


Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1994. - Dl.14 10 de Berbice en de Corantijn, die bij debrede Berbice-mond in zee stroomt. Een70-tal slaven ging tot oproer over, ver-moordde de planter en diens timmerman,maakte zich meester van enkele gewerenen munitie en trok naar de naaste plan-tages om ook daar de slavenmachten inde opstand te betrekken. Toen Van Hoogenheim van deze op-stand hoorde en om militaire hulp werdgevraagd, beschikte hij over 8 gezondesoldaten in het fort. Toch verzon hij iets:hij zond een stuurman met 12 matrozenvan een voor anker liggend schip langseen landpad naar de Canje. Deze mensenontmoetten op hun weg echter honder-den opstandelingen, een overmacht vanfanatieke, losgebroken slaven. Vechtenden steeds achtervolgd, trok de patrouilleterug naar het fort. De revolutie sloeg door en tastte heelBerbice aan. De slaven maakten wapensbuit en de Europeanen raakten geheel inverwarring, die tot een paniek leidde. Alleen op de gouvernementsplantageDe Peereboom hield de burgerwacht stand.Daar verenigde zich een aantal vluch-telingen, 40 mannen, 20 vrouwen en kinde-ren. Ondergebracht in het ruime woonhuis,verwachtten ze ontzet te zullen worden. Van Hoogenheim riep de weerbaremannen uit de omgeving

naar het fort op,posteerde drie koopvaarders in de rivierter dekking van het hoofdkantoor en zondeen goed bewapend schip naar DePeereboom om de belegerde Europeanente bevrijden. De kapitein van het schipvoer in die richting, maar werd overalaangeklampt door om hulp schreeuwendeplanters, die de inboedels uit hun huizenveilig wilden stellen. En in plaats door tevaren, zoals Van Hoogenheim hadbevolen, liet de kapitein zich ophoudenvoor dit niet noodzakelijk bergingswerk. Van Hoogenheim was woedend toenhij hiervan bericht kreeg en gaf de kapi-tein opnieuw bevel onmiddellijk naar dereeds omsingelde gouvemementsplantagete gaan. Maar de man gehoorzaamde nietmeer omdat de oevers overal door de op-standelingen bezet waren en honderdennegers in korjalen de rivier afzakten inde richting van het fort Nassau. De plantage De Peereboom werd in-derdaad door de opstandelingen overmees-terd, geplunderd en in brand gestoken.De in boten vluchtende bewoners wer-den door de opstandelingen overvallenen op gruwelijke wijze omgebracht. Hetlot van de blanke gevangenen, die opverschillende plaatsen in handen van derebellen vielen, was even ontzettend alsde terechtstellingen, waaraan de Berbi-sche ,justitie&quot; zich schuldig had gemaakt.Maar nu waren de rollen

omgekeerd. Deblanken, de goeden en de slechten, werdengeradbraakt, doodgezweept, vrouwen en kinderen aan stukken gehakt, een dokterwerd gevild. Dit was de uitbarsting vanhaat en wraak, jarenlang opgekropt on-der alle mishandeling en onrecht. Gouverneur Van Hoogenheim en lui-tenant Thielen bleven in die hachelijkeweken op hun post. Kapitein Hattingawas in deze tijd voortdurend dronken endeed niets. De meeste ambtenaren warenmet hun bezittingen op de schepen ge-gaan, hielden zich schuil en ziek. Van Hoogenheim zond Indiaanse bo-den uit met een brief voor de gouverneurvan Paramaribo om spoedige hulp. Devraag was natuurlijk of deze hulp op tijdzou komen. Hoewel het fort Nassau in eenslechte staat verkeerde, wilde VanHoogenheim het fort toch verdedigen, enriep daartoe alle weerbare mannen op.Enkelen kwamen, de grote meerderheidbleef weg, ook de zogenaamde officierenvan de burgerwachten gaven er de bruiaan. Zij stelden een verzoekschrift op enverklaarden, dat ze de toestand in en omhet fort onhoudbaar achtten en dat zedaarom erop aandrongen het fort Nassaute ontruimen en prijs te geven, en dat alleblanken de kolonie met de schepen zou-den verlaten. Geen gezag meer Het was duidelijk dat Van Hoogenheimgeen gezag meer had en tegen zoveel

on-wil en lafheid kon hij niet op. Twee we-ken na het uitbreken van de opstandwerd onder leiding van luitenant Thielenhet fort Nassau in brand gestoken. Het opgeven van deze bestuurshoofdplaatswas voor de opstandelingen natuurlijk eengrote overwinning, die hen aanmoedigdedoor te gaan. Zij waren nu meester van dekolonie en zagen hoe stampvolle schepenmet radeloze mannen, jammerende vrou-wen en kinderen de rivier afdreven. Zijbestookten deze vluchtelingen met kogelsen pijlen vanuit het dichte struikgewas. Weer drong Van Hoogenheim er bij deschippers op aan bij een van de grote on-dernemingen voor anker te gaan, daarstand te houden en de strijd met de rebel-len aan te gaan. Maar zonder zich aanzijn bevelen te storen, lieten zij hun sche-pen bij eb de rivier afzakken. De tucht waszoek en de gouverneur had niets meer inte brengen. Uiteindelijk verzamelde men zich bijSint-Andries aan de mond van de Canjeen de Berbice. Het was een stuk savanne,waar men zo goed en zo kwaad als hetging veldhutten neerzette. Er was onvol-doende voedsel en drinkwater en een gloei-ende zon. 's Nachts werd men geplaagddoor de muskieten. Ziekten braken uit,koortsen en bloedloop. De savanne waseen toneel van jammer en dood. De sche-pen in, de zee in en weg. Weg wilde ie-dereen,

het deed er niet toe waarheen, alsmen die hel van Berbice maar uit was. Gouverneur Van Hoogenheim wasechter niet van plan deze laatste post, endaarmee de gehele kolonie prijs te ge-ven. Al was het fort Sint-Andries ookeen vervallen zaakje, hij wilde hier tothet uiterste standhouden en hoopte ophulp van buitenaf. Afb. 9 Nieuw-Amsterdam (thans New-York) 1665.



Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1994. - Dl.14 11 De aankomst van het Engelse schip deedde hoop in Sint-Andries weer herleven.Plannen werden besproken en kapiteinHattinga bleek in staat er aan deel te ne-men. Om te beginnen kon men als uit-gangspunt de ontruimde gouvemements-plantage De Dageraad opnieuw bezetten.Coffy had dit verzuimd. Van Hoogenheimwist dit en kwam juist op tijd om de on-dememing in staat van verdediging te bren-gen. Door het afdammen van een kreek in-undeerde hij de omgeving van de plantage. Een paar dagen later kwam Coffy met400 man en voerde tot driemaal toe eenaanval op De Dageraad uit. Maar de Su-rinaamse soldaten deden hun best en sloe-gen alle aanvallen af. Dit bericht bereikte ook weer de uit-gevaren schepen, die daarop weer terug-keerden en ankerden bij De Dageraad.Ook van andere zijden kwam er nu hulp.Uit Essequibo ontving men munitie enlevensmiddelen. Gouverneur Storm van's-Gravesande had de commandeur vanSint-Eustatius op de hoogte gebracht vande noodtoestand in Berbice en deze ac-tieve bestuursambtenaar was in staat omtwee schepen met voorraden en 150 mannaar de benarde kolonie te zenden. De opstandelingen zagen onder ogendat zij snel moesten handelen en menzette dan

ook een aanval in met ongeveer2000 man. Maar men liep zich dood inhet kanonvuur van Van Hoogenheim.Hoewel Van Hoogenheim wilde doorzet-ten, raadde zijn staf dat af. Men wildeliever wachten op nog meer versterkin-gen, o.a. uit Holland. Echte hulp blijft uit Maar de maanden verstreken en hulpbleef uit. Het verblijf op de plantage DeDageraad was natuurlijk weer zeer pri-mitief met teveel mensen, zodat er weerziekten uitbraken. De militairen warengrotendeels ondergebracht, of liever ge-zegd opeengepakt in kleine, bedomptebarken. Die lagen voor anker in de riviertussen dicht, hoog, somber geboomte,waar geen vrije wind doorkwam. Eendokter was er niet. Tientallen soldaten enmatrozen stierven, het merendeel van deEuropeanen was ziek. Ook Van Hoogen-heim leed aan malaria. Kapitein Hattinga kreeg het bevel overSint-Andries. Maar in september 1763verliet hij eigenmachtig met 15 man ineen paar sloepen zijn stille post, en voerer de Canje mee op, waar hij in het wildeweg, rechts en links liet schieten op allevaartuigen en korjalen die voorbijkwa-men, op goed- en kwaadgezinden. Hijwist niet meer wat hij deed, want hij hadweer een aanval van delirium. Zodra VanHoogenheim dit vernam stuurde hij eenpatrouille uit om Hattinga te arresteren. aan toch maar scheep te gaan. Tenslottegaf Van

Hoogenheim maar toe. Voor hetlaatst deed hij een beroep op de manne-lijke burgers om zich als vrijwilliger bijhem aan te sluiten ter verdediging vanhet fort. Hiervoor meldden zich slechts12 man. Ook verzocht hij de predikantom te blijven tot stichting en vertroostingvan de plichtsgetrouwen. Maar ook dedominee weigerde. Van Hoogenheim gafde schippers een brief mee, niet gerichtaan de bewindhebbers der WestindischeCompagnie, van wie hij niets verwacht-te, maar bestemd voor de Staten-Gene-raal: een bede om haastige hulp. Vijf weken na het uitbreken van deopstand vertrok bijna de gehele blankebevolking en een kleine bezetting vanhet fort Sint-Andries tuurde de verdwij-nende zeilen na: de soldaten, de twaalfburgers, de kapitein Hattinga, de luite-nant Thielen en onze gouverneur WolfertSimon van Hoogenheim. De eerste hulp Maar diezelfde middag nog verscheen ereen vreemd zeil aan de horizon: een schiponder Engelse vlag. De Indiaanse koe-riers hadden inderdaad Paramaribo be-reikt en gouverneur Crommelin had on-middellijk een detachement van 100 manvoorBerbice uitgerust. Omdat de Hol-landse schippers weigerden naar Berbicete varen, moest hij een beroep doen opeen Engelse kapitein, die voor goede be-taling wel bereid bleek te helpen en detroepen met een grote voorraad

levens-middelen naar de benauwde kolonie zeilde. Hoewel hij niet zoveel kon doen, deed hijtoch het mogelijke: om het vluchtelingen-kamp liet hij een borstwering aanleggen,aan de hutten liet hij houten dakgoten aan-brengen om het regenwater op te vangenen voorts zond hij nog korjalen uit om vande plantages, die nog niet door de opstan-delingen bezet waren, levensmiddelen tehalen. De schippers waarschuwde hijernstig, dat zij niet moesten deserteren,omdat er anders in het vaderland met henafgerekend zou worden. De opstandige negers hadden zich in-tussen bijna van heel Berbice meestergemaakt en naderden fort Sint-Andries.Omdat zij hun vrijheid niet gewend wa-ren, werd het een bandeloze bende. Het aantal werkelijk strijdbare, gewa-pende en enigszins georganiseerde negerswas niet zo groot, ongeveer 700 man. Zijstonden onder leiding van de gewezenslaaf Coffy, die zich nu gouverneur noem-de. Net als Van Hoogenheim, was hetvoor hem moeilijk zijn gezag te hand-haven, want er waren meer pretendentenvoor het leiderschap. Het kostte hemmoeite de rebellen aan het verstand tebrengen, dat er ook onder het nieuweregime gewerkt moest worden: er moesteten voor het leger worden aangevoerd,er moest drum uit het suikerriet gestooktworden, de casavetuinen moesten be-werkt worden

enz. Want aan de buitge-maakte voorraden kwam gauw een einde. Dat Coffy draalde met de voltooiingvan zijn zegepraal was in het fort Sint-Andries niet bekend. Omdat de voedsel-voorraad snel uitgeput zou zijn, drongmen er elke dag bij Van Hoogenheim op ^ &quot;&quot;**Z'-'*t<*' w. Afb. 10 Het Stadhuis te Amsterdam, gebouwd door Jacob van Campen (1655).










