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I

In de Banden der Slavernij.

't Is onder Gods aanbiddelijk bestel wel een merk-
waardig samentreffen: het nationale eeuwfeest onzer
bevrijding van het Fransche juk, en het halve eeuwfeest
eener andere verlossing, die aan de 45.000 slaven van
Suriname de vrijheid schonk.

Denk er niet gering over! Deze slaven waren rechte-
ioos; hun bloedverwantschap werd niet geëerbiedigd,
zelfs niet erkend; de slavernij in ons Suriname vormt
een sombere, met bloed beschreven bladzijde in de kolo-
niale geschiedenis van Nederland, en in den naam maar
buiten weten zijner Koningen werden gruwelen bedreven,
die niet alleen het christenhart maar ook het menschen-
hart met ontzetting vervullen. Deze slavernij was een
smaad, een onteering, ja een schande voor den Neder-
landschen staat; een der treurigste erfenissen der vade-
ren, en uit die plantages klom jaar op jaar en eeuw op
eeuw het droeve weeklagen op van duizenden ellendigen.

Er werd, in het latere tijdperk der slavernij, van re-
geeringswege wel een controle ingesteld., doch wat baatte
deze controle, daar de personen, wier daden gecontro-
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leerd moesten worden, zeiven de controleurs waren? De
getuigen, die in de rechtsgedingen werden opgeroepen,
waren de belanghebbenden: de eigenaren en de amble-
naren der plantages. Hun getuigenis besliste. Zij, de
aanklagers, werden geloofd, en niet de aangeklaagden.
Er was geen recht te verkrijgen voor den armen, ver-
drukten, mishandelden slaaf. De geheele maatschappij
was vergiftigd door dit stelsel van slavernij; de onaan-
tastbare zuilen van recht en gerechtigheid waren, zoover
het de kleurlingen betrof, omvergestoten, en het zedelijk
geweten der slavenhouders en van de blanke bevolking
was verlamd.

Waren er dan geen regecringspersonen, waren er dan
geen gouverneurs, wier hart van deernis werd aange-
grepen om het lot dier verworpelingen? Stellig! zij wa-
ren er, en eere zij de nagedachtenis van deze edele
mannen! Maar zij vermochten niet tegen den stroom op
te roeien; hun macht was te beperkt tegenover die geslo-
ten phalanx van slavenhouders en belanghebbenden, die
zich vet mestten met het zweet en het bloed der onge-
lukkige Negers. En daarom is het te verstaan, dat Otto
Tank, destijds voorzitter der Broedergemeente in Suri-
name, in zijn brandende verontwaardiging een schrijven
richtte aan de eigenaren en administrateurs der Suri-
naamsche plantages,*) waarin deze zinsneden voorkwa-
men: „Terwijl ik Suriname reeds kende, heb ik nu ook
de meeste slavenlanden in West-Indië en Noord-Amerika
bezocht, en nauwkeurig gadegeslagen met deze uitkomst,
dat ik de slaven nergens aan die slechte behandeling heb

x) Mei 1848.
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onderworpen gezien als in Suriname. Waar ziet men
elders de Negers naakt en door zweepslagen gewond
langs de straten gaan? Zelfs niet bij den arbeid zijn de
Negerslaven op de Deensche eilanden ongekleed. Waar,
dan bij ons, moet de Neger straf ondergaan, alleen, om-
dat hij een klacht heeft ingeleverd? Waar worden zij zoo
onmenschelijk gestraft als bij ons?"

Welk een aanklacht! En het verschrikkelijkste was,
dat zij de volle waarheid bevatte, al berokkende de
openhartige ontboezeming aan de zending ernstige moei-
lijkheden. Want de blanke bevolking zag over het alge-
meen in de slavernij een vernuftig uitgedachte methode,
om de plantages op het voordeeligst te exploiteeren, en
aan de blanken de grofste winsten te bezorgen.

De slavenbevolking eener plantage werd een Negen-
nacht genoemd, en deze Negennacht was even als een
kudde schapen te koop. Ja, het waren schapen: lijdzaam
en weerloos, die op de markt aan den meestbiedende
werden verhandeld. En deze verkoop geschiedde niet
alleen in het donkerst Amerika, maar in het volle dag-
licht, onder de bescherming der wet, in Nederland, het
klassieke land der vrijheid.

Laten we, om dit te bewijzen, een advertentie aanhalen
uit de vroegere Amsterdamsche nieuwsbladen, en luidend
als volgt:

Op den 2O.sten December a.st. [1854] zal des namid-
dags ten twaalf ure te Amsterdam in het voormalige
Oude-Zijds-Heeren-Logement verkocht worden de bij
uitstek vruchtbare, goed onderhouden Katoen-Plantage,
genaamd Badenstein, waartoe behoort een stuk van
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Klein-Arma's Zorg, gelegen in de kolonie Suriname, met
dezelver Negermagt 1) en verdere aanhoorigheden, be-
nevens de Plantage Klein-Lunenburg, mede aldaar ge-
'egen, te zamen in éénen koop."

Doch er rustte geen zegen op het geld, dat door het
uitmergelen der arme slaven werd verkregen, want hun
verkort loon riep naar den hemel, en hun geschrei klom
in de ooren des Heeren Zebaoth.

Daar was wel uiterlijke pracht en heerlijkheid — dat
is waar, en de in het binnenland diep onder het onkruid
bedolven marmeren standbeelden, die voor de directeurs-
woningen prijkten, getuigen er nog heden van. Doch
slechts het oog van den oppervlakkigen beschouwer liet
zich daardoor misleiden, want werkelijke bloei en wel-
vaart, die de geheele bevolking ten goede kwam, ontbrak.
Slechts de blanke eenlingen werden rijk: ten koste van
het geheel. De slavernij was een vloek en geen zegen; de
bevolking van kleurlingen, die bijna de geheele bevolking
bevatte, werd niet opgeheven maar neergedrukt. En de
exploitatie der plantages was de afschuwelijkste roof-
bouw, die zich denken laat, omdat hij werd gepleegd op
menschelijke wezens, onze naasten, onze broeders, ge-
schapen naar het beeld Gods

Daar stond aan het einde der Gravenstraat te Parama-
ribo een somber, houten gebouw met twee pleinen; het
eene door een heining van palissaden, het andere door
een planken schutting omgeven. Het was de gerechts-

*) Volgens opgave in den Almanak voor de Ned. West-Indische
Bezittingen bestond deze Negennacht op i Januari 1854 uit 334
slaven.
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plaats voor de slaven; hier werden ze gemarteld en
gepijnigd — het was het beruchte Piket van Justitie.

Met schuwe blikken gingen de slaven deze plaats voor-
bij. O, ze kenden die plek der verschrikking! Zij werden
er heen geleid, als hun meesters het noodig achtten, dat
ze straf ontvingen, en de politie paste de straf toe.

De politie was billijk in haar eischen: hoogstens vijftig
cents voor een geeseling. Zij gelastte den slaaf, zich te
ontkleeden, en slechts een breeden schortband behield
hij om het middel aan. Er volgde een oogenblik van
huiveringwekkende stilte, als de veroordeelde met een
om de handen bevestigd touw tusschen de twee onver-
biddelijke palen werd omhoog geheschen. Dan floot de
zweepslag door de lucht, en werd het smartelijk gegil
gehoord.

Men was in Paramaribo aan die kreten gewoon, en
de publieke opinie trok er zich niets van aan — die
gevonnisde was immers slechts een slaaf, een verachte-
lijke Neger, een verworpeling. De zweep ploegde den rug
der veroordeelden; bloedige striemen liepen over hun
naakte lichaam; het bloed droop op den grond — het
Piket van Justitie was inderdaad goedkoop, dat het dit
alles leverde voor vijftig cents

O, het was hartverscheurend, zooals het den slaven en
den slavinnen op dat wreede Piket verging! Daar was
geen recht dan dat van den eigenaar, van den meester.
Zij werden mishandeld, geslagen, gegeeseld op gezag van
dien verschrikkelijken meester, zonder dat er een beroep
op een hoogeren rechter was. Op dit Piket besliste niet
de rechtvaardigheid maar de hardvochtige stemming van
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slavenhouders, die in de Negers niet hun naasten maar
hun lastdieren, hun beesten zagen.

Daar werden door de slavenhouders grootere afschu-
welijkheden gepleegd. Deze zon, die de aarde koestert,
heeft gezien, hoe die ongelukkige kleurlingen, wier eenige
misdaad was, dat zij de blanke huid van den Europeaan
misten, door blanken in der. dood werden gejaagd. En
de glans dezer sterren heeft zich weerspiegeld in de rood
gekreten oogen van moeders, die het wreede lot harer
kinderen, en van kinderen, die het wreede lot hunner
ouders beweenden — daar bruist een sombere vloed van
bloed en ellende door de plantages der blanke meesters
heen!

11.

De Zending der Moravische Broeders.
Was er dan geen barmhartigheid te vinden? Was de

laatste vonk van mededoogen uitgedoofd? Viel geen
lichtstraal van het Evangelie, dat de vrijheid, de erbar-
ming en de verlossing predikt, in deze droeve duisternis?

De zendelingen der Moravische Broedergemeente
brachten reeds in 1738 de blijde Boodschap aan de arme
kinderen van Cham, die daar te Suriname zwoegden
onder het looden juk der slavenhouders. Deze zendelin-
gen zagen gruwelen, die hun verontwaardiging wekten,
en hun het bloed naar de wangen joeg. Maar zij zwegen
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er over, en zij móésten zwijgen, want anders werd hun
de toegang tot de plantages ontzegd. Door poelen van
modder en leem baanden zij zich een weg naar de neger-
hutten: menschelijke woningen, die afschuwelijker waren
dan varkenshokken. De wantrouwende blik der blanken
volgde hen op die zware tochten, en de kleurlingen namen
deze vreemdelingen, die zich gezanten noemden van den
Koning der koningen, met geen geringeren achterdocht
op. Want hoe konden deze ongelukkige slaven zich met
den godsdienst der blanken vereenigen, zoolang deze
blanken hun beulen, en deze Christenen tyrannen waren?
Naar de menschelijke opvatting hadden deze wakkere
zendelingen een hopeloos werk aanvaard, doch zij waren
niet gekomen in eigen kracht. Zij gehoorzaamden im-
mers het gebod van hun grooten Zender; een apostolische
heldengeest was over hen vaardig geworden, en de liefde
van Christus drong hen.

Die liefde heeft wonderen gewerkt. Zij wierp een straal
van goddelijk licht in de. duisternis van het donkerst
Suriname, en aan die verachte Negers, die verstootelin-
gen der maatschappij is het Godverheerlijkend Psalm-
woord vervuld geworden: „Ik zal Rahab en Eabel ver-
melden onder degenen, die Mij kennen; ziet, de Filistijn
en de Tyriër, met den Moor, deze is aldaar geboren".*)

Dr. W. R. van Hoëvell schrijft in zijn zoo tref-
fend werk: „Slaven en Vrijen" van een vriend, een man
van de wereld, die een godsdienstoefening der Moravi-
sche Broeders met Negerslaven wenschte bij te wonen.

») Psalm 87 : 4.
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De directeur der plantage vond dien wensch zonderling
en vreemd; zoon godsdienstoefening had immers niets
om 't lijf, en was slechts geschikt, om den lachlust op
te wekken.

Nochtans ging de vriend, want de nieuwsgierigheid
prikkelde hem.

„Ik ging den volgenden dag", zoo verhaalde hij
later x): „de godsdienstoefening bijwonen, maar ik lachte
niet. 't Is waar: het uiterlijke der plechtigheid had niets
opwekkends. rt Was een katoenloods, waarin de gemeente
bijeenkwam, en er was volstrekt niets gedaan, om eenige
achtbaarheid en waardigheid aan deze voor het gebed be-
stemde plaats bij te zetten. En toch werd ik zoo geroerd
en geschokt als nooit te voren in eenige kerk.

„Toen ik in de katoenloods kwam, was de gemeente
bijeen, en de leeraar zijn rede reeds begonnen. Eene eer-
biedige stilte heerschte in de vergadering. Een vijftigtal
slaven was hier verzameld. Ik zag er jongelieden, even
de kindsche jaren voorbij, en grijzen, gekromd van den
arbeid, die de slavenketenen gedurende een menschen-
leven hadden getorscht. Ik zag er echte Afrikanen en
kleurlingen van allerlei scbakeeringen, tot mistiezen toe,
die zoo blank waren, dat ik ze voor Europeanen zou
hebben aangezien, indien ik niet beter had geweten.. leder, die zich in de vergadering bevond, had in ge-
spannen aandacht het oog gevestigd op den leeraar. Allen
luisterden naar hem, alsof hij hun het zaligste, dat zij
kenden, de vrijheid, kwam aankondigen, 't Was ook de

') Dr. W. R. van HOEVELL: „Slaven en Vrijen", II blz. 160
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vrijheid, die hij hun predikte, maar aan gindsche zijde van
het graf!

„In zeer eenvoudige bewoordingen stelde hij hun de
zaligheid des hemels voor: voor allen, die op Christus
vertrouwen, bereikbaar, en voor allen het hoogste goed.
Juist door haren eenvoud, geheel voor 't kinderlijk ge-
moed geschikt, greep ook mij die prediking aan. Ik werd,
evenals de slaven, meegesleept door den prediker van 't
Evangelie; ik luisterde met hen, even ingespannen als
zij. En toen hun zacht, liefelijk, melodieus loflied ten he-
mel rees, voegde ik ook mijne stem bij de hunne; en toen
hun dankgebed den goeden Vader van slaven en vrijen
werd opgedragen, steeg er ook eene vurige bede uit mijne
borst. Diep getroffen keerde ik huiswaarts".

Laten wij aan twee namen van die Moravische Broe-
ders herinneren!

Lodewijk Christoffel Dahne was een der
pioniers, die in 1757 van uit Paramaribo onverschrokken
de oerwouden introk, om aan de woeste Caraïben-India-
nen het Woord des Levens te prediken. „Onze lieve broe-
der Dahne", schreef Schumann, na den pionier in zijn
eenzaamheid te hebben bezocht: „herinnert mij aan den
aartsvader Abraham in de bosschen van Mamre. Ik heb
hem nooit zoo vergenoegd gekend dan daar. En er gaat
bijna geen dag voorbij, waarop geen Indianen tot hem
komen."

Doch de tent van den patrjarchalen herdersvorst zal
toch meer weelde hebben gekend dan de armoedige hut,
door broeder Dahne bewoond. De muren bestonden uit
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in elkander gevlochten boomtakken, en het dak uit palm-
bladen. Een hangmat was Dahne's rustplaats; wilde die-
ren en vergiftige slangen zijn gezellen; een bloeddorstig
volk zijn arbeidsveld. En dit volk, deze Caraïben-India-
nen besloten, den blanken man uit het verre land te ver-
moorden.

Dahne had zich ,op een middag juist neergezet, zijn
sober middagmaal te gebruiken, toen vijftig gewapende
Indianen snel in cano's kwamen aangeroeid. Dahne
stond op, om hen tegemoet te gaan, en begreep onmid-
dellijk aan hun onheilspellende blikken, dat de toestand
hachelijk was.

Doch het ontstelde hem niet. Deze moedige man wist
niet, wat vrees was, en riep de krijgslieden in het Ara-
waksch-Indiaansch een hartelijk welkom toe.

Ze verlangden, dat hij Caraïbisch zou spreken, maar de
zendeling kende die taal niet, waarop een tolk naar voren
kwam, en op dreigenden toon in het Arawaksch vroeg:
„Wie heeft u toegestaan, hier te bouwen en te wonen?"

„De Gouverneur!" was het antwoord.
„Waartoe zijt ge in dit land gekomen?" vroeg daarop

de tolk. Toen wendde de zendeling zich tot het Opper-
hoofd, en antwoordde: „ Ik heb broeders aan de overzijde
der zee, die gehoord hebben, dat er in dit land Indianen
wonen, die hun Schepper niet kennen. Deze broeders
zonden mij hierheen, om de taal der Indianen te leeren,
en hun van hun Schepper te verhalen."

„Zijt gij een Spanjaard?"
„Neen."
„Een Franschman?"
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„Neen."
„Zijt ge een Hollander?"
„Ik ben nu wel uit Holland gekomen, maar woon nog

veel verder. Ik ben een der broeders van den overkant der
zee, die u liefhebben."

Het Opperhoofd zag den weerloozen blanken man
peinzend en vol verwondering aan. Er was een aangrij-
pende stilte. Geen strijdbijl werd opgeheven, en geen pijl
werd op den boog gelegd.

Toen zeide het Opperhoofd: „Hebt gij dan niet ge-
hoord, dat wij Indianen u willen dooden?"

„Ik heb het gehoord", antwoordde de zendeling: „maar
ik geloof het niet, want onder uwe stamgenooten zijn
lieden, die mij bezochten, en weten, dat ik u liefheb."

„Dat is waar. Ze hebben mij trouwens verteld, dat
gij een ander Christen zijt dan andere blanken".

„Welnu — indien gij dus weet, dat ik u liefheb, waar-
om zoudt ge mij dan dooden?"

De vijanden waren ontwapend; die zendeling was im-
mers hun vriend; neen, hij had van hen voortaan niets
meer te duchten.

„Nu veranderden allen van houding", berichtte Dahne
later in zijn eenvoudige, ongekunstelde taal: „en gingen
uiteen. Slechts de aanvoerder bleef bij mij, en vroeg mij
vele dingen, die ik hem zoo goed mogelijk duidelijk
maakte. Toen hij hoorde, dat hier geen andere blanken
woonden dan Broeders, werd hij zelfs vriendelijk, en gaf
mij bij het heengaan op mijn verzoek van zijn levens-
middelen. Ook beloofde hij terug te komen. Zoo hielp
de Heiland mij van dag tot dag".
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Zuster Hartmann is een treffende figuur in de
zendingsgeschiedenis geweest. *) Zij was eene trou-
we hulpe voor haren man in den zendingsarbeid,
en toen hij van zijn zwaren post werd afge-
roepen, sterkte zij zich in den Heere, om het geze-
gende werk alleen voort te zetten. Zij had groote gaven
als onderwijzeres ontvangen, en hield des daags voor de
kinderen, en des avonds voor de volwassenen school.
Haar geduld evenaarde haar geestdrift; zij scheen onver-
moeibaar, en trotseerde de giftige gassen der moerassen,
om het arme Negervolk uit zijn schrikkelijke onwetend-
heid op te heffen.

Zij drong door tot het moordend klimaat van het
„Doodenland": het kerkhof der Moravische Broeders,
om zielen voor Christus te winnen. Zij vergat zich zelve,
om geheel op te gaan in den dienst des Heeren. Zij
onderwees en troostte; vermaande en verpleegde; zij
hield de schapen en lammeren des Heilands bijeen, en
was waarlijk eene moeder in Israël. Noch de haat der
slavenhoudcrs noch de verschrikkingen der melaatsch-
heid konden haar terug houden van haar doel, en even
onbaatzuchtig als nederig, kwam het beeld van Chris-
tus in deze dienstmaagd des Heeren met wondere klaar-
heid tot openbaring.

Met een roerende liefde waren de Negers aan deze
zendeling-zuster gehecht, en er was op de plantages
een groote rouw, toen de doodstijding bekend werd.

Haar einde was zonder smart, en haar sterven
een zacht inslapen in de armen van haar trouwen God.

l) H. Weiss: „Ons Suriname", bl. 72.
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Zij overleed den 3osten December 1853; haar arbeid was
rijk gezegend, en allicht zijn er nog kleurlingen in het
leven, die deze buitengewone vrouw hebben gekend.

Tot en met het jaar 1912 heeft de Moravische Zen-
dingsgemeente 215 namen opgeteekend van Broeders en
Zusters, die met hun dood hun liefde tot de verachte
kleurlingen in Suriname hebben bezegeld, 1) terwijl het
getal der zendelingen, die met gebroken levenskracht
huiswaarts moesten keeren, stellig niet kleiner is geweest.

O deze zendelingen! deze broeders en zusters! hun
kracht verterend in den wijngaard des Heeren!

Zoekt gij helden? Hier zult ge ze vinden, die den dood
moedig tegengingen, en zich lauweren verwierven,
welke hun eens door den Vorst des Levens ten aan-
schouwe van de geheele wereld op de slapen zullen wor-
den gedrukt!

Zoekt ge martelaren? Hier kunt ge ze vinden, die hun
leven offerden op het heilig altaar der liefde, en
op den drempel van het eeuwig Zion door de zangen der
engelen zullen worden begroet!

De Heiland zegende hun arbeid, en verwekte boven-
dien onder de inlanders helpers, die de zendelingen in
hun zwaren arbeid trouw ter zijde stonden. Wij noemen
den Boschneger K i n g, die op wonderbare wijze door
God gegrepen, en later door een Moravischen Broeder
met den naam Johannes gedoopt, met kracht tegen
de afgoderij en de heidensche gruwelen zijner stamgenoo-

') Ongerekend de 72 kinderen der zendelingen, die in het
moordend klimaat bezweken.
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ten optrad, hun afgodshuizen verwoestte, en wijd en zijd
met vurigen ijver het Evangelie verkondigde.

Hij was een zoon der vertroosting voor de Moravische
Zendingsgemeente; hij strekte zijn zendingstochten tot
de verre Auka-Negers uit, en overleed in vollen vrede
en hoog bejaard in het jaar 1898.

Doch ook voor de Christenen uit de slaven gold het
woord van onzen Heiland: „Ziet, Ik zend u als schapen
in het midden der wolven!" *)

Daar was een nieuwe dominé te Paramaribo gekomen.
Hij kende de Surinaamsche toestanden nog niet, en ver-
baasde zich, dat zijn ouderling, een slavenhouder, met
zulk een verregaande minachting over den zendingsarbeid
der Moravische Broeders sprak. De verbazing van den
broeder ouderling was echter niet geringer, en hij zou
het den leeraar eens duidelijk maken, dat er voor die
minachting alle reden was, en de slaven alle ontzag voor
hun meesters zouden verliezen, indien zij denzelfden
godsdienst beleden als de blanken. Hij zou dit bewijzen
uit eigen ervaring, en deed den leeraar het volgende
merkwaardige verhaal: 2)

Ik heb een slaaf, Present, die reeds dertig jaren in
mijn dienst is. Vroeger had ik nimmer over hem te
klagen. Eiken morgen zond ik hem uit, om zijn eigen
onderstand en bovendien een gulden voor zijn meester
te verdienen, en ik moet het hem ter eere nazeggen: Dat
miste nooit! Waren er eens niet veel schepen, was er

') Mattheüs X : 16^7.
?) Dr. W. R. van HoëVELL: „Slaven en Vrijen", II bl. 149CV.
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weinig vertier aan den waterkant, toch wist hij op de
een of andere wijze mij mijn geld te bezorgen. Hoe hij
dat deed, daarmede liet ik mij natuurlijk niet in; dat
was voor zijn rekening; zooveel vrijheid moet men hun
laten.

Zoo ging het, zonder dat ik ooit eenige klachten over
hem had, tot nu een paar jaren geleden. Toen veranderde
hij geheel en al. Zijne plichten begon hij te verwaarloo-
zen, want gedurig kwam hij thuis zonder het geld, dat
hij aan zijn meester behoorde te brengen. De eerste
maal zag ik het door de vingers. Reeds vijf-en-twintig
jaren lang was het goed gegaan; nooit had hij verzuimd;
ik meende edelmoedig te kunnen zijn, en het onopge-
merkt te kunnen laten. Maar kort daarna gebeurde het
al weer. Nu begreep ik, dat het mijn plicht was, Present
ernstig onder handen te nemen.

„Zeg eens, schoft!" zeide ik tot hem: „waarom hebt
gij mij mijn geld niet gebracht?"

„Ach, Meester! vergeef het mij! Gij weet, hoe lang ik
u reeds heb gediend. Nu word ik oud; ik ben niet meer
zoo sterk als vroeger, en met den besten wil zal 't mij
niet meer mogelijk zijn, u eiken dag een gulden thuis
te brengen".

Ik moet zeggen, dat dit indruk op mij maakte. Men
zegt wel eens in Europa, dat wij harde en slechte mees-
ters zijn voor onze slaven, maar men belastert ons. Ik
had medelijden met den ouden Present, en ik gaf hem
afslag tot zestig centen. Indien hij mij deze geregeld
thuis bracht, dan beloofde ik hem, dat ik voortaan te-
vreden zou zijn. In weerwil echter van den afslag, dien
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ik aan Present had toegestaan, kwam hij toch al spoedig
weer aan zijn verplichtingen te kort. Opnieuw, en nu
met een ernstige bedreiging, onderhield ik hem.

„Hoor eens", zeide ik: „indien gij nu nog eens den
luiaard speelt, en mij mijn geld niet brengt, dan zend
ik u naar het Piket van Justitie".

Toen viel de schobbejak op zijn knieën, en kuste H+
mijne, en huilde en jammerde als een bezetene.

„Vergeving, Meester! goede Meester! Ik heb u on-
langs bedrogen; thans wil ik de waarheid zeggen. Niet
omdat ik te oud ben, niet omdat ik niet meer werken
kan, ben ik den laatsten tijd nalatig geweest in mijn ver-
plichting, om u geld thuis te brengen. Ik werk harder
en ijveriger dan ooit in mijn leven; ik span mijne krach-
ten in gelijk nooit te voren. Maar wat ik vroeger deed,
mag ik thans niet meer doen. Vroeger, als mijn dagwerk
mij het u verschuldigde niet had opgebracht, wist ik wel
middelen, om aan geld te komen. Was het noodig, dan
kwanselde en dobbelde ik. Ja, ik stal het, als ik 't niet
anders kon krijgen, en nooit heeft mij iemand betrapt.
Maar thans mag ik niet meer. Ik moet door arbeid uw
geld kunnen verdienen, of ik breng het niet thuis. Mijn
oogen zijn geopend; ik mag niet langer zondigen tegen
God; ik moet eerlijk en rein van handel en wandel
worden."

Ik vroeg aan Present, hoe hij aan deze zonderlinge
redeneeringen was gekomen, en hij noemde mij de zen-
delingen als de wonderdokters, die deze „bekeering" en
„wedergeboorte" (zoo drukte hij zich uit) bij hem had-
den teweeg gebracht.
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Zoo leeren deze zendelingen de slaven de bevelen hun-
ner meesters onder allerlei voorwendsels en schoone
woorden te overtreden. Zoo leeren deze zendelingen hen,
zich een oordeel aan te matigen over hetgeen wij hun
gebieden. Ik begreep dan ook, dat ik door strenge maat-
regelen de gehoorzaamheid in mijn Present moest her-
stellen, die, naar het scheen, door den invloed der Herrn-
hutters vrij wat geleden had.

„Schobbejak", zeide ik tot hem: „dat geteem betee-
kent niets. Met uw praatjes heb ik niets te maken, 't Zou
wel zonderling zijn, dat gij vroeger jaren achtereen op
een oneerlijke wijze mijn geld hadt verdiend. Ik geloof
er niets van. Kort en goed: ik heb u afslag gegeven, maar
gij zorgt, dat gij nu thuis brengt, hetgeen ik u heb be-
volen, of de zweep zal 't u wel leeren."

En de zweep heeft het hem geleerd, maar toen eerst
bleek het recht duidelijk, hoe gevaarlijk die zendelingen
zijn. Ik zal 't u verhalen.

Een dag of wat later kwam hij weer te kort, en nu
was mijn geduld ten einde.

„Present!" zei ik op zeer bedaarden toon, zonder mij
eenigszins driftig te maken: „de maat is vol; gij gaat
naar het Piket van Justitie!" en ik gaf een anderen
slaaf bevel, hem derwaarts te brengen.

De oude schelm begon te beven over zijn gansche
lichaam.

„Ach Meester!" riep hij weenende: „zie 't nog een-
maal door de vingers!"

„Neen, Present, 't is nu te laat. 't Spijt mij, maar ge
moet op uw ouden dag met de zweep kennis maken."
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Nu wierp hij zich neder voor mijn voeten, en kuste die
en huilde en lamenteerde. Verbeeld u, Dominé, wat hij
zei. 't Is waarlijk heiligschennis in den mond van zulk
een zwarten deugniet. „Meester!" riep hij: „Christus
heeft gezegd, dat men zeventig maal zevenmaal moet
vergeven — o vergeef ook mij om der wille van dien
Christus!"

„En gij hebt hem vergeven?" zei de predikant met een
bewogen stem en tranen in zijn oogen: „gij hebt hem
vergeven? O zeg het mij spoedig, ouderling der Chris-
telijke gemeente!"

De ouderling zag den dominé verwonderd aan.
„Wel neen!" hernam hij met een gelaat, waarop de

uiterste bevreemding te lezen stond: „wel neen! Ik heb
hem naar het Piket van Justitie gezonden met een aan-
beveling, hem niet te sparen. Waar zou het heen moeten,
indien die schelmen bemerkten, dat zij door vrome woor-
den de straf konden ontgaan, die hun van rechtswege
toekomt!"

De predikant was ontzet. Huiverend wendde hij zich
af van zulke taal. Ja, deze arme schapen Christi bevonden
zich midden onder de wolven.

111.
De Dag der Vrijheid.

Doch het daagde in het Oosten, want de geest van het
ware Christendom is in onverzoenlijken strijd met de
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slavernij, en de blijde dag der vrijheid gloorde aan de
kimmen. In het jaar 1834 had de Engelsche regeering
reeds de opzienbarende verklaring afgelegd, dat dekleur-
lingen menschen waren, en in een edele aandrift de
slavernij in al hare koloniën afgeschaft. Andere rijken wa-
ren gevolgd, en de sombere profetieën, dat men zich dien
maatregel bitter beklagen zou, waren niet uitgekomen.

In Suriname echter woei nog altijd de zwarte vlag der
slavernij.

Toen Willem 111 in 1849 te,Amsterdam als koning zou
worden ingehuldigd, en de Nederlandsche hoofdstad zich
in haar feestgewaad had gekleed, kon de toeschouwer in
de Nieuwe Kerk: aan den naasten pijler ter linkerzijde
van den troon, stralend in het licht der Meizon, een
schild zien prijken, een schip vertoonend, dat vroolijk
de golven kliefde. Om dat zinnebeeld schitterden de
woorden: „Justitia! Piëtas! Fides!" dat is: Gerechtig-
heid! Godsvrucht! Trouw! En onderaan stond te lezen— Suriname.

Neen, deze goedhartige Koning wist het niet, wat
daar in het ongelukkige Suriname in den naam des Ko-
nings geschiedde; die gruwelen werden hem achterge-
houden; hij kende niet de verschrikkingen dezer Suri-
naamsche slavernij.

„Hoort dan gij", zoo had eens gouverneur-generaal
van der Capellen in naam van zijn koninklijken groot-
vader Willem I tot de bewoners der Molukken gespro-
ken: „hoort dan gij, alle volkeren van Ambon en om-
liggende eilanden, de stem des Konings, die door ons
thans tot u spreekt: verblijdt u, zijne onderdanen te zijn,
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en maakt u waardig het geluk, hetwelk hij over u ver-
spreiden wil! Dan zal het u allen en uwen kinderen wei-
gaan, en gij allen zult eenmaal, naast God, den Koning
zegenen, die het eerst bedacht is geweest, uwe rampen
in blijdschap te doen verkeeren!"

Die taal was uit het hart van Koning Willem 111 ge-
grepen, en daarom was het zulk een heuglijke en heer-
lijke dag in zijn regeering, toen zijn hand het besluit tot
vrijmaking der Surinaamsche slaven teekende.

Ja, de slaven zouden vrij worden. De gouverneur van
Suriname bradit het den 4den October 1862 ter alge-
meene kennis, dat zij op den isten Juli van het vol-
gende jaar alle rechten van vrije Nederlandsche staats-
burgers zouden bezitten.

Doch de slachtoffers eener eeuwenlange verdrukking
konden het niet gelooven. De zaak was hun te groot, te
machtig; zij vreesden voor een bittere teleurstelling, voor
een nieuwen strik, die hun gespannen werd, en eerst toen
hun geliefde zendelingen hun plechtig in de samenkom-
sten verzekerden, dat de Heiland het hart des Konings
en zijner raadslieden ter hunner verlossing had geneigd,
werden zij gerustgesteld.

Nu wilden die arme Negers ook hun dankbaarheid
toonen. Ze zonden een gezantschap aan den burger-
kapitein, hem uitnoodigend, hun nederigen en ootmoedi-
gen dank over te brengen aan den edelmoedigen Oranje-
Koning. Zij verzekerden, gedurende de maanden, die hen
nog van de vrijheid scheidden, als vlijtige arbeiders voor
ile belangen hunner meesters te zullen zorgen, en voorts
de trouwe onderdanen van Zijne Majesteit te zullen zijn.
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De gouverneur had de vriendelijkheid, de slaven in een
proklamatie te antwoorden, hen nogmaals verzekerend,
dat de iste Juli 1863 de dag hunner vrijmaking zou zijn.
Ook bij den ongeloovigste moest thans de laatste twijfel
wijken. En in deze plantages, welke zoo dikwijls het
droeve weeklagen der Negers hadden gehoord, weer-
klonken thans de liederen van hoop en vreugde.

Op Dinsdagavond 30 Juni 1863 hielden de zendelingen
hun laatste godsdienstige samenkomst met de slaven,
want den volgenden dag zou Suriname geen slaven meer
kennen. Het kerkgebouw der Broedergemeente te Para-
maribo stroomde" meer dan vol; de voorganger, broeder
Enkelmann, had tot tekst der overdenking gekozen:
„Heilig hen heden en morgen!" x)

Onder de slaven heerschte een plechtige stemming.
De Geest des Heeren sprak tot hunne harten. Daar was
een innige drang, om zich voor den Heere te veroot-
moedigen, Hem alle zonden, in de slavernij bedieven,
te belijden, en met een verzoende conscientie het gioote
feest der vrijheid te vieren.

In diepen ernst keerden de slaven uit de bijeenkomst
huiswaarts. Een stille vreugde, die wars was van ,ille
luidruchtigheid, doortintelde hun harten, en de vijanden,
de slavenhouders, die op een brooddronken straatrumoer
hadden gehoopt, kwamen beschaamd uit.

Het was volle maan; haar licht viel vredig op de
stille straten. En toen de klok het middernachtelijk uur
s'oeg, zonk daar in het zendingshuis een Moravische

') Exodus XIX :10 b.
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Broeder op zijn knieën, om de goedertierenheden des
Heeren te loven en te prijzen.

Zijn ziel was als overstelpt in hem. De dag, waarnaar
zoovele trouwe dienstknechten van Christus reikhalzend
hadden uitgezien, was gekomen. Zij hadden er om ge-
smeekt en geworsteld, maar even als Mozes hadden zij
slechts van den berg Nebo het fand der vrijheid voor de
kinderen van Cham mogen zien. Maar al schijnt de
Heere te vertoeven, Hij komt toch — zou Hij, Die het
oor heeft geplant, niet hooren, en zou Hij, Wiens inge-
wand rommelt van ontferming over Efraim, niet luiste-
ren naar het gebed Zijner uitverkorenen, die dag en nacht
tot Hem roepen?

Het is de regentijd. Nochtans breekt de Woensdag-
morgen aan met een stralende zon, terwijl de donder
van een-en-twintig kanonschoten, door het fort Zeelandia
gelost, de vrijheid der slaven verkondigt. De stad prijkt
in Zondagsgewaad, en bij de kleurlingen ziet men slechts
verheugde aangezichten. Zij houden elkander op de
straat staande, schudden elkanders hand, en wenschen
zich wederzijds geluk met dezen dag der groote verlos-
sing.

De poorten van de groote Stadskerk der Broederge-
meente staan wijd open. Reeds te zes uur in den morgen
spoeden de eerste Negers, thans vrije burgers van Neder-
land, in het wit gekleed, zich naar het kerkgebouw, of-
schoon de dienst eerst te half negen zal beginnen.

Te half acht is het gebouw reeds gevuld, en al maar
stroomen de vrijgelaten slaven nog in scharen binnen.
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De kerk wordt veel te klein; en om niemand teleur te
stellen, zal in den avond een tweede dienst worden
gehouden.

Broeder Th. van Calker, *) toenmaals Voorzitter
der Broedergemeente te Paramaribo, leest Psalm 103:
„Loof den Heere, mijne ziel, en al wat in mij is, Zijnen
heiligen Naam!"

De vergadering is opgerezen, en antwoordt plechtig
met het lied:

„Komt dan voor Zijn aangezicht,
En zegt Hem dank!"

De leeraar heeft tot grondslag zijner feestrede geno-
men den tekst: „Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt
hebben, zoo zult gij waarlijk vrij zijn". a)

Hoe toepasselijk is de tekst! Door welk een stille ont-
roering worden de woorden gedragen! En welk een
eenige vergadering is hier bijeen!

Ja, 't is een dag der verhooring van de gebeden: de
hemel neigt zich tot de aarde; het is hier een Bethel en
Pniël, waar God wordt ontmoet.

O, die vrijgemaakte slaven! Zij kunnen spreken van
nameloos lijden en van een heerlijke verlossing. leder
hunner kent zijn eigen lijdensgeschiedenis, en menigeen
draagt de lidteekenen van de onbarmhartige zweep, die
het vleesch van het naakte lichaam scheurde.

') l!r. Th. van Calker is dit jaar in den hoogen ouderdom
van 91 jaren rustig in zijn Heer en Heiland ontslapen.

-') Johannes VIII: 36.
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Ginds zit een oude Neger, de huid zwart als ebben-
hout. Twee-en-dertig jaar geleden is hij er getuige van
geweest, hoe in deze stad, op de gerechtsplaats, drie kna-
pen, slaven, op last der overheid levend werden ver-
brand. Men zeide toenmaals, dat de straf rechtvaardig
was, want zij hadden brand gesticht. Maar hoe vreeselijk
en onmenschelijk was de straf!

Deze oude Neger zou schrikkelijke verhalen kunnen
doen van de jachten der boschpatrouilles. Het waren weg-
geloopen slaven, waarop werd gejaagd, alsof het een
hertejacht gold. Ze verscholen zich in de wildernissen,
in de oerwouden, waar slechts in flauwe indrukken het
pad van den Boschneger of het zwakke voetspoor van den
schuwen Indiaan werd gevonden. Ze vluchtten naar de
moerassen, tusschen de kreken, achter het wuivende oever-
riet, om daar hun schamele hutten op te slaan. Daar woon-
den zij dan, verbouwden hun akkers, en namen, als zij
zich sterk en machtig genoeg gevoelden, bloedige wraak,
door de plantages te overrompelen, en de blanke be-
stuurders om hals te brengen.

Doch al maakten zij zich aan die geduchte wraak-
oefening niet schuldig, en al deden zij niemand leed, zoo
werd hun dit toch als een misdaad toegerekend, dat zij de
onduldbaar geworden verdrukking op de plantages wa-
ren ontvlucht, of andere ongelukkigen bij de ontvluchting
hadden geholpen. Daar werden vaste premies uitgeloofd
voor de gevangenneming van zulke slaven. En konden
ze niet levend worden gevangen, dan mochten ze dood
worden geleverd. Doch voor deze gedoode slaven werd
de premie lager gesteld; zij bedroeg bij regeeringsver-
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ordening van het jaar 1839 tien gulden, en deze premie
werd uitgekeerd, als de afgehouwen rechterhand van
den vermoorden slaaf als bewijs kon worden overgelegd.

Was de vangst goed geweest, dan keerde de bosch-
patrouille in zegetocht naar Paramaribo terug, terwijl
de gevangenen het snoer van afgehouwen rechterhanden
droegen. Deze oude kleurling telde een keer een snoer
van zestien afgehouwen handen: zestien vermoorde Ne-
gers. En de menschen, de blanken, de Christenen te Para-
maribo ontzetten zich niet. O neen, men lachte en schert-
ste; 't werd een mooie jacht genoemd; en slechts de
wanhoopskreet der slaven steeg op tot den rechtvaardigen
Rechter van hemel en aarde

Ginds zit een Neger van middelbaren leeftijd eerbie-
dig te luisteren naar de woorden van den leeraar.

Deze man zou weten te verhalen, hoe hij eens met de
Negennacht van een zekere plantage, waar de toestand
redelijk was, naar een der zoo gevreesde suikerplantages
zou worden overgebracht. De eigenaren richtten, om
daartoe verlof te bekomen, een verzoekschrift aan gou-
verneur van Raders, een edelen man, die zoover zijn be-
perkte macht reikte, het lot der rampzalige slaven zoo-
veel mogelijk verzachtte. Ook bij dit verzoek toonde
hij zijn menschlievende inborst, door het verlof te wei-
geren. En de eigenaren ontvingen geen toestemming.

Maar zij wisten wel een anderen weg, om hun doel
te bereiken; zij wendden zich rechtstreeks tot den Ne-
derlandschen minister van Koloniën, en de minister gaf
het verlof.

De slaven beefden, en de stoutmoedigsten weigerden
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te vertrekken. Doch wat baatte het? De gewapende
macht werd opgeroepen, en zij werden naar de suiker-
plantage overgebracht. De ontevredenheid was echter
groot, en de slaven beklaagden zich bij den directeur over
den zwaren arbeid, die hun was opgelegd. Een geduchte
afstraffing was het antwoord; hun klachten bewezen im-
mers den slechten geest, die er bij de Negennacht heersch-
te, en dubbele strengheid moest hen genezen.

Tot het uiterste gedreven, namen toen drie-en-dertig
mannen, vrouwen en kinderen het wanhopige besluit,
naar de wildernissen te vluchten. Paramaribo stond ver-
steld van zooveel weerbarstigheid; de blanke bevolking
liep te hoop, en door de regeering geholpen, werden
negen-en-twintig van die ongelukkigen weer gevangen.

Ze moesten voor de rechtbank verschijnen, en ver-
klaarden daar, dat hun bitter lijden hen tot die daad der
vertwijfeling had gedreven. Doch aan hun beweringen
werd geen geloof geslagen. De blanken werden geloofd
maar niet de zwarten. De eigenaar met zijn drie zonen:
de directeur, de administrateur en de dokter verklaarden
eenparig, dat deze slaven luiaards waren, en vijf-en-
twintig deerniswaardige, weerlooze mannen en vrouwen
werden gegeeseld. Hun naakte rug werd doorploegd van
de zweepslagen; de grond werd glibberig van het bloed;
daarna werden de afschuwelijke wonden met den balsem
der blanken: sterk gezouten pekel ingewreven.

Het is elf jaar geleden; die Neger ginds draagt nog de
lidteekenen van de gruwelijke marteling.

Ziet ge gindschen Roodhuid? Hij behoort tot een ras,
dat de oorspronkelijke bevolking van Suriname vormde,
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maar zijn volk werd teruggedrongen, uitgezogen, stelsel-
matig uitgeroeid. Deze man, wiens volk het recht der
eerstgeboorte bezat in dit land, werd tot slaaf vernederd
met zoo velen zijner stamgenooten, maar op dezen dag
beieren de blijde klokken der vrijheid, en kan hij een ge-
denksteen oprichten met het opschrift Rehobóth, want
de Heere heeft hem ruimte gemaakt.

Daar worden zuchten van diepe aandoening geslaakt;
tranen biggelen den vrijgelatenen over de wangen —hyt zijn tranen van vreugde en dankbaarheid. Want
het is het jubeljaar; het tijdperk eener eeuwenlange
verdrukking is afgesloten; de ijzeren poorten hebben
zich geopend, en de voeten dezer ellendigen staan op
den gewijden grond der vrijheid.

Des avonds werd een tweede dienst gehouden; het
kerkgebouw, verlicht door honderden kaarsen, stroomde
opnieuw vol; ook de gouverneur en de procureur-gene-
raal waren aanwezig, om getuige te zijn -van het treffende
dankuur.

Zoo liep deze dag af: zonder eenigen wanklank, zonder
uitspattingen, in stille vreugde, want hij was den Heere
gewijd.

„Ik moet bekennen", zoo verklaarde de toenmalige
voorzitter der Moravische zending in Suriname: „dat
de wijze, waarop de Negers zich gedragen hebben, onze
verwachting heeft overtroffen, en de wereld om ons
heen met verbazing vervulde. We hadden ons voorbereid
op uitbundige, wereldsche vermakelijkheden, en zie! er
was zelfs geen sprake van. De militaire patrouilles, welke
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op bevel der Regeering de ronde deden, hadden niets ie
doen!"

Den tweeden dag gaf het volk door een groot gejuich
in 't openbaar aan zijn blijdschap lucht. Doch dit ge-
juich was gespeend aan alle ruwheid, en die vreugde-
kreten hadden iets kinderlijks, dat het hart moest treffen.

Te acht uur in den morgen trok de menigte, voorafge-
gaan door knapen en meisjes met palmtakken in de
hand, onder een schallende muziek en in een opperste
geestdrift door de straten. Geen dronkenschap, geen on-
betamelijke taal noch aanstootelijke dansen werden op-
gemerkt, en vroolijk klonk het koningslied ter eere van
koning Willem den Bevrijder. 1)

Dat waren de onvergetelijke Julidagen van het jaar
1863.

IV.

Na vijftig Jaren.
De eerste Juli van het jaar 1913 is een gedenkdag. Op

dezen dag richt de christelijke zending een mijlpaal
op, en schrijft er op met gulden letteren: „Eben-Haëzer— tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen!"

O zeker, de zendelingen stonden voor een reuzentaak!
De vrijgemaakte slaven traden vol verbazing een nieuwe

) Dit lied was vervaardigd door br. Th. van CaLKER.
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wereld in, waarop zij niet waren voorbereid. Tot dus-
ver prijs gegeven aan ruwe willekeur, waren zij in eens
vrije burgers geworden: met al de rechten maar ook
met al de plichten, aan het burgerschap verbon-
den. Zij moesten nog leeren, zich als vrije bur-
gers te gedragen, en van de zendelingen werd een
groote mate van takt, beleid en voorzichtigheid geëischt,
om de Negers in die nieuwe toestanden te doen inleven.

God sterkte hen tot die moeilijke taak. En toch was
dikwijls ondank hun loon. Van de Moravische Broeders,
die hun leven hadden geofferd, om den armen Negers
het Evangelie te brengen, was gezegd: „Zij bederven
onze slaven in den grond". En toen de slavernij was af-
geschaft, de plantages niet meer de schitterende winsten
van voorheen opleverden, en de kolonie achteruit ging,
zeiden diezelfde menschen: „Zie daar de gevolgen van
de afschaffing der slavernij!"

Doch deze bewering was een leugen. Reeds lang vóór
de vrijmaking der slaven was die achteruitgang op te
merken geweest; de slavernij werkte als een zedelijke en
maatschappelijke bloedvergiftiging, terwijl de gevolgen
van dit verderfelijk stelsel, dat eeuwenlang had geheerscht,
natuurlijk nog na vele jaren moesten worden gevoeld. Aan
de bestuurders der plantages was het te wijten, dat de
slaven in het tijdperk van 1834 (het jaar der vrijwording
van de slaven in de Britsche koloniën), tot 1863 niet wer-
den voorbereid op den dag der vrijheid, en aan de zende-
lingen is het te danken, dat de slavenmacht van 45,000
kleurlingen, die op den isten Juli 1863 vrije lieden wer-
den, Suriname niet het onderst boven hebben gekeerd.
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De kolonie Suriname is niet arm geworden door de
afschaffing der slavernij, maar door de slavernij, dien
vloek der menschheid, en rijk kan zij worden en een
waarlijk bloeiend land door den steun van Nederland
en den arbeid onzer zendelingen. Zie! op de puinhoopen
van een vermolmden slavenstaat hebben de Moravische
Broeders een nieuw rijk gesticht, en deze Broeders heb-
ben uit de vrijgemaakte Negers tal van inlandschc y.en-
delingen en geordende leeraren gekweekt: zonen van
wreed verdrukte slaven.

Deze zendelingen zijn voortgegaan door goed gerucht
en kwaad gerucht, en menige liefelijke vrucht is gerijpt,
tot op dezen dag. Hun arbeid was niet ijdel in den Htwre;
ook onder die verachte Negers heeft God Zijn uitvetko-
renen, die levende brieven van Christus zijn geworden,
hun goede belijdenis met werken der ware godsvrucht
versierend. Er is veel kinderlijk geloof ontwaard onder
die Neger-Christenen; de oprechte dankbaarheid en in-
nige aanhankelijkheid, die zij hun voorgangers bewijzen,
is dezen tot een groote verkwikking geweest, en het
Woord Gods was ook in Suriname een hamer, die harde
harten kan breken.

Daar hun liefde zoo groot is, bepalen de Moravische
Broeders zich echter niet tot de kleurlingen van Afrika,
maar gaan zij eveneens tot de duizenden koelies, die uit
Britsch-Azië, China en Java overgekomen zijn. Zij bezitten
immers een schat, die allen gelukkig kan maken, en dien
zij danrom allen aanbieden. Te midden der vele teleur-
stellingen gaan zij voort met onbezweken moed, en zou-
den zij een keer versagen, dan openen zich de hemelen.



KERK DER BROEDERGEMEENTE IN PARAMARIBO, iB6j.





35

en de stem van hun grooten Zender vertroost hen.
Laten wij dan deze mannen-broeders steunen en ster-

ken in hun arbeid! IJveren wij voor onze Oost ? Het
stemt tot vreugde. Maar laten wij ook naar de andere
zijde zien, want daar ligt onze West, ons Suriname!

Den naam te noemen, is reeds voldoende, om aan een
zware nationale schuld te herinneren. En de christelijke
zending aldaar sterkend door onze gebeden en gaven,
zullen wij de zendelingen bemoedigen in hun heerlijk
maar moeilijk werk, om met vasten tred voort te gaan
en de gezegende Kruisbanier te planten tot in de oer-
wouden van Suriname.

Dit jaar is een jubeljaar. Wij gedenken onze staatkun-
dige bevrijding van vóór honderd jaren. Welnu! laten
wij dan ook de vrijmaking der Surinaamsche slaven van
voor een halve eeuw gedenken, door een dankoffer te
geven aan de Surinaamsche zending!



Overzicht van den toestand der Zending
in Suriname in 1913.

32 Stations.
25 Buitenstations.
26 Predikplaatsen.

89 Buitenlandsche Zendelingen met vrouwen.
24 Inlandsche Arbeiders met vrouwen.

417 Inlandsche Helpers.
530 Totaal van alle arbeiders.

7429 Avondmaalsgerechtigde leden.
27949 Totaal der gedoopten.

233 Buitendien onder toezicht.
28182 Totaal der onder toezicht der gemeente staatulo

personen.

33 Dagscholen, Zendingsscholen op Hoofdstations.
3183 Scholieren.

119 Onderwijspersoneel

15 Zondagsscholen op Hoofdstations
7 Zondagsscholen op Buitenstations

1642 Scholieren.
67 Onderwijspersoneel.

1 Theologische school.
2 Leerkrachten.
6 Scholieren.
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