kust
v a n G u i n e a naar Suriname was overgeplaatst, gaf hem een
beleefd antwoord, waarna mijn vriend weer boog en zich
verwijderde.

Nadat de Gouverneur, denzelfden dag nog. vertrokken was.
mankte de heer Cnrstairs Menalda een opmerking over
zijn houding.

„Nu," zei deze, ..waarom meer plichtplegingen? Ik ken hem
heel goed. Wy zijn landslieden, beiden van Groningen



afkomstig en daar beteekende zijn familie niets bij de mijne
en dat weet hij ook".

...Maar hij is toch nu het hoofd van deze kolonie" hei-
nam de heer Carstair s.

„Doet er niet toe, familie telt" was het antwoord.
Toch had hij den Gouverneur later noodig. Nadat hij zijn

ontslag genomen had van Caledonia, vestigde hij zich in
de stad ; maar het stadsleven beviel hem op den duur niet.
Toen kwam de plaats van directeur van het leprozen-etablisse-
ment open, door hel overladen van den heer ('< root.

Men al da vroeg om de plaats en kreeg haar ook. Hij
hield 't echter niet lang vol. sjmcfliLr gaf hij de betrekking
weer op en keerde naar de stad terug, waar hij kort. daarop
aan dysenterie overleed, op ongeveer zestigjarigen leeftijd. —
Toen ik hem op Caledonia leerde kennen, was hij al vijftig.

Eén man was er, voor wien hij diepen eerbied en sympa-
thie koesterde, evenals ik en vele anderen. Dat was Pater
Donders van hel Leprozen-etablissemeni Bataviaaan de
Coppenam e.

Als deze op de plantage kwam, maakte Menalda er al-
trjd een feest van en liet mij steeds komen. Naar de woorden
van dezen edelen priester luisterde hij, ofschoon zelf geen ka-
tholiek, met ontzag en voor hem was hij steeds beleefd en
voorkomend.

Pater Donders was de liefde en zachtheid in persoon.
H\j voer steeds met zieken van Bat a v i a.

Ik heb herhaaldelijk gezien, dat als hij aan wal was, le-
preuze roeiers op zijn bed gingen liggen en alles van hem ge-
bruikten. Ik maakte hem erop attent fn waarschuwde hem voor
het gevaar. Maar met eer. zachten glimlach zeide hij, dat de
arme menschen door zooveel leed getroffen waren, dat hij hun
het gebruik van zijn goed niet euvel kon duiden.

Ik heb later ook kennis gemaakt met den Eervv. Pater
Oudenhoven, eveneens een sympathiek priesterfiguur.

Wat de Hernhutters voor de slaven waren, zijn de R. K.
priesters voor de leprozen geweest. Hun omgang met de zie-
ken was vol liefderijke zelfverloochening.



Ik beschouw het een groot voorrecht dat ik tot op heden de
vriendschap van Pater Oudenhoven geniet. Als ik hem van
tijd tot tijd opzoek, dan worden de oude herinneringen opgehaald
en wij betreuren samen den goeden ouden tijd — die voor hem
een was van dienende liefde. ( ])

Ik loop echter mijn herinneringen vooruit.—

Het Saramacca-volk was bekend als zeer lastig en verdiende
dien naam ten volle. Menalda lag dan ook elk oogenblik
met zijn werkvolk overhoop en wanneer dat het geval was,
bood hy den Eigenaar zijn ontslag ais directeur der plantage
aan.

Dat gebeulde zoo dikwijls, dat deze, hoezeer hij ookm\jn
vriend waardeerde, ten slotte maar besloot hem zijn zin Ie
geven.

Toen dit geschied was, kwam deze bij mij op Coöcordia
en zeido:

„Buurman, ik ga U verlaten, ik heb mijn ontslag".
Ik antwoordde dat ik er niets van geloofde, daar hij beter

dan ik gewaarborgd was voor zijne directie.
De brief, dien hij mij toonde, nam evenwel allen twijfel weg.
Ik betuigde mijn spyt dat hij wegging. Ik wist niet wie

ik als buurman zou krijgen. De woonhuizen van Ooncordia
en Caledonia waren zoo dichtbij elkaar, dat men soms op
de eene plantage de menschen op de andere hoorde praten. Goede
buren zijn als familie. Met den heer Men al da was ik steeds
op goeden voet — zou dat met zijn opvolger ook het geval zijn ?

De ontslagbrief van buurman Menalda was dooreen
schoener gebracht, die de cacao van beide plantages kwam
inladen.

De schoener lag altijd bij Conco rdi a, die een goeden
steiger had. Uithoofde, van de muskieten aan den waterkant,
bleef de -kapitein bij mij slapen.

Toen wij den volgenden morgen aan het ontbijt zaten,

(O Pater Oudenhoven overleed kort na de verschijning van deze .Herinne-
ringen" in de Suriname.
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ontving ik een briefje van Men al da, waarin hij mij uitnoo-
digde na het ontbijt even aan te wippen.

Ik nam den kapitein mee.
Op Caled on i a gekomen, hadden wij nauwelijks den

heer Men al da gegroet, of hij zei tot den kapitein:
„Daar zit mijn vrouw, gaat U een praatje met haar ma-

ken, ik heb zaken niet mijn buurman te bespreken, waar geen
derde bij behoeft te zijn".

De kapitein, die sedert lang de eigenaardigheden van zijn
gastheer kende, zei niets en ging liij de vrouw zitten.

Hierop zeide Men al da bit my :
„Ik heb, nadat ik Ugisteren verliet, nagedacht en ben tot

de overtuiging gekomen, dat er geen beter directeur voor de plan-
tage te vinden zou zijn dan gij. Ge meet er dus voor sollici-
teeren."

„Als ze mij aangeboden wordt, zal ik de plaats aannemen"
antwoordde ik, , want ze is veel voordeeliger dan die ik nu heb
en het zal in alle opzichten een verbetering voor mij zijn, maar
soliciteeren doe ik niet."

Na nog beproefd te hebben mij tot andere gedachten te
brengen, zeide hij : „Wel, dan zal iK voor U solliciteeren."

Daar had ik geen bezwaar tegen.

Het gebeurde evenwel dat de heer Carstairs zelf op de
plantage kwam en een brief voor mij medenam van zijn vriend
Eyken Sluyters, mijn gewezen Administrateur, dieintus-
schen weer in de kolonie teruggekeerd was, waarin deze my
schreef, dat als ik geloofde, dat de directie van Caledonia
voor mij een verbetering zou zijn, ik einaar solliciteeren moest.

Deze brief werd mij op Concordia bezorgd.
Ik liet mij erdoor overtuigen en ging er mee naar den

heer Men al da. Ik liet hein den brief lezen en zeide: „Ik ben
tot andere gedachten gekomen —ik zal voor de plaats sollici-
teeren."

Daar was hij recht blij om.
De plantage Cal e d o n i a had twee woonhuizen : een voor

den directeur en een voor den Eigenaar. Wanneer de heer
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Car sta ïr s op de plantage was, had ik een dooiioopende invita
tic van hem.

Van den directeur komende vervoegde ie. mij dadelijk bij
hem in zijn woning en zeide tot hem, dat ik van den heer
Menalda vernomen had, dat deze van de plantage weg zou
gaan en dat ik voor de plaats solliciteerde, als hij niemand
beter er voor had.

Hij liet mij bijna niet uitspreken, maar zeide : „Gij hebt't."
Ik bedankte hem en vroeg hem drie weken den tijd om

de directie van Concordia over te geven.
Dat was goed. lntusschen kwam ook de heer Menalda

bij den Eigenaar en vertelde wat tusschen mij en hein aan-
gaande mijne solicitatie was voorafgegaan.

Hij besloot met de woorden : „Wat niet waard is gevraagd
te worden, is ook niet waard gekregen te worden."

HOOFDSTUK X.

CALEDONIA

Ik kreeg op mijn verzoek eervol ontslag van den heer
Bouguenon, Administrateur van Co n c o r d i a.

Nadat mijn opvolger gekomen was en de overdracht had
plaats gehad, ging ik over naar Cal cd o n i a.

Dat was een heele verbetering voor mij. Het voornaam-
ste was, dat ik nu maar met eén baas te doen had ; verder
was het salaris f 700 meer per jaar plus extraatjes.

De heer Carst a i r s was een ideaal patroon. Een fijn
beschaafd man, die het hart hoog droeg. Hij was Surinamer
van geboorte. Zijn vader, een Engelschman, had hem een En-
gelsche opvoeding doen geven: hij was dan ook open d'opeen
Engelschman.

Hij had vijf en twintig jaren lang zelf de plantage bestuurd
als directeur en wist er dus alles van. Zijn vrouw ook.
Dat was een flinke dame. Van zich zelve was zij een Mej,
Hooyk aa s. Zij stond haar man trouw ter zijde in zijn
werk. Zij was goed op de hoogte van de zaken der plantage
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Haar echtgenoot reisde veel naar Europa. Als zij niet mee-
ging, dan nam zij de administratie waar. Zij kwam behoorlijk
op tyd de plantage revideeren — net als een man het zou doen.

Als zij met haar man op de plantage was, ging zij eiken
dag met hem naar het veld.

Hij placht altijd te zeggen dat hij het behoud van de plan
tage aan haar te danken had.

Toon hij nog als dhecteur op de plantage woonde, ont-
stond er eens een polderdambreuk. Dat is, als bekend, het
grootste gevaar voor een plantage. Overstroomt het zilte wa.
ter de velden, dan is het er mee gedaan.

Het was een moeilijk werk geweest om de breuk te herstel-
len. Tot drie malen toe, had hij met de heele arbeidsmacht
aan de herstelling gewerkt en telkens en telkens weer was het
werk niet bestand gebleken tegen den druk van het water.
Eindelijk, na een uitputtenden arbeid van eenige dagen en
nachten, waarbij hij zijn bed niet had gezien en amper den tijd
gehad, nu en dan wat te eten, geloofde h{] voor goed het ge-
vaar bezworen te hebben en trok zich in zijn kamer terug.

't Was al diep in den nacht. Nauwelijks echter was hij
te bed of hij weid weer geroepen : de dam was voor de vierde
maal bezweken. Maar door de vermoeienis en de spanning der
laatste dagen was de fut bij hem eruit. Wrevelig riep hij. dat
hij er niet meer uitkwam, er kon gebeuren wat wilde.

Zijn vrouw sprong op. „Wat! ga jij niet, dan zal ik gaan".
En met schoot zij in haar kleeren. Haar optreden electriseerde
haar echtgenoot; hij wierp zich uit het bed, kleedde zich aan
en ging weer eropuit. Naden geheelen nacht gewerkt te hebben,
slaagde hij erin, en nu voor goed, de breuk te herstellen. Maar
hij was nu zóó öp, dat als de dam het nogmaals afgelegd had
hij met geen stokslagen eruit te krijgen zou zijn geweest.
Sindsdien hield hij niet op zijn vrouw te loven voor haar op-
treden dien nacht, die zijn ruïne had kunnen brengen.

De heer Cars t ;i ir s was zeer goed en royaal voor zijn
menschen.

Na de Emancipatie werd het loon der voormalige slaven
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op de plantage op f O.CO en f 0.80 per merk (taak) — naar
gelang; van de zwaarte van liet werk — bepaald. In 1868.
toen de plantage het groote product van meer dan 2000
balen a 100 KG. maakte (de prijs was toen f 1 per KG.) bracht
hij het loon der arbeiders op t' 0.80 en f 1. per merk. Hij was
de eerste, die dat deed. Later volgden meer zijn voorbeeld.—

Kort nadat ik de directie van de plantage had overgeno-
men, kwam hij met familie en gasten logeeren en bleefer drie
maanden lang. Gedurende dien tijd waren de opzichters en ik
zijn gasten bij al de maaltijden.

"t Was bij hem de gewoonte, dat de directeur om de zes
maanden zijn salaris en het kostgeld voor de opzichters ont-
ving. De directeurs kregen (tot nu is dit nog het geval; een
toelage voor liet verstrekken van den kost aan de opzichters.

Nadat hij naar de stad teruggekeerd was, zond de heer
Carstairs — de termijn was juist om — het gewone zes-
maandelijKsche bedrag.

Hem terugschrijvende, vroeg ik of hij zich niet vergist en
te veel kostgeld opgezonden had. De opzichters hadden toch.
evenals ik, den kost bij hem gehad gedurende drie maanden.

Hij antwoordde daarop dat het geen vergissing was en dat
wanneer 't niet er van af kon, hij geen plantage behoefde te
hebben.—

De gewoonte van den slaventijd om het volk eiken middag-
een borrel te schenken, was op Cal cd on ia behouden. De
directeur mocht van de suikerplantage Kent. iets verder, aan
de Saramaccapunt, gelegen, de spiiitus die daarvoor
noodig was, koopen. Als de Eigenaar van de stad gehaald werd,
dan kregen de roeiers twee gallon mee.—

Eens toen de Eigenaar gehaald was en met gasten naai-
de plantage kwam. ontkurkte hij, bij de deur van de tent dei-
boot staande, een flesch champagne. Het bruisende vocht spoot
in het gezicht van den voorsten roeier. Aanstellerig als die
soort lui waren, sprong de man op en riep dansende almaar
door: bdkra drienji aunt%\ (de dranken der blanken zijn lekker).
Hij stelde zich zoo opgewonden aan, en de anderen vielen hem
by, dat het een helsch lawaai op de boot werd.
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De heei Carstairs, wien het leventje ten slotte begon

te vervelen, vroeg den man of hij het werkelijk zoo lekker vond.
Dat was olie in het vuur. De troep ging nog luidruchtiger

doen.
Daarop zeide de heer Carstairs:
„Als ik weer jarig wordt, zal ik jullie op den drank dei-

blanken onthalen.'"
Hij hield woord. Tegen den tijd dat hij weer zou verjaren,

kwam hij met groot gezelschap op de plantage. Dat werd een
groot feest. De arbeiders kregen wollen kleeren ten geschenke.
Hij beweerde dat in Saramacca meer regens vielen dan in
de andere districten en het volk daarom meer behoefte aan wol-
len goed had dan elders. Hij richtte een groot gastmaal voor
hen aan, aan een sierlijk gedekte tafel. Na het maal mochten
zij de borden, glazen, servetten, messen, lepels en vorken, die
zij gebruikt hadden, meenemen. En hij schonk ze champagne
als water, 't Was een onbetaalbaar gezicht, het volk dat tot
nu alleen maar met de Adamsvorken uit groote kommen ge-
geten had, aan de fijn gedekte tafel te zien. Een der gasten
van den heer Carstairs, een zijner goede vrienden, zeide
tegen hem: ..Wat heeft het volk nu aan champagne"? „Och,
zeide hij. „ik heb ze 't beloofd, dus moeten zij 't ook hebben.
Laten ze ook weten wat 't is. Wat kan mij nu deze dag
kusten ! Laat 't een paar duizend gulden zijn, ze werken er-
voor en het komt ruimschoots weer binnen".

De tafel werd bediend door hem, zijn vrouw, zijn gasten,
den directeur en de opzichters.

O. wat had hij een pret in de vertooning. Hij amuseerde
zich kostelijk met de houding van deze menschen, die nu voor
één dag de heeren voorstelden. —

De heer Carstairs wenschte steeds dat zijn directeurs
een moestuin zouden houden. Een van mijn voorgangers was
er onverschillig voor en liet 't na. Toen droeg de heer
Carstairs hem op, voor zijn rekening en te zijnen behoeve
er een aan te leggen en hem de groenten naar de stad te
sturen.
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De moestuin werd dus aangelegd, maar daar Ca 1 e d o n i a
ver van de stad gelegen is, was er toen zelden, misschien eens
in de maand, gelegenheid van en naar Para mari b o. Het
gevolg was dat, wilde de directeur het product van den moes-
tuin niet voor niemendal laten bederven, hij daarvan gebruik
moest maken.

Dat was juist de bedoeling van don heer Carstairs.
En zoo waren er meer. Als men de krenterigheid van de
huidige plantage-eigenaren en administrateurs tegenover hun
directeurs ziet, moet men wel den goeden ouden tijd betreuren!

Tijdens mijn directeursschap op Caled o n i a werd op
Kent, gedurende een feest, door den Eigenaar dier plantage,
den heer (iompert s, aan het volk gegeven, een ijzeren kist
met ruim duizend gulden uit het woonhuis gestolen.

Ik had juist drie duizend gulden in kas en dacht: „mij
kan dat ook gebeuren en nu was de heer Gompertz zelf op
de plantage, zoodat de diefstal als 't ware onder zijn oogen
gepleegd is; maar als bij mij gestolen wordt, terwijl de eige-
naar er niet is, hoe zal ik dat verantwoorden?"

Ik schreef daarom aan den heer Carstairs het op
Kent voorgevallene, deelde hem den stand van mijn kas mede
en verzocht hem mij vooreerst geen geld meer te zenden.

In zijn antwoord vroeg hij mij of ik het geld driemaal
's daags te eten moest geven en als dat niet het geval was, hij
mij geld zou blijven opzenden als gewoonlijk. Verdor maakte
hij mij prop atent, dat op Kent allerlei vreemde elementen,
o. a. Ba r bad iii n en. waren, terwijl hij uitsluitend creolen-
volk op zijn plantage had.

Ik noemde reeds herhaaldelijk de plantage Kent. Dat
was een bloeiende suikerplantage in den tijd toen ik in Sar a-
mac c a kwam.

Eigenaar was de heer Gomperts, die er vaak met zijn
familie: zijn vrouw en kinderen en zijn schoonmoeder, Mevr.
Del Mon t e, kwam logeeren.

Het waren hartelyke menschen, vooral de oude Mevrouw
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Del Monte was voor ons allen in de buurt een goed mensen.

De verstandhouding was uitstekend tusschen de bij elkaar
gelegen plantages en de familie op Bata v i a. Wij gingen
herhaaldelijk bezoeken bij de familie Groot aldaar afleggen
en dan deden wij 't altijd gecombineerd, nl. de menschen van
Concordia, Caledonia en Kent.

De Saram a c c a- of Copp e n a m e-p vn t was toen al
berucht.

Ik herinner mij een angstige reis, die wij eens gemaakt
hebben. Wij waren weer eens naar Batavia geweest en
hadden een paar genoegelijke dagen doorgebracht bij de fami-
lie Groot.

Toen wij naar onze plantages zouden terugkeeren, waren
wij haast niet klaar met het afscheid nemen, wat ten gevolge
had, dat wij het goede getij voor een groot deel lieten verloo-
pen. Bij de Sar am a c capunt troffen wij dan ook zulk
onstuimig water, dat wij elk oogenblik vreesden de boot te
zien omslaan.

Mevrouw D e 1 M o n t e vooral was zeer angstig, niet om zich-
zelve, maar om haar kleinkinderen, die met haar dochter en
haar waren medegegaan. Gelukkig kwamen wij veilig over,
dank zij de bekwaamheid en de onverschrokkenheid van het
bootenvolk.

De heer Go mp erts spaarde moeite noch kosten om zijn
plantage tot steeds grooteren bloei te brengen. Ik sprak er in
den eersten tijd van mijn kennismaking met de plantage her-
haaldelijk met den heer Mena 1 d a over. Dan placht deze
altijd met zekeren trots te zeggen : ~Ja, ja, de heer Gomperts
heeft echten Hollandschen ondernemingsgeest."

Helaas, wat is van deze eenmaal schoone plantage geworden ?
Gedeeltelijk een woestenij, gedeeltelijk een modderbank!;
O, mijn hart bloedt telkens en telkens weer, wanneer ik

denk aan zoovele schoone en bloeiende plantages, die ten on-
der gingen. Arm Suriname!

Na eenige aangename jaren op Caledonia doorgebracht
te hebben, moest ik de plaats ruimen voor een neef van Me-
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vrouw Carstair s, den heer H o o y k a a s, die al een tijd als
opzichter op andere plantages gediend had en thans voldoende
op de hoogte geacht werd om de directie op zich te nemen.—

Met weemoed nam ik afscheid van de plaats.—

Ik heb daar voor de derde en laatste maal van een lucht-
spiegeling, een fata morgana boven de zee, genoten.

De eerste maal gebeurde 't op Zeezigt, toen ik erals op-
zichter diende. Een oude slaaf kwam bij mij op de kamer en
vroeg of ik bakrakondre (blankonland = Europa) wilde zien.

Ik vroeg: „kerel, houd je mij voor den gek." „Neen, was
t antwoord, „als gij maar mee wilt gaan. zult ge zien, dat ik
'U niet voor den gek houd."

„Waar naar toe?" vroeg ik.
„Naar den loodszolder".
Het geval kwam mij zoo vreemd voor dat ik een oogenblik

dacht dat de man of gek was of iets kwaads in den zin had.
't Laatste zette ik echter spoedig van mij af. ik was goed

voor het volk en het mocht mij lijden. Vooral voor dezen
ouden man was ik nog al vriendelijk.

Mijn nieuwsgierigheid had de overhand en ik volgde hem
tot op de derde verdieping van de loods. Toen wij er aange-
komen waren, bleef hij op de trap zitten en zeide tegen mij:
„Maak het gevelvonster open en kijk goed in zee".

Ik deed aldus. Van het venster had men een vergezicht
over de zee.

Deze was spiegelglad onder een stille lucht. Ik keek en
keek, maar zag niets.

Jk riep den man toe, dat ik niets zag. „Blijf maar
kijken", antwoordde hij. Ik keek weer uit en werkelijk— daar
kwam het.

Langzaam scheen zich een beeld als van marmeren stad
uit een nevel te onthullen, 't Beantwoordde aan mijn stout-
ste verbeelding van een Europeesche stad.

Na eenige minuten verdween het gezicht weer, een diepen
indruk op mij achterlatende. Toen ik eindelijk mij losgemaakt
had van het smachten naar het weder verschenen van dat schoo-
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Ne beeld, liep ik naar den slaaf toe en zeide tot hem: „Oude
man! Gij moet mij dat verklaren."

„Nu is er geen tijd voor", zeide hij : „gij hebt Uwe bezig-
heden : als gij weer vrij zyt, zal ik bij u komen".

In den avond zocht hij mij op en vertelde.
„Het was volle maan en 't had in den nacht bar geregend,

de zee was spiegelglad, terwijl de zon nog niet zichtbaar was.
't Was de weerkaatsing van het licht van de nog onzichtbare
zen tusschen de stille lucht en de spiegelgladde zee, die het
verschijnsel te weeg bracht."

Ik laat de juistheid van de verklaring in het midden.
Een feit is het, dat ik later in de Warappekreek en
aan de Saramaccapunt, onder dezelfde omstandigheden
het zelfde verschijnsel heb waargenomen en wel terwijl ik er
het minst op verdacht was.

De oude man had het in zijn jonge jaren ook van een
ouden man, die hem, toen zij op het strand waren, erop ge-
wezen had. Zij hebben 't als een geheim bewaard en de open-
baring aan mij daarvan was een zeker blijk van waardeering
en vertrouwen.—

HOOFDSTUK XI.

GOEDE JAREN

Van C a 1 e d o ni a kreeg ik een plaats op Leliendaal.
Dat was geen goede ruil; ik heb er een alles behalve prettigen
tijd gehad en heb dan ook spoedig de plaats weer opgegeven.

Ik zal er liefst niets van vertellen.
Ik verhuisde van Leliendaal naar de plantage Bel-

waarde, op korten afstand daarvan. Ik kreeg daar weer te
doen met een hoogstaand en nobel man, den heer Mr. G.
Bosch Rei t z, die wegens zijn weldoen en zijn edel ka-
rakter een goeden naam heeft achtergelaten.

Hij was als advocaat uitgekomen. Zijn broer had hier al
een groot administrateurskantoor.

Kort na zyn aankomst stierf zijn broer en hy nam diens



zaken over. Dat beviel hem zoo goed, dal hij zijn rechtsprak-
tijk eraan gaf en bij herhaling weigerde een benoeming in
het Hof aan te nemen. Wel liet hij zich bij een vacature,
waarin niet zoo dadelijk voorzien kon worden, vinden om de
plaats tijdelijk waar te nemen.

Daarentegen nam hij een benoeming tot lid der Koloniale
Staten aan en heeft daar een werkzaam aandeel gehad in den
arbeid voor de kolonie.

Bij den heer Bosch Reit/, heb ik juisi zoon goeden
tijd gehad als bij den heer E y k e n S 1 n y i e r s op <i <■ ij <■ r s-
vlijt. Deze twee mannen hadden in hun breedheid van op-
vattingen veel met elkaar gemeen.

Reeds vóór ik onder hem kwam te dienen, had ik van het
goede hart van den heer Jïnscli Eteitz gehoofd.

Gedurende mijn tijd op Reynsdorp had ik een ouden
planter als buurman op Bruin endaal. En deze was nooit
over den heer Bosch Reitz uitgepraat, van wi'en hij mij
meer dan eens hei volgende staaltje vertélde.

Buurman was directeur van den houtgrond Bergendal,
onder administratie van dr heeren Bosch Rei tz en Pich o t
—de laatste kantoorhouder. Plotseling kreeg buurman zijn ont-
slag van den heer Pichot. Hij was niet in de gelegenheid
geweest wat o]> zij te Leggen op den houtgrond en stond nu
al op straat.

Hij zocht, in de stad teruggekeerd, den heer Bosch
Reitz op en klaagde hem zijn nood. Deze eerbiedigde het be-
sluit vanzyn mede-administrateur, maar bewogen door'smans
toestand, trok h\j zjjn schrijftafel open, haalde daaruii vijf bank-
jes van f 100 en stelde dien aan buurman ter hand. met de
woorden: „Zie hiermede mud te komen, totgeeén andereplaats
gevonden hebt."

' Een voorbeeld van dé breedheid van opvatting van den
heer Bosch Reitz is wel hel volgende:

Op Zoel en deden de arbeiders geregeld aan nachtelijke
afgoderijdansen. De directeur, de heer Catz, had het hun meer-



malen verboden, omdat zij den dag na zulk een dansparty niet
in staat waren flink aan te pakken.

Eens toen de lieer Bosch Reitz op de plantage gelo-
geerd was. deden zij 'i weer hard.

De heer Catz liet /e hun gang gaan, ontbood de schuldi-
gen den volgenden morgen bij zich en ontzegde hun het ver-
blijf' op de plantage voorgoed.

Ze gingen zich daarover bij den heer Bosch Reitz be-
klagen. En ofschoon het verlies van dezemenschen, een twaalf-
talkoppen, in dien tijd van arbeidersnood, geen kleinigheid was,
zeide hij tot hen: ..Denken jullie dut ik den directeur ongeluk
zal geven? Hij heeft jullie weggezonden en daar blijft het bij".

Hij had in zijn diensteen timmerman, zekere baas Pal m,
een flink werkman, die als slaaf erin geslaagd was, zich vrij
te koopen.

De heer Bosch Reitz was zoo ingenomen met dezen
man, dat hij onafscheidelijk van hem was. Palm morst over-
al mee waar hij ging en mei hem en zijn l,m>l'M aan tafel zit-
ten. Ik geloof dat hij hem eigenlijk als een somt hofnar ge-
bruikte. Palm sprak nl. een mondje Bollandsch zoo krom, dat
men van het lachen erover rolde.

Er kwamen dikwijls uit zn mond zulke wonderlijke din-
gen, dat het gezelschap er verlegen van werd. En dan had Mr.
Bosch Reitz den meesten schik. Sommige der „gevleugel-
de woorden" van baas Palm zijn door de overlevering be-
waard en worden soms in intiem gezelschap onder heeren ver-
teld, — wat al aantoont dat zij niet voor reproductie in mijn
herinneringen geschikt zijn.

De heer Bosch Reitz liet hem altijd aan tafel naast
Mevrouw zitten ; hij mocht dan niets doen of zeggen of hij
moest 't haar eerst vragen. Dit om al te groote onhandigheid
te voorkomen. Eens gebeurde het dat hij aan tafel neiging tot
een kleine boodschap voelde. En luidop, in zijn gebroken
Hollandsch, vertelde hij 't aan Mevrouw en verzocht zich daar-
voor even te mogen verwijderen, hetgeen groote hilariteit onder
de heeren en verlegenheid onder de dames teweeg bracht.



Een der groote administrateurs van dien tijd had om 't
sollen van Mr. Bosch Reitz met Palm 't land aan den
laatste. Om de vriendschap van den invloedrijken administra-
teur nam hij evenwel diens protégé op den koop toe.

Eens echter kwam hei bijna tol een uitbarst.ing.

De heer I! o s c h R ei t z was met P a 1 m de gast van ge-
noemden heer op diens plantage.

Daar voerde de directie de heer De Meinertzhagen,
een ooljjkert, die vol grappen zat.

Nadat de tafel gedeki was. sloop hij naar de eetzaal naar
Palm's plaatsen wreef den rand van diens wjjnglas niet
peper in.

Toen later, onder den maaltyd, Palm een Weetje gulzig
/.ijn i_*la* aan zijn mond bracht, brandde de peper zijn lippen
en hij proestte den wijn over de tafel.

De gastheer stond woedend op en bulderde hem toe:
„vervl.... neger! is mijn wijn niet goed, rnarsch, van mijn
tafel"!

De heer Bosch Reitz keek zuur en er dreigde ruzie te
ontstaan.

De M ei n e r t /, h a ge n. dit bemerkende, kwam tusschen-
beiden en vertelde wat hij gedaan had. Men lachte er hartelijk
om, de spanning verdween en Palm kreeg verlof van den
gastheer weei aan tafel te komen.

Tegenover zijn directeurs was de, hw Bosch Reitz
/.eer vriendelijk en roj aal.

Eens dat hij met mij aan tafel zat en ik huzarensla met
ii, zeide hii tegen mij: „B'artelinlü je schijnt meer

van okro dan \,\n andere groenten ie houden".
Ik begreep dadelijk waar hij naar toe wilde en antwoord-

de, dat ik niet eens voor de plantage over voldoende werk-
krachten kon beschikken, zoodal ik niet aan een moestuin kon
denken. Alle plantages onder zjjn beheer móesten een moestuin
en koeien hebben.

Kort na mijn komst op Leliendaal werd de heer W al-
ther K.e. une d v tol directeur op Geert ruidenberg



benoemd. De heer Bosch Reitz bezocht eenigen tijd daarna
die plantage en vroeg aan den heer Kerm cd y waar zij n
moestuin en koeien waren. Daar deze op die vraag het ant-
woord schuldig bleef, zeide de heer Bosch Reitz tot hem,
dat hij zoo gauw mogelijk een moestuin moest aanleggen,
terwijl hij, de Eeigenaar, een paar koeion zou sturen.

Nad;it ik eenigë jaren op Bel waarde had doorgebrachi.
werd ik overgeplaats op de ple. Geer t r u ide nbe rg, eigen-
dom van den heer Ph. Bosch li eit z, broer vin Mr. G.
B O 8 c h Reit z.

Niet lang daarna overleed laatstgenoemde en trad de heer
11. C. Levy, boekhouder van het kantoor, als administra-
teur op.

In 1884 maakte de heer Ph. Bosch Reitz, die in Hol-
land woonachtig was. de eerste reis van het eerste stoomschip
van de pas opgerichte K. W. I. M. Maatschappij, naar Suri-
n a m e mee. Dat was de eerste Or a n j e-N as sa u van de Mij.

Pas twee dagen vóór de aankomst van de O.ranje-Nas-
sau ontving de heer Levy per Pransche Mail bericht van het
voorgenomen bezoek.

De heer Ph. Bosch Reitz kwam de plantage in-
specteeren. Alles naar zijn genoegen vindende, schonk hij mij
een gratificatie van f 500. Maar dat was niel alles. Hij ver-
telde imj dat hij voornemens was U dagen later over deEilan-
den weer naar Europa te vertrekken. Evenwel hadden zijn
vrienden in Holland hem verzocht hunne plantages alhier té
bezoeken. Hij had dus niet veel tijd. Toch zou hij, als blijk
van zijn erkentelijkheid voor mijn helieer van de plantage,
eenige dagen vóór zijn vertrek bij mij komen logeeren.

Zoo deed hij en dat waren aangename dagen voor mij.
Bij zijn vertrek liet hij alles wat hij meegebrachi had: fijne
blikken, wijnen enz. voor mij. Hij is later nog heel vriendelijk
voor mij geweest, wal uit hel volgende blijken kan.

Ik zond mijne oudste jongen voor studie naar Europa.
Daarvan bericht sturende aan den heerPh. Bosch Reitz,

verzocht ik hem een oogje voor mij in het zeil te willen houden.



Hij trok zich den jongen aan, zorgde voor hem als voor zijn
eigen zoon en introduceerde hem in verschillende goede kringen.

De jongen werd later ziek en moest in het ziekenhuis
worden opgenomen.

De heer Bosch Reitz zond verschillende geneesheeren
om met dien van het ziekenhuis, Dr. BernB, te consul-
teeren over den toestand van den zieke. Dezen waren eenstem-
mig van oordeel dat hij naar een Duitsche badplaats moest.

Dr. Berns schreef toen natu- den badarts, die een goed
vriend van hem was. en deze gaf als eerste kosten voor de
kuur f 800 op.

De voogd van mijn zoon in Holland deelde dat aan den
heer Bosch Reit/ mede en gaf hem te kennen «lat hij geen
voldoend geld van mij in kas had voor deze uitgave, weshalve
hij mij erover moest schrijven.

Daar wilde de heer Bosch Reitz niets van weten. Mij
te schreven zou teveel oponthoud veroorzaken, hij zou daarom
■het geld voor de reis van mijn zoon verstrekken — hetgeen hij
OOk (leen.

(i eertrui d e n be rg had geen geschikte directeurs-
woning.

Ik verzocht den heer I. e v y om daarin te willen voorzien,
maar deze moest eerst machtiging van den eigenaar in Holland
vragen om een nieuwe woning te bouwen. De machtiging werd
ook grif gegeven en de bouw naar mijn verlangen spoedig be-
gonnen. Toen het vierkant hout bewerkt werd, kwam de Eige-
naar in de kolonie. Hij zag de toekoning in en vroeg of het
niet beter zou zijn nog een verdieping op het huis te zetten.
Ik was al blij genoeg met wat ik krijgen zou en meende dat
het geld voor nog een verdieping beter besteed zou zijn aan
de cultivatie, die wij juist bezig waren uitte, breiden.

En daarbij bleef het ook.
Toen het huis klaar was, schreef ik den heer Bosch

Reitz om hem er voor te bedanken en voegde er schertsend
aan toe dat in een nieuw huis nieuwe meubels behooren.
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Per keercnde kreeg de Administrateur order om voor

nieuwe meubels te zorgen. Op zijn vraag, wat ik wenschte,
gaf ik op twaalf mooie stoelen en een hanglamp te verlangen.
Andere meubels ha<l ik al. Ik meende, en zoo bad ik 't ook
bedoeld, dat deze meubels het eigendom van de plantage zouden
blijven. Doch Later toen ik de plantage verlaten zou, bleek
mij dat de stukken mij cadeau gemaaki waren.

Helaas, de heer Bosch Eteitz overleed niet lang daar-
na, de plantage aan drie neven achterlatende, en dezen lieten
haar verkoopen. Met den nieuwen eigenaar kon ik het niet
vinden en nam ik spoedig mijn ontslag.

Ik kwam op de plantage Ornamibo van den heer
Marius del Prado. Deze, Surinamer ên kleurling als ik.
had zich van eenvoudig ambachtsman opgewerkt tot een
welgesteld man en plantage-eigenaar. Hij bleef daarbij even
eenvoudig als vroeger en droes hei hart steeds op de rechte
plaats. Van hein ondervond ik een broederlijke behandeling en met
weemoed bljjfikhem gedenken als een rechtschapen man. die trots
zijn eenvoudige afkomst open dop een gent Ie man was.—

Van den tijd op zijn plantage doorgebracht, heb ik niet
veel te vertellen. Hij is de laatste plantage-eigenaar, dien ik
gediend heb. Ik ben ten Blotte erin geslaagd mijn eigen baas
te worden, al is 't op een kleine onderneming, waar het
.lobberen en zwoegen is. maar als de omstandigheden niet
tegen mij zijn. dan ben ik best tevreden.—

Zoo ben ik aan het einde van mijn verhaal gekomen.
Met weemoed moet ik van dien tijd afscheid nemen, den goe-
den ouden tijd, toen er welvaar! heerschte, landbouw en am-
bacht bloeiden en de eenvoudigste man fortuin kon maken;
toen er werkelijk groote heeren waren, met breede opvattingen;
toen er gewerkt weid naar behooren en met overleg.

Twee van de plantages, waarop ik gediend heb als direc-
teur, hadden als oorspronkelijke eigenaren mannen die als
militairen, en wel tamboers, hier aangekomen, zich tot groote
welvaart hebben opgewerkt.



De eerste was de heer Jan Ge ij er, die de plantage
Geijersvlijt aanlegde en opbouwde. Ik heb hem niet ge-
kend, maar in de plantagepapieren zijn paspoort gevonden
Door het negervolk werd de plantage naar hem Jan Koirie
genoemd—een verbastering van Jan Ge ij er.

De tweede was de lieer W. E 1 d e r.
Als tamboer was hij gedetacheerd op den militairen post

N' a ss a u aan de Saramaccapunt. Daar leerde de heer
W. A. Carstairs, de vader van mijn patroon op Caledo-
ni a. hem kennen en kwam tot de ontdekking' dat zij beiden
niet alleen landgenooten (Schotten) waren, maar zelfs uit de-
zelfde stad kwamen.

Zij hadden daarbij denzelfden voornaam. Deze omstan-
digheden deed een nauwe vriendschap tusschen beide mannen
ontstaan.

De hoer Carstairs stelde zijn vriend tó 1 de r in de gr-
legenheid Concordia te koopen en de onderneming op te

werken. De vriendschap bleef tusschen de twee huren tot aan
hun dood hecht en sterk.

HOOFDSTUK XII.

NABETRACHTING

In don bloei tyd van de suikerplantages was er werk in
overvloed. Alle plantages waren geabonneerd hij een Ingenieur
om hunne machinerien geregeld na te gaan of herstellingen
te verrichten ; kuipers, koperslagers, timmerlieden, metselaars
enz, verdienden veel geld. evenals ponten en bootenmakers,
breeuwers en/.. Groote pontenwerven -Paramaribo heeft een
straat, die aan dat bedrijf der poutenmakerij haar naam ont-
leent, nl. de Pontenwerfstraat — vond men overal.

De heeren Administrateurs van dien tijd dachten er niet
aan, hunne kinderen te laten studeeren, maar lieten ze een
ambacht leeren, omdat daarmede veel geld te verdienen was.
En er werd toen solied gewerkt. De sluizen die in dien tyd
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gebouwd zijn. zijn meesterstukken. Op mijn perceel op
Ornamibo bevindt zich er een die al 100 jaar oud is (het
jaartal staat erop) en geen centimeter verzakt is.

De zware metsehverken, die schatten gelds gekost hebben
en voor de eeuwen bestemd schenen — zij zijn in sloopers-
handen gevallen. Al tal van jaren ziet men geregeld hoopen
oude steenen langs de Steenbakkersgracht ten verkoop opge-
stapeld. Dat is het product van de afbraak van de majestueuze
sluizen en de soliede beschoeiingen van de molenkreeken.

Van het houten bouwwerk is ook niet veel meer over.
En wat was er gebouwd !

Op de plantage Halle in Saksen aan de Pc r i c a heb
ik een koffieloods van drie verdiepingen gekend, waarvan de
posten tot aan het dak elk één massief stuk bruinhart waren.

Op verschillende andere plantages was hetzelfde te zien.
Er was werk in overvloed en het werd goed betaald. Helaas,

vele dor ambachten zijn verdwenen.Kuipers, noch koperslagers,
noch breeuwers zijn er meer. Jntusschen is de bevolking dei-
kolonie toegenomen. Is het dan te verwonderen, dat er armoede
iierisi-ht en is het billijk dat men de bevolking luiheid ver-
wijt ? De menschen hebben niet te eten en gaan physiek
achteruit. Het stoere volk van vroeger verdwijnt al meer en
meer.

O, als er weer eens een twintig-tal flinke suikerplantages
konden komen, dan zou de bloei terugkeeren ; dan waren wij
uit de misère. De suikerondernemingen brengen van alle
landbouwondernemingen de meeste welvaart.

Waar er welvaart was, leefde men ruim ; de gastvrijheid
was bewonderenswaardig. Suriname heeft dan ook langen
tijd den naam van een gastvrij oord gehad in het Moederland.
Geen wonder ook. In den tijd vóór de Emancipatie waren er
geen hotels of logementen. Kwamen vreemdelingen uit. dan
brachten zij aanbevelingsbrieven van den een of ander aan een
vriend in Suriname moe. Dan werd de nieuwkomer met open
armen ontvangen, gehuisvest en gevoed, en soms gekleed ook,
tot hij zich kon behelpen.
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Met de Kerst- en Nieuwjaarsdagen ging alwie kennissen
in de districten had. op de plantages logeeren. En 't was er de
zoete inval. Men werd gul ontvangen en feestte door tot het
uur van scheiden aanbrak.

Maar niet alleen dat. De planters, die allen een grooten
kweek van rund- en pluimvee en varkens hielden, zonden tegen
die feestdagen voor hunne vrienden in de stad, die niet konden
overkomen: speenvaruens, kalkoenen, kippen, doksen,eenden enz.

Ik heb als opzichter bijgewoond dat mijn directeur aan
zijn vrienden in de stad niet minder dan twaalf speenvarkens
ten geschenke zond.

Thans mag er door de directeurs over het algemeen niet
gekweekt worden. In dien tijd hield zelfs het volk varkens
op na en wel op stille wijze.

Ze hadden het kot onder hunne woningen. En terwijl de
varkens van den directeur over dag werden losgelaten en
's avonds weer in het kot gejaagd, lieten zij die van hen
's avonds uit en namen ze weer in den vroegen morgen in.
Zoo kwam de directeur er niet achter, dat zy ook varkens
hielden. Misschien deed hy maar of hij van niets wist. Want
de directeurs, die ziende blind en hoorende doof waren, speel-
den de beste kaarten.

Zij maakten product op hun pantoffels.—

De planters van voorheen hebben steeds alle aandacht
geschonken aan den aard van den grond en dien de bewer-
king gegeven, welke de ervaring had geleerd de beste te zijn.
Hunne velden waren in breede bedden aangelegd. Dat was
niet om de aardigheid, maar om het land koel en vochtig te
houden.

De mooiste grondverdeeling die ik in mijn tijd gezien heb,
was op de plantage Caledonia.

Terwyl op; de plantages gewoonlyk één middenpad voor-
kwam, waren er daar drie zulke paden, elk met een loostrens
aan weerszijden. In het midden werden de paden doorsneden
door een dwarsdam ; alle stukken hadden twee zijtrekkers voor
de goede afwatering; de bedden hadden een goede breedte.



Wat zien wij thans ? De bedden worden smaller gemaakt.
z.g. om ze gauw te doen uitdrogen, daar ze geneigd zouden
zijn, water in het midden te houden.

Daarover hebben de planters van vroeger niet te klagen
gehad. Zij lieten het getjapte wied in het midden van het bed
bijeen brengen, waardoor dit rond werd, en aldus goed afwa-
terde; ook werd er met houweelen en niet met houwers ge-
werkt zooals thans. Het veelvuldig ..waaien" met de houwers,
vormt een tapijt van de gekapte wortels op de bedden, waar-
door het water niet afloopen of doordringen kan. Vooral op
de bacovenplantages, waar alle trenzen op 1 M diepte gedolven
worden, hoewel de verschillende grondsoorten dor plantages al-
hier ook verschillende diepte eischen.

Men krijgt door de huidige wijze van bedelvinar den taaien
ondergrond op de teelaardelaag. En loopt men op de bedden,
dan rolt de grond weer in de trenzen en men kan aan het
uitdelven blijven. Zonder rekening met den grond te houden.
worden alle bedden omgevorkt. Bacovenstoelen worden niet ge-
disseld, zooals het behoort, maar tot verzuring gelaten.

ledereen verbeeldt zich thans planter te zijn en wil van
achter zijn lessenaar plantages dirigeeren en dan worden vaak
de ongerijmdste orders aan de plantage-directeuren gezonden.

Ook hebben velen dezer Administrateurs de loffelijke ge-
woonte het werkvolk uit te hooren; die menschen krijgen een
zoopje of een broodje om hun tong los te maken.

Door deze wijze van optreden der tegenwoordige beheer-
ders wordt een ongezonde verhouding tusschen den directeur
en het volk in het leven geroepen, wat zeker niet in het be-
lang der plantage is. Is een directeur niet gelust bij het volk.
dan komen allerlei leugens voor den dag.

Vertrouwt een beheerder zijn directeur niet, dan moet hij
hem ook niet langer houden. Gekonkel met arbeiders is zeer
slecht. Dat bestond voorheen niet. Een administrateur hoorde
geen achterbaksche praatjes van arbeiders aan. Had een arbei-
der grieven tegen zijn directeur, dan kon hij zich bij den naast-
bijzijnden burgerofficier beklagen of wachten tot de adminis-
trateur op de plantage kwam. Ging een arbeider zich beklagen



bij een burgerofflcier, dan gaf dezen aan den burgerkapitein
daarvan kennis en de burgerkapitein gelastte een luitenant of
een onderofficier om een onderzoek in te stellen en van het
onderzoek proces-verhaal te maken en afschrift aan den Heem-
raad of den Baad van Ingelanden van het, district te zenden.
Daarna kwam het in handen van den Procureur-Generaal, die
dan daarop rechi liet doen. Was de klacht ongegrond, dan
werd de arbeider gestraft. Het volk kende zeer goed dezen
gang van zaken.

De burgerkapitein (kapitein hij de gewapende burgermacht
in bet district) had vroeger een heelen boel te vertellen. Hij
verving het Hoofd van het district bij ontstentenis.

Zoo heb ik b\\. bij liet overlijden van den Ds. Commis-
saris van Beneden Commewijne (den heer Jessurun), als bur-
gerkapitein een heele poos het district geleid, bijgestaan dooi-
den Ds. Secretaris (den heer M. Nassy) en den klerk, (den heer
A. Van Spall) —en zonder een dankje daarvoor te ontvangen.
Daarop rekende ik ook niet. ledereen stelde zich gaarne be-
langeloos ten dienste van het algemeen.

Maar dat was in den goeden, ouden tijd.
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