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Jan Christiaan Prijn Chirurgijnsknecht in 18de eeuw

Een zwarte
New Yorker
in de Jordaan
Het is 1759. Jan Christiaan Prijn legt een
notariële verklaring af. Hij is de eerst bekende
zwarte man in dienst van een Amsterdamse
chirurgijn. Geboren in New York, werkte hij
hier enkele jaren, voordat hij als lichtmatroos
aanmonsterde bij de VOC.
Mark Ponte
AMSTERDAM

M

eesterchirurgijn
Jacob Franszn.
voert een aderlating uit op het
schilderij
van
zijn chirurgijnswinkel in Amsterdam, dat Egbert van Heemskerck in 1669 maakte. Het bloed wordt opgevangen in een kom, opgehouden door zijn zoontje.
Het was een alledaagse arbeid in een heelmeesterspraktijk, zoals dat bijna een eeuw later ook
het geval was voor Jan Christiaan Prijn, werkzaam bij meesterchirurgijn Jan David Burghardt in de Jordaan. Niks bijzonders, behalve
dan dat Jan Christiaan een zwarte jongeman
was, omstreeks 1739 geboren in New York.
Sinds de late 16de eeuw hebben er altijd mensen van Afrikaanse afkomst in Amsterdam gewoond. Er vormde zich zelfs een kleine zwarte
gemeenschap in de omgeving van de Jodenbreestraat en het eiland Vlooienburg. Vele honderden zwarte bedienden, vaak met een slavernijachtergrond, trokken naar de stad. Er waren
zwarte zeelui bij, in dienst van de Nederlandse
schepen van de West-Indische Compagnie, de
Verenigde Oost-Indische Compagnie en de
koopvaardij. Ook op de Franse, Portugese en Engelse schepen die aanmeerden in de stad, waren
bemanningsleden van kleur geen uitzondering.
De meeste Jordanezen zullen dan ook niet
hebben opgekeken van de jonge zwarte man Jan
Christiaan Prijn. Hij was een van de twee knechten die chirurgijn Burghardt in dienst had; de

Veel tot slaaf gemaakte
Afrikanen in New York en
New Jersey spraken in de
18de eeuw Nederlands

andere was de vijf jaar jongere Adriaan Hoovenaar, een weesjongen uit de Tichelstraat.
Op 24 oktober 1759 legden beide knechten op
verzoek van Burghardt een verklaring af bij
notaris Philippus Pot aan het Singel, over de behandeling van waagdrager Claas van Streek, in
januari en februari van dat jaar. Prijn verklaarde
dat hij in opdracht van zijn baas voor Van Streek
‘heeft gekookt verscheide kruiden in roode
wijn’ voor wondbehandeling. Hoovenaar vulde
aan dat hij ‘diversche bouteljes’ met het wijnmengsel en ‘pannen met sappen’ bij Claas van
Streek had afgegeven. Hun werkgever had ‘drie
importante operatien’ uitgevoerd bij het dochtertje van Van Streek.
Waarom de akte werd opgesteld, is niet duidelijk. Had Van Streek de chirurgijn niet betaald?
Was de behandeling slecht verlopen? Hoe dan
ook, de akte geeft ons een bijzonder inkijkje in
de chirurgijnspraktijk en de rol van de knechten
daarin. Bovendien is Jan Christiaan Prijn het
eerste bekende voorbeeld van een zwarte chirurgijnsknecht in Amsterdam. Uit de verklaring
blijkt dat hij in 1759 knecht was bij de chirurgijn
in de Karthuizerstraat en bij zijn baas inwoonde. Over de eerste twintig jaar van zijn leven
weten we alleen dat hij rond 1739 in New York
geboren moet zijn.

Lutherse doop
De chirurgijnszaak was gevestigd naast het nog
altijd bestaande Huiszittenweduwenhof. Net
als Jan Christiaan was Jan David Burghardt een
migrant. Hij werd in 1710 geboren in het Duitse
stadje Celle. In 1747 trouwde hij in Amsterdam
met Johanna Prijn, weduwe van meesterchirurgijn Hendrik Stokmans.
Johanna Prijn bracht het een en ander mee in
het huwelijk, waaronder het huis De Witte Pelikaan in de Karthuizerstraat en een pand in de
Lindenstraat, bij het Karthuizerkerkhof, ‘daar
de blauwe haan in de gevel staat’. Burghardt was
van de ‘Augsburgse Confessie’, oftewel lutheraan, zoals de meeste Duitse migranten.
In mei 1759 werd ook zijn knecht luthers gedoopt, door dominee Wilhelm Klepperbein.
Zeer waarschijnlijk kreeg hij toen pas de doopnaam Jan Christiaan en de achternaam Prijn,
van Burghardts vrouw Johanna. Mogelijk werd
hij voor die tijd al Jan genoemd.
Opvallend is dat notaris Pot bij zijn verklaring
uitdrukkelijk optekende dat hij Jan Christiaan
was gedoopt: ‘Jan Christiaan Prijn, neger van
Nieuw Jork, oud omtrent 20 jaeren, zijnde van

Alle Amsterdamse akten
In het Stadsarchief Amsterdam ligt
in ruim 700 kasten het kilometerslange archief opgeslagen van de
Amsterdamse Notarissen. Tussen
1578-1915 zijn miljoenen akten
opgemaakt, met gegevens over
bekende en onbekende Amsterdammers en passanten, handel,
slavernij, persoonlijk bezit en erfenissen, maar ook ooggetuigen-

verslagen van ordinaire burenruzies
of knokpartijen in bordelen. Het
belang van dit archief is nooit onderschat, maar de enorme omvang
heeft onderzoekers meer dan eens
doen terugdeinzen. Het project Alle
Amsterdamse Akten brengt nu alle
akten in kaart, dankzij de inzet van
talloze vrijwilligers: alleamsterdamseakten.nl

