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TER INLEIDING EN AANBEVELING.
De leider bij de bewerking van dit Gedenkboek verzocht mij om een kort woord ter
inleiding en aanbeveling van dit werk.
Aan dit tweeledige verzoek voldoe ik gaarne. Immers het boek voert ons terug naar
de dagen van onze internationale grootheid en het laat ons de veelzijdigheid zien
van den door Nederland verrichten beschavingsarbeid in ons overzeesch gebied op
het Westelijk halfrond.
Het toont evenwel nog meer.
Het bewijst immers. dat die arbeid vrucht gedragen heeft in meer dan één opzicht;
een band van vertrouwen jegens het moederland werd er door gelegd en - om
maar niets anders te noemen - mogelijkheden van ontwikkeling zijn er door geschapen
die door de bevolking ten volle zijn benut. Door standvastigheid in tegenspoed. door
het benutten van elke gelegenheid om er weer bovenop te komen als die tegenspoed
weer geweken was.
Zoo zijn Curaçao en Nederland. met geringe onderbreking. door de eeuwen heen bij
elkaar gebleven.
Voor nu 300 jaren vestigde de W.1. Compagnie zich op het hoofdeiland der Benedenwindsche eilandengroep. Omtrent dienzelfden tijd werd onze vlag ook geheschen in
het overige deel der Nederlandsche Antillen. En al is de Staatssouvereiniteit van
aanmerkelijk later dagteekening. toch mag ik zeggen. gelijk ik zoo juist deed. dat
Curaçao thans gedurende 3 eeuwen met Nederland vereenigd is geweest.
De herdenking van dit feit zou reeds op zichzelf een vierdag rechtvaardigen; de
eering ervan door een Gedenkboek zou daaraan waardigen vorm geven.
Maar meer nog valt deze uitgave toe te juichen. omdat zij er toe kan bijdragen de
belangstelling in dit deel van het Nederland-overzee te verlevendigen en om waardeering te wekken voor den arbeid der vaderen en voor de bevolking daarginds die
in nobele trouw zich steeds aan Nederland verbonden gevoelde.
Daarom leid ik het Gedenkboek gaarne bij ons volk in. En daarom ook beveel ik het
met warmte aan.

Handteekening van Zijne Excellentie
Dr. H. COLIJN.
Minister van Staat, Minister van Koloniën.
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VOORWOORD.
"Nederland en Curaçao .zijn één".
Deze woorden besluiten het opschrift van den steen, die, ter herdenking van den
geboortedag van Willem van Oranje, op den 24sten April 1933 in den fortmuur op
het Gouvernementsplein te Willemstad werd onthuld.
Het wit marmeren standbeeld van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina, dat in het
Wilhelminapark voor het gebouw van den Kolonialen Raad en van het Hof van Justitie,
ter herinnering aan het 50ste levensjaar onzer vorstin werd opgericht, veraanschouwelijkt de beteekenis dezer woorden.
De bevolking van Curaçao heeft op twee in het oog loop ende plaatsen van de hoofdstad getuigenis afgelegd van haar gevoel van saamhoorigheid met Nederland, van
haar liefde tot het Huis van Oranje.
Gedurende de driehonderd jaren, dat Curaçao bij Nederland behoort, hebben beide
gebieden den weerslag van elkanders voor- en tegenspoed ondergaan.
Onder de West-Indische Compagnie legde de ondernemingsgeest der Hollanders de
grondslagen voor den Nederlandschen stam. Om en naast deze kern der bevolking
vestigden .zich andere elementen, welke zich zoodanig aangepast hebben, dat het
Curaçaosche volk als een eenheid kan worden beschouwd, die zich Nederlandsch gevoelt.
De tijden, waarin Holland's macht ter zee moest wijken voor die van andere mogendheden, tastten den bloei dezer eilanden aan. Ook Holland ondervond de gevolgen
van die aantasting, moest zelfs dulden, dat de heerschappij over hare Koloniën tijdelijk
in vreemde handen kwam.
De bevolking van Curaçao zag telkens met blijdschap de Hollandsche vlag terugkeeren en nam aan de verdrijving van den overheerscher deel.
Doordat in de negentiende eeuw Curaçao van wingewest deel van het Koninkrijk
werd, is de staatsrechtelijke band tusschen Curaçao en Nederland hechter geworden.
De belangstelling voor dit overzeesch gebiedsdeel is in Nederland toegenomen.
Curaçao, vroeger aangewezen op .zijne plantages, .zijne zoutwinningen, den handel op
de Zuidelijke Staten van Amerika en gedurende troebele tijden op den smokkelhandel
en de kaapvaart, heeft in de twintigste eeuw deel genomen aan ondernemingen,
waarbij Nederland rechtstreeks is betrokken. Hierdoor is de economische band
tusschen Nederland en Curaçao aangehaald en is de invloed van het Hollandsch
element op Curaçao versterkt.
Meer dan ooit zijn thans gunstige factoren aanwezig voor een nauwer contact tusschen
Curaçao en het Moederland. Aan dit contact bestaat ook behoefte.
In den loop der eeuwen is Curaçao zoowel in tijden van grooten voorspoed, gevolg
van verwikkelingen in de buitenlandsche politiek, van de ontdekking van waardevolle
grondstoffen, als onder tegenslagen, veroorzaakt door aanhoudende droogte, algemeene
economische in.zinking, in economischen zin .zich zelf kunnen blijven.
Gedurende de laatste tientallen jaren is Curaçao door den .zich ontwikkelenden handel
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op Zuid-Amerika en door de groote bedrijvigheid in de olieindustrie zoozeer in de
internationale belangen betrokken, dat eene verhooging van den Nederlandschen
invloed, vooral op economisch gebied, zeer wenschelijk is.
Curaçao biedt nog vele mogelijkheden. De eilanden herbergen mineralen, welker
winning wellicht tot een loonend bedrijf kan worden gemaakt.
In de ontwikkeling der Zuid-Amerikaansche Staten kan voor Curaçao in de toekomst
meer profijt gelegen zijn, dan het reeds daaruit ontvangt.
In dit opzicht moet het belang van Curaçao voor Nederland niet worden onderschat.
Curaçao is een belangrijke voorpost van Europa voor het economisch contact met
Zuid-Amerika, omdat het over uitstekende havens beschikt en eene groote kennis van
Zuid-Amerika bezit.
Op dit punt, waar vele landen belangen hebben, waait de Nederlandsche vlag. Dit
brengt verplichtingen mede voor Nederland. Het eischt den inzet van Nederlandsche
energie en organisatievermogen. Het eischt, dat de vreemdeling ook op Curaçao de
eigenschappen aantreft, die Nederland een goeden naam hebben gegeven. Het eischt
het vermogen om zich snel aan te passen aan de eigenaardige verhoudingen, die
de internationale scheepvaart, industrie en handel met zich brengen.
Curaçao heeft gedurende de perioden van algemeene inzinking, die het heeft medegemaakt, waarin niets scheen te gelukken, zijn veerkracht steeds bewaard.
Altijd weer stond het gereed om gebruik te maken van de kansen, die het lot bieden zou.
In Curaçao klopt de pols snel. Men ziet uit naar de toekomst, men wil niet achterblijven, doch iedere gunstige gelegenheid aangrijpen. Het is de taak van Nederland,
het daarbij behulpzaam te zijn.
Dank zij het onderwijs is de bevolking in staat om te begrijpen, wat samengaan met
Nederland voor Curaçao beteekent.
Curaçao beseft, dat het, vereenigd met Nederland, de beste gelegenheid heeft zich
verder te ontwikkelen.
Het komt er op aan elkander beter te leeren kennen. Daarom is het gedenkboek,
waarvoor dit voorwoord is geschreven, van groot belang.
Het moge Curaçao en de verhouding Nederland-Curaçao wellicht niet ten volle
belichten, het verhoogt de Nederlandsche belangstelling voor Curaçao en haalt de
betrekking, die tusschen Nederland en Curaçao bestaat, nauwer aan.

Handteekening van Zijne Excellentie
B. W. T. VAN SLOBBE.
Gouverneur van Curaçao.
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CURAÇAO
BIJ DE WISSELING DER EEUWEN EN DE KEERPUNTEN DER GESCHIEDENIS.
Klein en onbeduidend, onvindbaar en nog minder dan een stip op de wereldkaart,
is het eiland Curaçao.
Wazig en onherkenbaar als een nevelvlek komt het langzaam opduiken uit den
dichten schemer van het verleden.
Gelijk zijn rotswanden onzichtbaar voor het menschelijk oog liggen weggezonken
in de peillooze diepten der Caraibische Zee, zoo is het begin en voortschrijden zijner
geschiedenis gedurende een tijdvak van tientallen eeuwen onnaspeurbaar verborgen
achter een sluier, die door geen menschelijke macht kan worden opgelicht of verscheurd.
Wanneer en door wien de Curaçaosche bodem het eerst betreden is, wie de eerste
bewoners van het eiland zijn geweest, welke Indianenstammen hier in den loop der
eeuwen elkander bevochten, verdreven en opvolgden, is een geheim, dat nooit zal
kunnen worden achterhaald.
Ao

1499 -

Ao

1525 -

Ao

1634.

Dat zijn de eerste drie lichtpunten, die door den nevel heenbreken. Zonder daarvoor
eenig positief historisch bewijs of betrouwbare bron te noemen, verklaren de
schrijvers van den nieuweren tijd, dat Curaçao op het feest van de H. Anna, den
26sten Juli 1499, door den Spanjaard Alonso de Hojéda ontdekt werd.
Hoogstens kan men door deduktie en redeneering met eenigen grond van waarschijnlijkheid dien datum aannemelijk maken.
Wat de Italiaan Americo Vespucci, die mede aan dezen tocht deelnam, in zijn
phantastisch reisverhaal op eigen naam geboekt heeft, de bijzonderheden die hij aan
dat bezoek aan ons eiland vastknoopt, den gefingeerden naam van Isla de los
Gigantes (Eiland der Reuzen), dien hij aan ons eiland gaf, dat alles heeft vele
schrijvers langen tijd op een dwaalspoor gebracht, doch kan gerust naar het rijk der
fabelen verwezen worden. 1)
Vijf en twintig jaren lang zwijgt de geschiedenis over Curaçao, tot opeens een
document van groote historische waarde den grondslag legt en de eerste betrouwbare
bouwstoffen levert voor de geschiedenis van ons eiland.
Wij vernemen daaruit, dat de toenmalige bewoners van Curaçao langs een stroom
van tranen en bloed in die jaren met de Spaansche beschaving hebben kennis gemaakt.
Om de door wreedheid en overmatigen arbeid gedunde bevolking van het eiland
Espanola (Sto Domingo) wederom aan te vullen, hadden eenige Spaansche avonturiers
enkele kleinere Antillen van minder waarde (i s I a sin ti t i1 es), waartoe ook Curaçao,
Bonaire en Aruba behoorden, ontvolkt en de inwoners geroofd en weggevoerd.
Juan de Ampies, die op Sto Domingo den post van factor (directeur) waarnam,
maakte daar kennis met eenige dezer op Curaçao geroofde Indianen, die daar als
slaven verkocht waren. Hij verneemt hun afkomst en geschiedenis, is getroffen door
hun zacht en gedwee karakter en hun neiging voor het Christendom. Hij vraagt den
1) Het valt buiten het kader van dit beknopt historisch overzicht deze en volgende punten hier

uitvoeriger toe te lichten. Ook de kwestie van den oorsprong en beteekenis van den naam
C u r a ç a 0 moet ik laten rusten.
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Koning van Spanje eenige families
dezer Indianen weer naar Curaçao te
mogen terugvoeren, met streng verbod
aan alle slavenhandelaars hen weer
van daar weg te rooven en hem het
uitsluitend recht toe te kennen van
fa c tor of directeur over het eiland
en zijn nieuwe bevolking. Dat is de
dageraad van de beschaving en het
Christendom op Curaçao.
Stil en tevreden, niet door bovenmatigen
arbeid gekweld, leven deze Indianen
van den stam der Caquetios, gelijk hun
stamgenooten aan de tegenovergelegen
kust van Coro (Venezuela). een eeuw
lang onder het menschlievend bestuur
van Juan de Ampies en zijn opvolgers.
DEN DOBBELEN ARENT EEN

Gedeelte eener ets van

Aan dat onbewogen leven. gewijd aan
landbouw en veeteelt. komt plotseling
een einde door de verovering van het eiland door de Hollanders in 1634; families
worden uiteengerukt. Van de ongeveer 450 Indianen blijven niet meer dan 20 families. in
het geheel 75 personen. bij de Hollanders op het eiland achter. terwijl al de overige
met de Spanjaarden naar Coro aan de Vaste Kust worden weggevoerd. De achtergebleven inboorlingen. nu in heerendienst. wonen te midden der ruwe vreemde
soldaten. die de bezetting vormen van het nieuw veroverd gebied.
WESTINDIS VAERDER.

Ao 1639 -

Reinier Zeeman.

Ao 1648.

In de eerste jaren werpt het eiland voor de nieuwe bezitters geen winsten af. Het is
veeleer een lastpost. waarvan de Compagnie zich zoo mogelijk op eervolle wijze
tracht te ontdoen.
Zoolang de oorlog met Spanje nog voortduurt. heeft Curaçao voor de ttGeoctroyeerde
West-Indische Compagnie" voornamelijk beteekenis als basis om aan Spanje in
West-Indië afbreuk te doen. Maar toch reeds in 1639. en veel meer nog nà den vrede
van Munster (1648). breken nieuwe inzichten baan. Geheel andere plannen van de

nieuwe meesters openen betere perspectieven voor de welvaart en de toekomst van
het nieuwe wingewest.
Men hoopt den eigen grond meer productief te maken door den invoer van betere
werkkrachten. de veel sterkere negerslaven van de Westkust van Afrika. Men droomt
ervan en slaagt er boven verwachting in. Curaçao op te heffen tot een centrum van handel
en scheepvaart en tot de slavenmarkt van geheel West-Indië.

Ao 1600 -

AO 1700.

In deze eeuw is Curaçao geheel van beteekenis veranderd. Onder het beheer van
Spanje een onbeduidende. vergeten. arme kolonie van Indianen. thans bij het einde
der XVIIe eeuw reeds uitgegroeid tot een vrij belangrijk middelpunt van handel.
scheepvaart en slaventransport. tot een bron van steeds toenemende winsten voor
14

DE POENDA IN DEN COMPAGNIE STRIJD.

de West-Indische Compagnie, die met haar uitgebreide vloot van West-Indiëvaarders
de groote mededingster is geworden van Spanje, tot aanvoer van de koloniale producten
van de Vaste Kust van Centraal-Amerika op de Europeesche markt, en beurtelings
voor Engeland en Frankrijk tot een voorwerp van gloeienden naijver en het doelwit
van hun annexatielust.

Ao 1700 -

Ao 1800.

In het begin dezer eeuw (1705) worden door den eersten vasten missionaris Pater
Michae1 Alexius Schabel S.J. de eerste zaden gestrooid van den katholieken godsdienst onder deze nieuwe bevolking, zaden die wel is waar ontkiemen, maar bij
gebrek aan geldelijken steun en voldoend aantal priesters, door oneenigheid in eigen
boezem en tegenwerking van buiten, niet tot we1igen wasdom en rijken oogst kunnen
gedijen. Geheel deze eeuw valt hier nergens eenig spoor van tierig godsdienstig
leven te bespeuren.
Ook op economisch gebied is het steeds een geregeld afwisselen van opleving en tegenslag, van voortdurend worstelen tusschen vóór- en tegenspoed. Op en rondom ons
eiland ontmoeten handel en scheepvaart telkens den weeromstuit van de herhaalde
oorlogen tusschen de mogendheden in Europa, de vóór- en nadee1en door de kapersschepen, die door vriend en vijand worden uitgerust.
De laatste groote opbloei van Curaçao onder Gouverneur Rodier de la Brugière
(1762-1781), ten gevolge van den Noord-Amerikaanschen vrijheidsoorlog, worden
te niet gedaan door een diepe inzinking, een "veelbewogen tijdvak" van politieke
woelingen, van geschillen en partijschappen, van gestook der Franschen van Guadeloupe,
van stilstand van handel en scheepvaart, van isoleering van het Moederland en bij het
eindigen dezer eeuw de opheffing van de West-Indische Compagnie in 1791 en den
geweldigen opstand der negerslaven in 1795, rampspoeden, die de voorboden waren
van nog grootere in het begin der volgende eeuw.

Ao 1803 -

Ao 1807 -

Ao 1816.

Aan de hopelooze verwarring kwam in 1800 een einde, doch ten koste van de eigen
onafhankelijkheid. De Franschen werden uitgedreven, maar een andere vreemdeling,
even onbetrouwbaar, binnengelaten. Bij de komst van het Engelsche oorlogsschip
"Nereïde", onder kapitein Watkins, kwam het eiland onder protectoraat van Engeland.
Wel gaf de vrede van Amiens reeds in Januari 1803 weer aan Curaçao haar eigen
zelfstandigheid terug, doch het bracht geen vrede, geen rust. Het was of alle ellenden
15

tegelijk over de ongelukkige bewoners losbraken. Vijandelijke invallen en brandstichting, beleg en blokkade, gebrek en hongersnood, duurte van levensmiddelen,
wisselden elkander af tot Nieuwjaarsdag 1807, toen het eiland bij verrassing in handen
der Engelschen viel, die het ruim 9 jaar in bezit hielden. Dit Engelsch tusschenbestuur bracht wel eenige rust en verademing, maar geen welvaart, evenmin als
de jaren na 1816 onder het nieuwe Hollandsche regiem.
Geheel Europa leefde nog onder de naweeën van de Napoleontische oorlogen, die den
handel geknakt, de scheepvaart met lamheid geslagen, al de rijkdommen hadden
opgeteerd. Zelfs Curaçao als vrijhaven (1828) miste de verhoopte magnetische
wonderkracht om den verdwenen handel en scheepvaart weer naar zich toe te trekken.
Dank zij den ongekenden langdurigen vrede kon het eiland zich uiterst langzaam
weer herstellen van de geleden verliezen, of liever zich geleidelijk aanpassen aan de
nieuwe toestanden, zonder zich evenwel tot eenige welvaart te kunnen opwerken.

AO 1863.
Het meest gewichtige keerpunt in de geschiedenis van Curaçao, de meest radicale
ommekeer in het sociale leven zijner bewoners, een factor van vèrstrekkende beteekenis,
ook voor het Bestuur der Kolonie, was wel de Emancipatie, de afschaffing der slavernij
op den lsten Juli 1863.
Het valt niet te ontkennen, dat de wet tot vrijmaking van den slaaf uit sociaal
oogpunt ten slotte een dringende noodzakelijkheid was geworden en een onafwijsbare eisch voor onze moderne begrippen van beschaving en opkomende democratie,
maar het staat evenzeer vast, dat van economisch standpunt bezien deze gewichtige
stap voor het eiland eenigen achteruitgang beteekende en bij de nieuwe groepeering
der bevolking nog langen tijd zijn ongunstige nawerking deed gevoelen. Dat deze
ingrijpende verandering plaats vond zonder schok, en van den kant van den
vrijgemaakten slaaf niet gepaard ging met geweld of wraakneming, was zonder twijfel
voor een groot deel te danken aan den eersten Apostolischen Vicaris, Mgr. M. J. Niewindt,
die van zijn komst op Curaçao, tot aan zijn dood (1824-1860), ondanks alle tegenwerking, met taaie volharding getracht heeft bij het Bestuur en de hoogere klassen
der bevolking meer vooruitstrevende en menschlievende begrippen ingang te doen
vinden; die de groote voorvechter is geweest voor het goed recht ook van den slaaf
op beschaving; die door godsdienst en onderwijs hem tot een hooger zedelijk peil
heeft opgevoerd.
In diezelfde verhouding maakte in dat tijdsbestek onder zijn energieke leiding ook
het Katholicisme langzaamaan meer voortgang, zoodat bij zijn dood de grondslag
gelegd was voor verderen opbouw, uitbreiding en bloei.
Het was natuurlijk niet te verwachten, dat een klein eiland als Curaçao, nog veel
minder in oppervlakte dan de kleinste Hollandsche provincie, zoo vèr afgelegen
buiten het groote wereldverkeer, meestal noodlijdend, in de laatste helft der vorige
eeuw met den vooruitgang van het Moederland gelijken tred zou kunnen houden.
Maar eenige vooruitgang was er toch wèl.
Belangrijke verbetering in het stadsverkeer over de haven kwam tot stand, eerst
door de ferrybooten in 1886, maar nog veel meer door de opening der KoninginEmmabrug over de haven in Mei 1888, door den aanleg van de telefoon, volgens een
verordening van 1884. Zelfs was Curaçao de meeste steden in het Moederland vele
jaren vóór in de electrische straatverlichting sedert 1895. Langzaam geraakte Curaçao
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ook uit haar isolement, toen het in 1889 door den Franschen Kabel aangesloten werd
aan het telegrafisch wereldnet ; toen allengs verschillende stoomvaartlijnen onze haven
opnamen in haar vaarplannen.
Hoezeer hiermede Curaçao naar buiten in aanzien en beteekenis won en naar binnen
voor velen baat bracht, men kon dat alles nog geen tooverstaf noemen, die welvaart
en voorspoed uit de barre rots sloeg.
Nog op het einde der XI Xe eeuw noemde het 2e Kamerlid H. van Kol Curaçao "een
noodlijdende Kolonie" en met de meer dan 20 verschillende middelen, die hij in zijn
brochure ter verbetering aanprees, werden ook proeven genomen. Vooral de landbouw
was in die dagen het droombeeld, waarvan alle redding moest komen. Zelfs werd
een landbouw-specialist als gouverneur aangesteld. Het poover resultaat van al die
proeven is geweest, dat vele duizenden guldens verslonden werden en slechts voordeel
en heil brachten voor enkelen, maar den landbouw lieten in een staat van verval
en de bevolking in groote teleurstelling, omdat al haar illusies waren weggevaagd.
Het groote succes voor Van Kol is in ieder geval geweest, dat Curaçao veel meer
bekend raakte in het Moederland, en dat sindsdien de 2de Kamer aan de belangen
van ons eiland veel meer aandacht schonk.
Het jaar der eeuwwisseling,

Ao 1900,
sloot over Curaçao en liet het nog zonder werkelijk vooruitzicht op verbetering en
opleving, maar alle standen onzer samenleving in een gelukkigen en gemoedelijken
eenvoud, aanhankelijk, één en saamhoorig, nog hetzelfde als 25 en 50 jaar tevoren.
En nog zouden bijna 20 jaar voorbijgaan, alvorens de groote metamorphose merkbaar
werd, die de oprichting van de Curaçaosche Petroleum Maatschappij in 1917 tengevolge had, die een economische opleving en stijging der bevolking met zich meebracht, zooals nooit te voren, en het scheepvaartverkeer in onze haven omhoog
stuwde tot zelfs vèr boven Amsterdam, en Curaçao een plaats aanwees in rang
achter Rotterdam als 2de zeehaven van Nederland en zijn Koloniën.

Ao 1930.
De geweldige wereldcrisis heeft ook aan Curaçao gevoelige deuken en schrammen
toegebracht en onze weelde aan stukken geslagen.
De eerste stooten van de inzinking werden opgevangen door de tallooze vreemdelingen,
die bij de toenemende vraag naar steeds méér werkkrachten zich hier in de laatste
jaren genesteld hadden. Met de groote uittocht van die duizenden West-Indiërs,
Venezolanen en andere vreemde elementen van tal van andere naties verdween ook
de weelde, daalde langzaam de levensstandaard en werd door veel winkeliers en
handelszaken evenveel verlies geleden als ze tevoren buitensporige winsten gemaakt
hadden.
Wij leven nu in een overgangstijdperk, en het valt velen nog steeds uiterst moeilijk
zich aan den nieuwen toestand van normalisatie aan te passen.
Vergeleken bij de meeste landen van Europa en Amerika laat de economische toestand
van Curaçao zich niet zoo donker, veeleer eenigszins hoopvol aanzien.
Toch blijft een angstig spookbeeld van heel uit de verte sommigen schrik aanjagen.
Theoretisch beschouwd is het zeker eerder mogelijk dan uitgesloten, dat binnen
2

17

afzienbaren tijd de petroleumbronnen van Venezuela hun productievermogen zullen
zien verminderen of zelfs verliezen. En dàn is het met de welvaart van Curaçao voor
goed gedaan, want de groote moeilijkheid is, dat de bloei van Curaçao staat of valt
met de Petroleum-Industrie. Iets anders, waarop ons eiland steunen of drijven kan,
bestaat er niet.
De Phosphaatontginning van Sta Barbara (Nieuwpoort) is zonder twijfel een hulpbron van beteekenis, maar niet onuitputtelijk, die mede door de crisis reeds als middel
tot werkverschaffing aan waarde verloren heeft en toch nooit aan méér dan een
paar honderd menschen een matig weekloon kan bezorgen. De landbouw is tegenwoordig niets meer en tot een veel lager peil van onbeduidendheid afgezakt dan vóór
den oorlog, zoodat bijna geen enkele plantage nog zijn hooge hypotheekschulden kan
aflossen of redelijke winsten afwerpen. En andere industrieën of natuurlijke hulpbronnen van eenig belang bestaan er niet. De opleving van Curaçao heeft den loonstandaard met geweld omhoog gedreven en al is deze later door de inzinking weer
belangrijk gedaald, toch zal deze op dit peil, na het eventueel verdwijnen van de
Petroleum-Industrie, zeker niet kunnen gehandhaafd blijven, terwijl in dat geval
geen noemenswaardig aantal personen nog door hun ambacht werk zal vinden of
in hun levensonderhoud zal kunnen voorzien.
Voorloopig is er voor zulk een pessimisme nog geen reden. Laten we vol hoop en
vertrouwen, maar niet zorgeloos, de toekomst tegemoet gaan.
P. A. EUWENS. O.P.
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ZOUTZIEDEN EN HARINGPAKKEN IN DE EERSTE JAREN DER 17e EEUW.

DE EXPEDITIE VAN 1634.
Hans Stade, uit Hessen, die in 1547 naar de Nederlanden kwam, om zich naar Portugal ZEEVAREND
te begeven, van waar hij naar Brazilië wilde oversteken, vond in Campon (Kampen?) NEDERLAND
eenige schepen gereedliggen, om naar Setubal te varen, om zout te halen. Door SEDERT HET
Willem Beukelszoon's vinding was uit de haringvisscherij ter Noordzee een Neder- MIDDEN DER
landsche haringhandel ontstaan, waarvan Holland en Zeeland de voornaamste centra 16E EEUW.
waren. Onze haringnering niet alleen, maar ook onze boteruitvoer eischte veel zout,
dat met Nederlandsche schepen van de kusten van Frankrijk, Spanje en Portugal
en van de Azoren werd aangevoerd, in Noord-Nederland gezoden en dan ook wel als
zelfstandig product naar de Oostzeelanden uitgevoerd.
Bepaalde onze groote scheepvaart er zich aanvankelijk toe een schakel te vormen
in het overzeesche handelsverkeer tusschen Zuid- en Noord-Europa, dit wil niet
zeggen dat men met de Westelijke en Zuidelijke tropische gebieden niet bekend
was. Het monopoliestelsel der Iberische koloniale rijken kon niet zóó streng
worden doorgevoerd, of handel voor gemeene rekening was mogelijk niet alleen,
maar ook werd wel, vooral door de Portugeezen, gebruik gemaakt van Nederlandsche schepen en van de diensten van Nederlandsche zeelieden. Speciaal Brazilië
was voor onze schippers en kooplieden in het latere deel der 16e eeuw geen
onbekend terrein.
De verscherpte politiek van Koning Philips tegenover zijn rebelleerende Nederlandsche
onderdanen prikkelde deze laatsten nog meer tot het zoeken van eigen wegen, ook
naar Afrika en Amerika; of men zich zonder dien prikkel op den duur zou hebben
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vergenoegd met de rol van
vrachtvaarders,
tusschenhandelaars en distribuanten
en het aan de Engelsehen zou
hebben willen overlaten zich
een plaats te veroveren in
die overzeesche gebieden,
welke Portugeezen en Spanjaarden als de hunne beschouwden, is natuurlijk een
open vraag.
Ging het om de behoeften
der vaderlandsche nijverheid, welnu, zeezout lag
zoowel op de Kaap Verdische
eilanden als op verschillende
plaatsen in en aan de Caraibische Zee voor het opscheppen en rood verfhout,
IN HET KORT VÓÓR 1600 GESTICHTE AMSTERDAMSCHE TUCHTHUIS WERD
in de geheele 16e eeuw een
WESTINDISCH VERFHOUT DOOR TUCHTELINGEN GERASPT (RASPHUIS).
belangrijk
invoer artikel voor
LATER VOLGDE O.A. KOPENHAGEN HET AMSTERDAMSCHE VOORBEELD.
de Nederlandsche textielindustrie (lakenververij), was op de Westindische eilanden te vinden. Wel moest men
verder varen dan toen men zich in Spaansche en Portugeesche havens kon voorzien, maar
'sKonings militaire macht was dan ook daarginds zooveel minder effectief dan in Europa.
Het was echter vooral de wijze waarop na het Bestand de oorlog zou worden voortgezet - d.w.z. dat de Nederlandsche gewesten zich in het offensief zouden begeven welke de blikken deed wenden naar de Portugeesche en Spaansche koloniale gebieden
als operatieterrein. Wat de Watergeuzen hadden gedaan, dicht bij huis, de tegenpartij
afbreuk doen en met den buit de eigen krijgskas stijven, dat zou opnieuw de tactiek
worden en opnieuw zouden de operaties van het particuliere initiatief uitgaan.
In de zeeprovincies, die de leiding hadden, leefden niet alleen scheepvaart- en handels-,
maar ook vrijbuiterstradities van oudsher; de Zeeuwen, zegt een 17e eeuwsch kroniekschrijver, waren reeds zeeroovers voordat zij Christenen waren. En in het schimpwoord
Pitselingo, in het begin der 17e eeuw door Spanjaarden en Spaanschgezinden den
"avonturiers" naar het hoofd geworpen, klinkt de naam der Zeeuwsche stad Vlissingen.
Vermaard waren in de dagen toen de Nederlandsche geschiedenis van Curaçao aanving,
de "Nieuwe Geuzen", twee avonturiersschepen der Vlissingsche reederij van Adriaan
en Cornelis Lampsins, in wier dienst de groote De Ruyter het van lijnbaansjongen tot
schipper en koopman heeft gebracht. Als kaapvaart- of" vrije-nering" -reeders opereerden
de Lampsins' niet in West-Indië, maar wegens hun kolonisatie-arbeid is hun
naam verbonden aan de Nederlandsche geschiedenis van St. Maarten en Tobago.
Reeds tien jaar vóór de tocht naar Curaçao opereerden vloten der West-Indische
Compagnie in de Caraibische Zee en het is op deze vroege tochten dat herhaaldelijk
sprake is van de Benedenwindsche eilanden, althans van Bonaire en Aruba. alsook
van het zout en het verfhout, dat eerstgenoemd eiland opleverde. Die vloten beschikten
toen nog niet over een Westindisch steunpunt, terwijl in Europa de Koning had ondervonden tegen ons ter zee niets te kunnen verrichten direct van uit Spanje, zoodat de
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actie van uit Duinkerken werd gevoerd;
wel een merkwaardige tegenstelling.
In dien strijd met de Duinkerkers
waren het de Nederlandsche matrozen
die een einde maakten aan het beruchte
voetenspoelen, door te weigeren naar zee
te gaan, wanneer in het voorschrift
der Staten-Generaal op dit punt geen
moderatie werd gebracht; gaf men
geen kwartier, dan mocht men ook
geen kwartier verwachten. Dat in de
verhalen der operaties in West-Indië van
zinnelooze wreedheden in den strijd
zoo weInig voorkomt, pleit voor de
Compagnie en haar bevelhebbers.
Het is niet te verwonderen dat Heeren DE TOCHT
XIX reeds geruimen tijd vóór 1634 VAN 1634.
het oog hadden gevestigd op de Benedenwindsche eilanden, welke door
de Spanjaarden van weinig belang
werden geacht en dientengevolge niet in
staat van verdediging waren gebracht.
Alleen, men was niet voldoende op de
hoogte van de juiste gesteldheid van het
CORNELIS LAMPSINS.
Geschilderd portret in het
BARON VAN TOBAGO.
Gemeentemuseum te Vlissingen.
grootste der drie eilanden - Curaçao
- en nu verscheen in het begin van
1634 een man op het tooneel, die beweerde aangaande die gesteldheid allerlei
inlichtingen te kunnen verstrekken. Jan Jansz. Otzen - ook wel genoemd Jean
Janssen Otssen - die, in Spaansche gevangenschap, eenigen tijd op Curaçao had
doorgebracht, bood der Compagnie zijn diensten aan en hij werd aangewezen als
geleider eener expeditie naar Curaçao, welke met veel haast en voortvarendheid
werd uitgerust.
In de vergadering der XIX van 6 April werd tot de onderneming besloten en een
instructie vastgesteld - waarin o.a. werd bepaald dat in den Raad (der expeditie)
Otzen zitting zou hebben - en reeds in het begin van Mei zeilde de vloot uit. De
commissies van Van Walbeeck en Le Grand waren gedagteekend 8 April.
Het doel der onderneming was het eiland Curaçao te vermeesteren, niet alleen
omderwille van het zout en het verfhout, dat op de Benedenwindsche eilanden te verkrijgen was, maar ook om de beschikking te bekomen over een vast punt, van waaruit
men den vijand in West-Indië afbreuk zou kunnen doen; tot dit laatste achtte men
Curaçao bijzonder goed gelegen.
De schepen, voor de tocht aangewezen, waren de Groot Hoorn - van het Noorderkwartier - , de Eenhoorn en de Brack - van Amsterdam - en de Engel Gabriël.
Bovendien leverde de Zeeuwsche Kamer twee groote z.g. "Biscaysche chaloupen",
welke op de Groot Hoorn werden ingescheept; het gebeurde destijds wel meer - o.a.
op den tocht van Jacob Willekens in 1624 - dat men groote sloepen in stukken aan
boord had, welke ter plaatse waar men er een nuttig gebruik van kon maken - bijv.
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om troepen te landen - ineengezet
werden.
De Groot Hoorn was een der grootste
schepen (driemast vaartuigen) van de
Compagnie en mat 350 lasten; wij
mogen aannemen dat het er uit zag
als het alombekende schip in het wapen
der West-Indische Compagnie. of zooals
de Dubbele Arend uit de collectie van
Reinier Zeeman. In Zeeland zeilklaar
liggende voor een reis naar de West.
om zout te halen. werd dit vaartuig
aangewezen voor het vervoeren van
80 man krijgsvolk; in het geheel zou
het expeditionnaire legertje 225 man
sterk zijn.
De Eenhoorn en de Brack - respect.
80 en 30 lasten metende -waren jachten.
kleine vaartuigen. doch ook met drie
masten. beter bezeild echter dan de z.g.
schepen. Deze beide jachten hadden
zeer waarschijnlijk al vroeger aan de
krijgsbedrijven der Compagnie in de
Westindische wateren deelgenomen.
De Engel Gabriël eindelijk - van 160
SCHIP UIT HET WAPEN DER WEST-INDISCHE COMPAGNIE.
lasten - was een fluitschip. maa:r werd
ook wel een jacht genoemd. omdat de
eigenlijke fluitschepen meestal grooter waren. Dit vaartuig. dat vermoedelijk bij het
Noorderkwartier thuisbehoorde en ook reeds eerder ten oorlog had gevaren (vloot Jan
Dirksz. Lam. 1624). deed dienst als voorraadschip.
Uit ervaring wetende wat er alzoo kwam kijken bij de eerste vestiging in een nieuw
veroverd gebied. besloot men (Resolutiën Kamer van Zeeland) kalk en steenen mede
te geven tot het bouwen van twee tthovens H (ovens). Van de gesteldheid van Curaçao
meende men zóó goed op de hoogte te zijn. dat men in de instructie den aanvoerders
waarschuwde tegen een klein ttsantbaycken aende andere zijde van het eylandt't.
Jammer was het maar dat men zoo karig was geweest in het verstrekken van handvuurwapenen; Le Grand was daarover. blijkens zijn rapport van 27 Augustus 1634.
niet best te spreken.
Een jacht moest onder Otzents aanwijzing de kust van Caracas verkennen. waar
misschien vijandelijke schepen bij verrassing veroverd zouden kunnen worden; de
voorschriften welke gegeven werden - vreemde vlag en ttSpaense habiten
zijn
oude bekenden uit de dagen van weleer. toen Koning Philips den rebellen toegang
tot Spaansche en Portugeesche havens verbood.
Werd de expeditie met goeden uitslag bekroond. dan moest het groote schip met een
lading verfhout en zout thuisvaren; de kleine vaartuigen zouden aan de kust een
lading moeten zoeken. Bij mislukking van den aanslag op Curaçao moest de geheele
vloot haar fortuin zoeken op de kust van Tierra Firma. de zouthaalders zich aldaar
van lading voorzien en de kleinere vaartuigen op buit uitgaan. Het was een particuliere
H
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onderneming die ten oorlog voer en zelf moest trachten de kosten goed te maken.
De reis nam waarschijnlijk op 4 Mei 1634 een aanvang en zij verliep volgens het vastgestelde programma. Als ververschingsplaats - ter voorziening dus in de behoefte
aan zoet water, versche victualie en brandhout voor de kombuis - deed men St. Vincent
aan, het eiland welks krijgshaftige Indiaansche bevolking dergelijke bezoeken van
Europeanen - die ook wel met minder vreedzame bedoelingen kwamen - niet altijd
vriendelijk opnam. Ditmaal echter was de ontvangst goed en wij mogen aannemen
dat de houding der blanken bij deze gelegenheid ook geen aanleiding gaf tot vijandigheid.
Op 3 Juli kwam men voor Bonaire ten anker - na een reis van 8 weken dus, met inbegrip van een vijfdaagsch oponthoud op St. Vincent - en daar voegde zich ook het
jacht weder bij de vloot, dat de kust van Caracas had verkend. Op het welbekende
zouteiland - dat onze zeevaarders van het begin der 17de eeuw ook wel Bonnes-aires
noemden - waren geen nadere berichten aangaande Curaçao te verkrijgen en de
tocht werd dus terstond voortgezet.
De ingang der St. Annabaai bleek echter niet zoo gemakkelijk te bezeilen; men liep
er voorbij en had nu geen andere keuze dan het bij de Westpunt langs naar het
Noorden te zoeken en dan weder terug te keeren. Hoeveel latere zeevaarders - zoolang het zeilschip het eenige middel van vervoer over den oceaan bleef - zijn er niet
even onfortuinlijk geweest als Van Walbeeck in 1634!
Eerst na ruim twee weken van slechte gelegenheid verkende men het eiland Mona
en op 26 Juli bevond men zich weder op de reede van Bonaire, versterkt met een
buitgemaakt Spaansch barkje en met een uit Holland aangekomen koopvaarder;
zonder verder tijdverlies ging het opnieuw op Curaçao af. Thans had men betere
voorzorgen genomen; klein materieel met verkenners werd vooruitgezonden, om
den ingang der haven op te zoeken en tegen den avond van den 29sten liep alles
behouden binnen.
Van eenigen tegenstand van den kant der inwoners kon geen sprake zijn, aangezien
er geen krijgsmacht ter verdediging van het eiland aanwezig was en de weinige
Spanjaarden, alsmede de ruim 400 Indianen, waaruit de bevolking bestond, zich
grootendeels schuil hielden. De ontmoetingen met den vijand, d.w.z. met door de
Spanjaarden opgehitste Indianen, bepaalden zich tot schermutselingen op de
verkenningstochten, welke de Hollanders ondernamen; bij één gelegenheid werden
enkele der onzen gekwetst, bij een andere raakte men een officier kwijt, aangaande
wiens lot nimmer meer iets vernomen werd.
Blijkbaar had de geringe bevolking van het eiland vroeger in een aantal verspreid
liggende dorpjes gewoond, maar was zij later door de Spanjaarden geconcentreerd
geworden op Santa Ana en Santa Cruz; bij de aankomst der Hollandsche vloot waren
de bewoners van eerstgenoemde vestigingsplaats - na de waterputten gedempt en
de huizen in brand gestoken te hebben - naar de laatstgenoemde gevlucht. Aangaande Santa Barbara lezen wij dat men er een vervallen kapelletje vond, alsmede
een zoutpan en een drinkplaats voor vee, Hato en San Juan waren verlaten, San Miguel
had een hof met enkele vruchtboomen, op Ascension woonden enkele Indianen, doch
het dorp werd door de onzen verbrand. Van Santa Marta wordt bericht dat het een
drinkplaats voor het vee had, van Santa Maria dat het goed water opleverde.
Groote verwachtingen van den rijkdom van Curaçao kan men niet hebben gehad en
wat men vond viel nog tegen. Den voorraad gekapt hout hadden de Spanjaarden
in vlammen doen opgaan en zout was er weinig. Volgens berichten zou het eiland
nog maar enkele jaren vroeger een aanzienlijken veestapel hebben gehad, aan groot
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vee wel 2000 hoornbeesten en 750 paarden - wat heel wat meer is dan thans, drie
eeuwen later, op Curaçao geteld kan worden - maar een periode van groote droogte
en een slachting op groote schaal - omderwille van de huiden - had het aantal
sterk doen verminderen. Op plaatsen waar voldoende grondwater aanwezig was,
kweekte de bevolking, net als tegenwoordig, boomvruchten en andere voedingsgewassen - wij lezen van bananen en lemoenen, mais en aardvruchten - maar
ook aan deze kleine cultures had de droogte veel schade toegebracht.
Intusschen, men had de opdracht van Heeren XIX, om het eiland in bezit te nemen,
uitgevoerd en moest thans wel maatregelen nemen om zich in te richten op blijvende
vestiging. In één opzicht meende men van de instructies te moeten afwijken en wel
met betrekking tot de bevolking. Men had strikte bevelen medegekregen om de
"inwonende wilden" wel tot gehoorzaamheid te brengen aan het nieuwe gezag, maar
hun geenerlei leed of overlast aan te doen; het streven moest er op gericht zijn, hen
door goede behandeling tot gewillige arbeiders voor de Compagnie te maken. Hiervan
echter kon, naar het oordeel van de aanvoerders der expeditie, niets komen; die
z.g. wilden hadden meer dan een eeuw onder Spaansch bestuur geleefd en men zou
in hen altijd een onbetrouwbaar element moeten blijven zien, geneigd om te heulen
met den op korten afstand, aan den vasten wal, gevestigden vijand. Tezamen met
de weinige Spanjaarden - aan wie vrijen aftocht was toegestaan - zond Van Walbeeck het overgroote deel der Indianen naar Coro; voor dit transport werden twee
scheepjes van de vloot gebruikt. Men hield slechts een 75-tal Indianen op het eiland,
die men noodig had - in verband met de verzorging van het garnizoen en voor
verschillende werkzaamheden op het land - en wees aan de meesten daarvan dan
nog het vrij ver weg, aan de ontoegankelijke Noordkust liggende dorpje Ascension
als woonplaats aan.
Het aanvankelijke hoofdkwartier, versterkt met scheepsgeschut, opgeslagen iets ten
Oosten van het dorp Santa Ana, op een plek waar men eenige tuintjes en putten had
gevonden - Groot Kwartier, ten N.O. van het Schottegat - is tot eind 1635 in
gebruik gebleven; de baai van Santa Barbara - een geschikt landingspunt voor den
vijand van den overwal- kon verdedigd worden door middel van een der schepen van
de vloot, terwijl de bouwvallen aldaar een goede gelegenheid boden aan de landmacht om er zich te verschansen.
Gaandeweg echter bleek de beveiliging tegen een overval van de vaste kust onvoldoende
te zijn. Ten eerste waren ook de achtergebleven Indianen - wier diensten men niet
kon ontberen - niet loyaal; zij konden gemakkelijk naar het vasteland oversteken
en bleven met de Spanjaarden betrekkingen onderhouden. Dan had men het niet door
de onzen bezette Bonaire als het ware in den rug en eindelijk waren ook de eigen
militairen - zooals steeds in dien tijd en ook nog veel later, voor een groot deel
vreemdelingen - niet allen betrouwbaar. Wat er voor en na aan het licht kwam
betreffende de verstandhouding der Indianen met den vijand veroorzaakte ongerustheid bij Directeur en Commandant en verschillende berichten aangaande door de
Spanjaarden beraamde pogingen om het eiland terug te nemen, maakten den toestand
nog onbehagelijker.
Allereerst werden de Indianen onder strenger toezicht gesteld, door hun een blanke
tot Kapitein of Opperhoofd te geven, een zekeren Samuel Coheno, die als tolk met
de expeditie was medegekomen.
Verder werd aan den ingang der Sint Annabaai en wel aan den Oostelijken punt
la Punta - een fort gebouwd, waarin de hoofdmacht der troepen werd samen-

24

gebracht; een kleine afdeeling werd bij het Schottegat achtergelaten, niet echter in
het oorspronkelijke kampement, maar in een nieuwe versterking, het Kleine Kwartier.
Met de wapenen intusschen is er voor het behoud van Curaçao niet gestreden behoeven
te worden; wel echter is in de jaren 1634 en 1635 het eiland het voorwerp geweest van
een gedachtenstrijd, loopende over de vraag of het al dan niet voor de Compagnie
- en voor het Vaderland - eenige waarde had. De rapporten der leiders van de
expeditie kunnen in het algemeen niet zeer gunstig zijn geweest; in een brief van
Van Walbeeck echter, welk in het begin der 19de eeuw nog genoemd werd, maar
later niet meer teruggevonden is, zou de Directeur de schoone haven van Curaçao
hebben geroemd, als een veilige wijkplaats voor de Hollandsche schepen in de
Westindische wateren.
In Patria waren de meeningen verdeeld; als gewoonlijk stelde Zeeland zich tegenover Amsterdam. De redeneering dat men aan Brazilië de handen reeds vol genoeg
had, was zeker niet van grond ontbloot; ten slotte echter heeft de houding van
Amsterdam - misschien ook de invloed van den Stadhouder - voorkomen dat men
het veroverde weder prijs gaf.
Ondanks allen twijfel aangaande de waarde van het n~euwe bezit en alle onzekerheid
aangaande de verdere plannen, ontwikkelde zich op Curaçao al spoedig na de komst
der Hollanders een bedrijvigheid, zooals het eiland in ruim een eeuw van Spaansch
bewind zeker nooit gekend had. Schepen kwamen en gingen; gaandeweg moesten natuurlijk Van Walbeeck's bodems thuisvaren, met berichten naar het Vaderland en met de
weinige lading welke men bijeen had weten te brengen, doch andere schepen kwamen
binnenvallen, hetzij direct uit de Nederlanden, hetzij van Brazilië. Levensmiddelenwaaraan men groot gebrek had geleden - en krijgsbehoeften werden aangevoerd,
maar ook menschenmateriaal, suppletrietroepen en kolonisten. Er waren in het begin
der 17de eeuw in Europa menschen genoeg, die tegen een oceaanreis naar onbekende
landen niet opzagen en bereid waren in nieuw gestichte of op den vijand veroverde
koloniën in Amerika hun geluk te gaan beproeven. Wij lezen zelfs van vrouwen, die
zich bij haar op Van Walbeeck's vloot dienende echtgenooten wilden gaan voegen,
wanneer de manschappen niet spoedig zouden worden afgelost. De reeds genoemde
Otzen liet al spoedig aan Bewindhebbers verzoeken hem een zekere oppervlakte lands
af te staan; van plannen om op Curaçao zout te gaan maken of tabak en katoen te
gaan planten, gewagen de archiefstukken van 1635 herhaaldelijk.
Kruistochten in de Caraibische Zee werden georganiseerd en de scheepsbevelhebbers
kregen opdracht elkander op Curaçao te ontmoeten en buitgemaakte vijandelijke
schepen naar Curaçao op te brengen; duidelijk blijkt dat men aanvankelijk het
eiland vooral beschouwde als rendez-vous en pleisterplaats voor de kaapvaart van
uit het Vaderland en Brazilië.
Verkenningen in den naasten omtrek van Curaçao leerden al spoedig dat de
Spanjaarden, zoomin als om het bezit van dit eiland, om dat van Bonaire en Aruba
strijd wenschten te voeren en bij den aanvang van 1636 waren de Hollanders niet
alleen op Curaçao - met zijn sterke fortificatie aan den haveningang - stevig genesteld,
maar ook, hoewel zonder feitelijk occupatie, meesters van de beide andere Benedenwindsche eilanden.
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HET WEST-INDISCHE HUIS OP DE HEERENMARKT.
VAN DE OOSTZIJDE GEZIEN.
Vignet van een plattegrond van omstreeks 1625.

DE VEROVERAARS VAN CURAÇAO.
De grondleggers van het Nederlandsche gezag in de Amerikas - zoowel het thans
nog bestaande. als het weder teloorgegane gezag - zijn bij het tegenwoordige geslacht
weinig bekend. Hoe klein is het aantal Nederlanders van thans. die van mannen als
Willekens. Loncq. Pater. Lichthart. Jol. om slechts deze enkele figuren te noemen.
ook maar gehoord hebben. Alleen Piet Heyn. wiens verovering van de zilvervloot
drie eeuwen lang tot de volksverbeelding is blijven spreken. hebben wij niet vergeten.
al weet dan ook de groote hoop niet welk aandeel hij gehad heeft in de krijgsbedrijven
ter Oostkust van Zuid-Amerika en ter Westkust van Afrika.
DE WESTINDISCHE
COMPAGNIE.

Die bedrijven hadden plaats onder de leiding der West-Indische Compagnie welke. in het
tweede jaar na dat van Barneveles executie. na veel strijd was opgericht. Bekend zijn
de bezwaren van den Advocaat en zijn partij. tegen de plannen tot het organiseeren
eener particuliere krijgsonderneming. die door buitvaart en veroveringsexpedities
den oorlog zou overbrengen naar s Konings gewesten in de nieuwe wereld. De met
den Pensionaris gevallen regeering was vredes gezind en haar bedenkingen tegen een
Westindisch monopolie berustten evenzeer op overwegingen van staatsbeleid. als
dit het geval was geweest met betrekking tot de krachtige hulp. welke zij verleend
had. om een combinatie tot stand te doen komen der belanghebbenden bij de vaart
op Oost-Indië; de positie der Vereenigde Nederlanden had nu eenmaal in twintig
jaar een belangrijke wijziging ondergaan.
De Geoctroyeerde West-Indische Compagnie van 1621 was niet de kolonisatiet
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en handelsonderneming tevens middel, zoowel om
het Calvinistisch Christendom te verbreiden, als om
den vijand te ttinfesteeren",
op diens eigen overzeesche
terrein- waarvoor de Antwerpenaar Willem Usselincx sedert omstreeks 1600
had geijverd. Wel stonden
volgens het octrooi handel
en scheepvaart op Afrika
(van den Kreeftskeerkring
tot Kaap de Goede Hoop),
op Amerika (tot de Zuidpunt van Terreneuve aan
den Atlantischen, tot de
Behringstraat aan den Pacifischen kant) en op de
ttZuydlanden" (tusschen den
meridiaan van Kaap de
Goede Hoop en dien van
de Oostpunt van NieuwGuinea) op den voorgrond
en zou de Compagnie de
ttpopulatie van vruchtbaere
ende onbewoonde quartieren" mogen bevorderen,
maar in werkelijkheid was
het behalen van voordeel en
op den vijand het groote
doel.
De verrichtingen der Com- WILLEM USSELINCX
(anoniem portret Rijksmuseum Amsterdam).
pagnie hebben dan ook tot
den vrede van Munster hoofdzakelijk uit oorlogsdaden bestaan, in Amerika en Afrika,
waar trouwens reeds geruimen tijd vóór de stichting eener geoctroyeerde onderneming - reeds sedert de laatste jaren der 16e eeuw - de Nederlanders zich
tegen Spanjaarden en Portugeezen hadden geweerd. Van den grooten buit aan
schepen, goederen en slaven, welke de Compagnie aanvankelijk te water en te land
wist te maken - 37 miljoen gulden bruto in de jaren 1623 tot 1636 - kwam een
deel aan den Staat en soms kon zij den Lande met geld en troepen bijspringen; de
verschillende expedities hadden haar evenwel tot 1636 reeds een 45 miljoen
gulden gekost.
In 1637 legde zij, door de verovering van S. Jorge da Mina, op de Westkust van Afrika, den
grondslag voor een gunstige positie tot het bekomen van negerslaven, handelsobjecten
en tevens werkkrachten voor de ontwikkeling der plantagekoloniën in tropisch Amerika.
De vele expedities tegen den vijand, meestal in overleg met den Stadhouder beraamd,
waren bij uitstek geschikt om de aandacht te vestigen op personen, wier hoedanigheden
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voor t s Lands zeedienst waarde hadden;
en .de Staats marine van dien tijd had
aan bekwame bevelhebbers groote behoefte. Hoezeer Prins Frederik Hendrik - de Stadhouder had, na veel
geharrewar, ook over de zeemacht van
den Staat het opperbevel verkregende bekwaamheid der vlootvoogden van
de Compagnie wist te waardeeren,
bewijst de benoeming van Piet Heyn,
in 1629, tot Luitenant-admiraal voor
Holland.
VAN WALBEECK Dat de

beide leiders der expeditie
tegen Curaçao van 1634 - Johannes
Van Walbeeck en Pierre Le Grandweinig bekende personen zijn in onze
koloniale geschiedenis, is niet vreemd;
de verovering der drie Benedenwindsche eilanden was geen feit van groote
beteekenis, vergeleken bij hetgeen verricht is in Brazilië, Guinea, Angola
en elders. Voor onze beide helden zelf
was die expeditie niet meer dan een
korte episode in een veelbewogen
leven en van het belang dat hun
succes voor het nageslacht van drie
eeuwen later zou hebben, konden zij
FREDERICUS HENRICUS A NASSAU PRINCEPS ARAUSIONUM.
geen voorstelling hebben.
Van den voornaamsten der beide aanvoerders - Van Walbeeck - kennen wij niet
eens den datum en de plaats zijner geboorte, noch van zijn dood. Hij kan de zoon
zijn geweest van Pieter Stevensz. van de Walbeeck - uit het Sticht van Munster en Lutgertje Cornelisdochter, die op 3 Augustus 1598 voor den Amsterdamschen
notaris Ellert de Veer compareerden, om een testamentaire beschikking te treffen.
Volgens de acte woonde dit echtpaar destijds te Durgerdam, het dorp ten Noorden
van het IJ, waar in 1687 een groote brand heeft gewoed en waarvan geen laat-zestiende of vroeg-zeventiende eeuwsche archivalia aanwezig zijn. Het plaatsje Walbeek
(Hoogd. Walbeck) ligt ongeveer anderhalf uur gaans W.Z.W. van Geldern, dus in
het voormalige Overkwartier van Gelderland, hetwelk bij den vrede van Munster
aan Spanje bleef. Walbeek, dat niet in het Bisdom Munster lag, maar in het
Aartsbisdom Keulen, kwam bij den vrede van Utrecht (1713), met andere plaatsen
aan Pruisen, dat die plaatsen in 1795 (vrede van Baset) aan de Fransche Republiek
afstond; het plaatsje heeft dus nogal lotswisselingen gekend, voordat het (in 1814)
voor goed Duitsch werd.
De naam Van Walbeeck wordt eenige malen genoemd in Elias' "De vroedschappen
van Amsterdam" en op een der schuttersstukken van Van der Helst, in het Rijksmuseum te Amsterdam, komt een Paulus van Walbeeck voor, maar de relatie met
Johannes Van Walbeeck valt niet aan te wijzen.
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Het Leidsche Album Studiosorum vermeldt, onder dagteekening 8 November 1619,
Johannes à Walbeeck, Amsterodamensis, 18 jaar (Philosophie) en onder dagteekening
13 April 1627 wederom Johannes à Walbeeck, Amsterdamnesis, 25 jaar (Mathesis
en Physica). Deze student, van wien geen dissertatie te Leiden aanwezig is, zal wel
onze Curaçaosche held zijn, die dan in 1601 geboren moet zijn.
Immers, met de Nassausche vloot, welke in 1623 uitliep, onder l'Heremit en Schapenham, reisde een mathematicus mede, Johannes à Walbeeck; voor de geographie
- in het belang van welke wetenschap de reis echter niet in de eerste plaats werd
ondernomen - heeft deze grootsch opgezette tocht geen resultaten van beteekenis
gehad, behoudens de verbeterde kennis van het Zuiden van Vuurland, waarvan een
kaartje, door Van Walbeeck geteekend, bewaard is gebleven. Het admiraalsschip was
in den zomer van 1625 in Patria terug, de andere schepen volgden in 1626 en het
was dus Van Walbeeck mogelijk in het voorjaar van 1627 zijn studiën te Leiden voort
te zetten, ditmaal in de wis- en natuurkunde. Van langen duur was dan echter de
tweede studieperiode niet, want in het najaar van 1628 vinden wij Van Walbeeck's naam
genoemd in het bericht van het uitzeilen van eenige schepen naar Oost-Indië; hij
maakte ook deze reis als mathematicus mede. En inmiddels had hij nog een Europeesche reis gemaakt. Immers, hij vergezelde Laurens Reaal, die eind November 1627
naar Denemarken vertrok, als ambassadeur der Staten-Generaal, ten einde met den
Koning - Christiaan IV - betrekkingen aan te knoopen en hem de hulp der Republiek
aan te bieden (tweede periode dertigjarigen oorlog).
Spoedig brak nu de tijd aan dat geheel het land gewaagde van de groote successen,
door de West-Indische Compagnie in Amerika en Afrika op Spanjaard en Portugees
bevochten. Op 15 November 1628 bracht het jacht "den Ouwevaer" te Rotterdam
de heuglijke tijding dat Piet Heyn de Spaansche zilvervloot had veroverd en in aantocht was met een buit ter waarde van 13 à 14 miljoen gulden; half April 1629 keerde
de commandeur Dirck Pietersz. van Uytgeest terug van een expeditie naar Brazilië
en Guinea, op welken tocht elf vijandelijke schepen - de meeste beladen - waren
genomen. Aangemoedigd door deze resultaten en thans ruim bij kas zijnde, besloot
de Compagnie tot een groote onderneming. Brazilië - en meer in het bijzonder
Pernambuco - werd uitgekozen als het terrein, waarop men nieuwe triomfen hoopte
te bevechten. In Mei, Juni en Juli 1629 liepen van Zeeland, Texel en het Goereesche
Gat tezamen 26 vaartuigen uit (20 schepen en 6 jachten) onder Hendrik Loncq, den
gewezen onderbevelhebber van Piet Heyn. In September was deze vloot, na hier en
daar met den vijand slaags te zijn geweest, op de Cap Verdische Eilanden bijeen,
vanwaar men dacht over te steken, zoodra versterking uit Patria zou zijn aangekomen. Die versterking evenwel liet op zich wachten en eerst eind October
bracht een jacht uit Zeeland - na een onvoorspoedige reis - den Opperbevelhebber
het bericht van de oorzaak dezer vertraging, welke gelegen was in het verloop der
krijgsbedrijven te land.
Terwijl de Stadhouder met het gansche leger voor 's Hertogenbosch lag, was de vijand
plotseling in Gelderland en Utrecht gevallen; Amersfoort bedreigd zijnde, had de
Compagnie, "ghelijck alle Liefhebbers des Vaderlandts in sulcken toestandt gehouden
zijn te doen" haar reeds voor den tocht naar Brazilië aangemonsterde, maar nog
niet vertrokken krijgsvolk, mitsgaders ammunitie enz. ter beschikking gesteld "tot
dienste van 't ghemein".
Zoodra de Compagnie de handen weder vrij en de beschikking over hare troepen herkregen had, waren met spoed de resteerende schepen, welke men gereed had, maar
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niet van krijgsvolk had kunnen voorzien, uitgevaren; reeds 30 Augustus was één
schip met 165 soldaten den generaal Loncq achterna gezonden, maar het zou tot
28 December duren, voordat de gehee1e versterking in zee was gestoken, van verschillende reeden en havens en in verschillende smaldeelen, in het geheel 36 schepen
en jachten.
Op den tweeden Kerstdag 1629 vertrok Loncq eindelijk met de geheele beschikbare
scheepsmacht, 66 vaartuigen sterk (35 schepen, 16 jachten, 2 op den vijand veroverde
vaartuigen en 13 "opghesette Zeylchaloupen") bemand met 3780 zeelieden en
3500 soldaten, van St. Vincent naar Brazilië.
Een der hooge I' genoemde smaldee1en was dat van den commandeur Martin Valck;
vice-commandeur was Joannes à Walbeeck. De commandeur was 23 October uitgezeild (schip Geldria, Kapitein Andries Jansz. Blauw), de vice-commandeur op
I November (schip Neptunus, Kapitein Corn. Pietersz. Schot). Zij moeten te laat
zijn gekomen om zich nog onder de vlag van hun admiraal te kunnen stellen en zijn
vermoedelijk naar het vaderland teruggekeerd. Wel noemt De Laet onder de schepen,
waarmede Loncq op 26 December van de Cap Verdische Eilanden vertrok, ook een
schip Neptunus, maar dat moet een andere Neptunus zijn geweest, dan die waarop
Van Walbeeck zich bevond, hoewel er onder al de schepen der expeditie, tusschen
16 Mei en 27 December 1629 uitgezeild, maar één schip van dezen naam voorkomt;
De Laet komt ook tot een totaal van 65 vaartuigen, als van St. Vincent vertrokken,
terwijl hij er, met inbegrip van de Neptunus, 66 opsomt.
Wij moeten aannemen, dat Van Walbeeck niet bij de verovering van Olinda en Recife
(laatste dagen van Februari en eerste van Maart 1630) aanwezig is geweest; noch
hij, noch Valck, noch de beide kapiteins, noch de Geldria worden in verband met dit
wapenfeit genoemd. De Neptunus die wèl den overtocht heeft medegemaakt, behoorde
tot de schepen, welke op 22 Maart 1630 onder den vice-admiraal Joost van Trappen
(ghesecht Banckert) van Recife via St. Helena thuisvoeren en 28 en 29 October van
dat jaar in Patria aankwamen.
Een schip Gelderlandt (Geldria?) kwam, tezamen met de Bruynvisch, op 4 Augustus
voor 't Recief aan, met soldaten en vivres.
Intusschen echter is Van Walbeeck toch in Pernambuco aangekomen en wel op
21 April 1630, met de Neptunus - vermoedelijk het schip waarmede hij den tocht
onder Loncq had moeten medemaken - en nog een ander, tevoren niet genoemd
schip; een dag te voren waren nog twee andere schepen gearriveerd, welke wèl voorkomen als op 30 October en 16 November 1629 uit Nederland uitgezeild, maar niet
als op 26 December van St. Vincent vertrokken en welke dus vermoedelijk teruggekeerd
waren. Van Walbeeck heet nu "de Commandeur" en is dus waarschijnlijk de bevelhebber over de vier genoemde schepen; hij komt "wyt het Vaderlandt" en brengt
ruim 70 soldaten mede.
Den dag na zijn aankomst wordt Van Walbeeck ,,(die tot een ander exployt derwaerts
was gesonden, d'welck om sekere redenen noch wierdt uytghestelt) in 't getal van
de politique Raden aenghenomen"; hij bekleedt dus op zeer jeugdigen leeftijd een
belangrijke functie. Op 5 Mei neemt de Politieke Raad het bestuur over het veroverde
gebied van den generaal Loncq over, welke laatste zijn afscheid neemt en den 8sten
huisvaart.
Nog in hetzelfde jaar wordt Van Walbeeck admiraal ter kuste van Brazilië, in 1632
maakt hij den - mislukten - tocht naar Cap St. Augustin mede, met den gouverneur
(militaire bevelhebber) Diederik van Waerdenburgh en den Zeeuwschen vice-admiraal
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Maerten Thyssens. In dit jaar
benoemd tot President van den
Politieken Raad, wordt Van Walbeeck in zijn maritiem commandement opgevolgd door den kapitein Jan Mast.
Het civiel en militair bestuur van
Nederlandsch-Brazilië
bestond
toen uit den Politieken Raad (Van
Walbeeck, Servatius Carpentier en
Dirck Jacobsz. van der Haeghe),
de Kolonel, de Commandeur ter
kuste, een Commissaris der
artillerie en 5 Majoors. Nadat
uit Patria twee gedelegeerde HANDTEEKENING VAN WALBEECK ALS SECRETARIS IN BRAZILIË.
Bewindhebbers waren aangekomen, ging Van Waerdenburgh op 8 Maart 1633 terug en met hem Van Walbeeck en
eenige militaire officieren. Van Walbeeck kan dus een klein jaar in Holland hebben
vertoefd, toen hij in het voorjaar van 1634 werd aangewezen om de leiding op zich
te nemen der expeditie naar Curaçao.
In 1636 was Van Walbeeck's taak op Curaçao blijkbaar beëindigd en keerde hij naar
het vaderland terug. Onder het bewind van Johan Maurits vinden wij hem weder in
Brazilië, als "assessor ende scriba van de Hooghe Raden van Brasijl" • Deze "Hooge
ende Secrete Raad" - bestaande uit drie leden en een assessor (secretaris) - werd
in 1639 ingesteld; een Politieke Raad van vier leden was blijven bestaan.
Van Walbeeck heeft van het begin tot het einde zijner loopbaan bij de W.I.C. belangrijke functies bekleed. Op een afbeelding van Recife de Pernambuco in het Jaerlijck
Verhae1 komt ,,'t Huis vande Am. Walbeeck" voor. Johan Maurits, de kunstzinnige
en prachtlievende Gouverneur-generaal, liet op het eiland Antonio Vaz een nieuwe
stad bouwen, in de plaats van het verwoeste Olinda; de nieuwe residentie - Mauritsstad - werd door een brug met het Recief verbonden.
Na het vertrek van den Graaf (1644) bleef Van Walbeeck, immers hij ontving de
nieuwe leden van den Hoogen Raad, die in 1646 aankwamen - met de vloot, tot
ontzet van Recife uitgezonden - en een dezer Heeren logeerde bij Van Walbeeck.
Begin 1649 was onze held in Nederland; hij meende t.oen een vordering te hebben op
de Compagnie, die van haar kant hem en de andere voormalige leden van den Hoogen
Raad in rechten wilde betrekken, aangezien die Heeren "zich in diverse occasien tot
ondienst van de West-Indische Compagnie soude hebben gedragen". Toen de zaak eenmaal
verloren was, ging men elkander met processen te lijf, geen ongewoon verschijnsel.
Uit het verdere verloop dezer beide kwesties zou kunnen worden afgeleid, dat
Van Walbeeck vermoedelijk in 1649 is overleden.
Werd Van Walbeeck, in verband met zijn aanstelling tot admiraal ter kuste van
Brazilië, Heen welervaren Zee-Man" genoemd (van zijn bevarenheid hebben wij het
een en ander medegedeeld) Hende die voor desen sijne dapperheyt hadde ghetoont",
Pierre Le Grand (te Grandt, Ie Grant) was militair en eveneens een man van beproefde kwaliteiten. Vermoedelijk kwam hij in Brazilië met de troepen, welke gaandeweg ter versterking van Loncq's krijgsmacht waren uitgezonden en was hij kapitein
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LE GRAND.

over een der negen suppletie-compagnieën, waarvan het grootste deel in April 1631
in Pernambuco was aangevoerd. Bij den in deze maand ondernomen tocht naar
Tamerica (Itamaracá), onder den luit.-kolonel Steyn Callenfels, was ook de kapitein
Le Grand van de partij.
In Januari 1633 nam de compagnie-Le Grand, met drie andere, deel aan een expeditie
om de Zuid - naar Rio Formoso - onder den overste Van Schuppe en den equipagemeester Lichthart. Een collega van Le Grand - de kapitein Philibert du Busson bekwam bij deze gelegenheid een schotwond aan den hals en overleed aan de "Klem
ofte Convulsie een quaedt d'welck in die landen de ghequeste seer subytelijck overvalt ende die wegh neemt".
Nadat begin Maart Van Waerdenburgh was gerepatrieerd, bevorderden gedelegeerde
Bewindhebbers - er moest toen een algemeene promotie plaats hebben - o.a.
Le Grand tot majoor. Er bleven toen nog 2900 man troepen in Brazilië, waaronder 250
man die aangewezen waren voor een tocht naar de Caraibische Zee. Reeds op 17 Maart
vertrekt de majoor Le Grand in den avond naar Antonio Vaz - het eiland tegenover Recife - met de troep van Van Schuppe; Le Grand onderscheidt zich bij de verovering van Afogados.
De hooger bedoelde 250 man - de "oude soldaten", dus militairen, die van den
beginne af in Brazilië gediend hadden - vertrokken op 26 April d.a.v. en wellicht
was Le Grand hun commandant; de schepen toch waarmede deze troepen thuisvoeren - onder den commandeur Jan Jansz. van Hoorn - gingen niet regelrecht
naar Patria, maar via de West-Indiën, ten einde onderweg den Spanjaarden afbreuk
te kunnen doen, dus een militaire onderneming.
Op dezen tocht werd Truxillo - aan de kust van Honduras - ingenomen; deze verovering was er een zooals er wel meer hebben plaatsgehad, d.w.z. dat men weder
aftrok, na van het bestuur der stad een zekere schatting te hebben ontvangen. Men
had op dezelfde wijze te werk willen gaan met San Francisco de Campeche - aan
de Golf van Mexico - maar de gouverneur dezer stad verklaarde kort en bondig
geen reaal rantsoen of brandschatting te zullen betalen, aangezien zijn Koning dat
op lijfstraf verboden had. Daar men zich op de vloot niet sterk voelde - de Spanjaarden
zouden misschien hulp uit den omtrek kunnen krijgen - en de huizen van Campeche
meest van steen en dus niet zeer brandbaar waren, zag men maar van verdere actie
af. In November 1633 kwamen de meeste schepen en troepen ter reede van Texel
aan; in West-Indië had men vernomen dat de Spanjaarden de Nederlanders van
St. Maarten (Bovenwindsche eilanden) hadden verjaagd.
Is Le Grand inderdaad met Jan Jansz. van Hoorn thuisgevaren, dan was hij dus tijdig
in Nederland om het commando op zich te kunnen nemen over de troepen, welke
met Van Walbeeck naar Curaçao zouden gaan. Volgens zijne commissie vertrouwden
Bewindhebbers "tzijnen bequaemheyt, getrouwheyt ende experientie" en droegen
zij hem op "de crijchsofficieren ende soldaten .••• te water ende te lande te commanderen ende sich daarmede alomme inde limiten vande octroye te laten gebruycken enz."
Eind October 1635 was Le Grand uit Curaçao terug; de Kamer van Amsterdam
behandelde in haar vergadering van 5 November zijn rekening en in die van
12 November verscheen hij zelf, om te bedanken voor de ontvangen betaling en
,met presentatie van sijnen dienst, ingevalIe de Compe sijn persoon hiernae weder
soude gelieven te emplojeren".
Evenals Van Walbeeck werd Le Grand opnieuw naar Brazilië uitgezonden; hij maakte
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aldaar, als commandant over de soldaten, den vierdaagschen zeeslag mede van
12, 13, 14 en 17 Januari 1640.
Behalve de vloot van Don Antonio d'Oquendo - in October 1639 bij Duins verslagen - had de Koning nog een andere in Spanje en Portugal laten uitrusten en
deze vloot, van 86 schepen, verscheen in het laatst van 1639 in de Braziliaansche
wateren. De Nederlandsche scheepsmacht bestond aldaar uit slechts 13 schepen,
onder den admiraal Willem Cornelisz. Loos, maar gelukkig arriveerden vóór het
einde des jaars zoovele Compagniesschepen, jachten, gehuurde fluitschepen en boeiers,
dat men een vloot van 41 zeilen tegen den vijand in zee kon brengen; deze laatste
beschikte over 66 schepen - 20 waren met suiker naar Portugal teruggezonden met 15.000 man, onder De la Torre, den Gouverneur-generaal van PortugeeschBrazilië.
Reeds bij het eerste treffen sneuvelde aan onze zijde de Admiraal en den volgenden
morgen, zoo lezen wij, heeft "de Majoor Pierre Ie Grand, over de Militie commenderende, sijnde op des Admiraels schip, goet gevonden den secreten Raet over de
do ot van den Admiraellaeten aen boort komen en is geresolveert den Vice-Admirael
Jacob Huygen het commando als Admirael over te draegen tt .
Onder dezen laatste werd met zooveel succes gestreden, dat aan De la Torre hetzelfde lot zou zijn beschoren geworden als aan d'Oquendo, zonder de "snoothartigheyt
of trouwloosheyttt van eenige onzer scheepsbevelhebbers, die dan ook op het Recief
werden gestraft, enkele met den dood.
Hamelberg laat bij zekere gelegenheid Le Grand, met een klein scheepje - van
4 stukken - een vijandelijken vice-admiraal aantasten. Deze episode is geciteerd uit
de Hollandsche vertaling van den Précis de l'histoire philosophique et politique des
Deux Indes; uit het volledige werk van Raynal echter blijkt dat de abt hier van een
stoutmoedigheid vertelt van een uit Dieppe afkomstig flibustier, die den naam
- of den bijnaam - droeg van Pierre Ie Grand en wel een ander zal zijn geweest
dan onze majoor.
Na 1640 wordt er in de geraadpleegde litteratuur niet meer over Le Grand gesproken.
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DE EERSTE HONDERD JAREN DER PROTESTANTSCHE
GEMEENTE OP CURAÇAO.
De oudste geschiedenis der Curaçaosche gereformeerde of hervormde gemeente lag
tot nog toe in het duister. Ds. S. van Dissel, die in het Kerkhistorisch Archief 11, 1859,
blz. 289-413 eene belangrijke studie over onze gemeente geschreven heeft, had, naar
eigen zeggen, voor dien niet eens alleroudsten tijd slechts de beschikking over een
kasboekje van 1695 tot 1720, een memorieboekje 1728-1731, een uittreksel uit de overige
kerkelijke archieven 1727-1729 en eindelijk een copie van 1740-1756. "Van de vroegere",
getuigt hij, "geen schijn of schaduw meer". En G. B. Bosch, eveneens indertijd predikant
op Curaçao, zegt in zijn "Reizen in West Indiën", 1829, I, 231 nuchterweg: "dewijl de
kerkelijke archieven der hervormde gemeente alhier gedeeltelijk door de kakkerlakken
opgegeten en gedeeltelijk verkocht zijn voor scheurpapier, om bij gelegenheid van
een nieuwjaarsfeest voetzoekers te maken:' Wat de gedrukte oorkonden aangaat, Hamelberg laat ons in zijn overbekend boek juist voor het begin in den steek, omdat de
Resolutiën van Kamer Amsterdam 1636-1668 ontbreken. Het "Jaerlijck verhael"
van Joannes de Laet, een voortreffelijke bron, gaat slechts tot 1636. De Acta der
Z. Hollandsche synoden van 1621-1700, door Knuttel uitgegeven, bevatten uittreksels
ook uit Curacaosche brieven, doch voor het eerst verschijnt de naam van ons eiland
(als Carasco!) ter Synode van Gorinchem 1661 bij de vermelding der gelukkige
aankomst aldaar van Ds. Adriaan Beaumont, 1659 1 ). Wat ik dan hier laat volgen is
geput uit de eigen (niet of weinig genoemde) brieven der eerste predikanten, thans
in het rijke oud-classicaal Archief te Amsterdam. Voor de opzending dier zeldzame
bescheiden naar Leiden betuig ik den beheerders mijn hartelijken dank. Moge dan mijne
studie hare plaats in het Gedenkboek niet onwaardig blijken.
Wie bedenkt, dat Curaçao 21 Augustus 1634 door Johan van Walbeeck en Pierre
Ie Grand onder onze vlag kwam, zal het vroeg vinden dat wij in Juli 1635 reeds een
voorganger der protestantsche gemeente aantreffen, den proponent Fredericus Vitteüs,
op f 42.- 's maands, rantsoen en vrije wóning in het toen nog niet eens geheel voltooide fort Amsterdam, stellig als garnizoenspredikant 2). Van hem is mij geen schrift
onder oogen gekomen. Hij is wel dezelfde, dien wij 17 October 1641 ter classicale
vergadering op 't Recif vermeld vinden als van Loanda gekomen en in den heiligen
dienst bevestigd 3). Gemeenlijk vindt m.en na hem. Joh. Backer verm.eld, 1642, doch thans
kennen wij vóór hem nog een ander, Jonas Aertsz. Hij was geboortig van Wijdenes in
de classis Hoorn, als krankbezoeker naar O.-Indië gegaan, waar wij hem 1621 als lid
van den kerkeraad te Batavia aantreffen 4). Naar patria teruggekeerd, is hij daar als
predikant toegelaten en diende sinds te Batavia en op Ternate 1633-1638, maar, nog
eens in het vaderland terug, heeft hij de plaats op Curaçao aangenomen, 7 Mei 1640.
Van Troostenburg de Bruyn vindt het opmerkelijk, dat 's mans naam nochtans bij
Acta IV 244.
Res. Kamer Amst. 1635 bij Hamelberg, Nederl. op de W.-I. eil. I 94.
Grothe, Archief, 11 318.
Jonas Aertsen van Wijmes (Wijdenes) teekende mede de notulen van de eerste kerkvergadering
te Batavia 21 Jan. 1621. Eene foto van de bladzijde in dit oudste notulenboek, waarop ook zijne handteekening, bij De Haan, Oud Batavia, platenalbum J. 2.

1)
2)
3)
4)
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Van Dissel niet voorkomt. die toch betrouwbaar is. 1) Maar wij hebben juist gezien.
dat Van Dissel voor die eerste jaren over geene gegevens beschikte. Jonas Aertsz kon
reeds 8 Augustus 1640 zijn behouden aankomst melden en de vriendelijke ontvangst.
hem van den directeur te beurt gevallen. Dat was toen Jacob Pietersz. Tolck. oud
kapitein op het schip Deventer en 23 December 1638 ter vervanging immers van
Van Walbeeck aangesteld. Jonas prijst hem als een man van goed. stichtelijk leven
die goede orde en discipline onder het volk onderhoudt en de justitie naar plicht en
geweten handhaaft. Ook komt hij geregeld onder het gehoor des Woords. in de houten
kerk derhalve in het fort. Voorts blijkt ons thans. dat "op de plaatse van bonayeren
(Bonaire) reeds een garnizoen van tien man lag. met een ziekentrooster die Zondags
"den godsdienst waarnam en in de week de ochtend- en avondgebeden las. alles volgens
de reeds in 1638 uitgevaardigde Instructie voor de predikanten art. 3. Ook op Curaçao
zelf vinden wij nu al een krankbezoeker. Gerrit Jansz. van Haarlem. gezond in den
geloove. zoo als aan Jonas. bij een voor hem afgelegd "exsaam" gebleken was. stichtelijk
ook van leven. meteen de meester der jonge kinderen. wat ook daarna het werk van
den ziekentrooster of van den voorzanger geweest is. Ds. Aertsz wacht met verlangen
de hem door Bewindhebberen beloofde boeken. En dan. triest en zielig. "Versoeke
toezending van mijn huysvrouw. bijzooverre sij selfs genegenheyt daartoe heeft. Het
is eene vrouwe. die veel tot den dranck genegen is. maar hier is niet een drupel drancks
te coop t.w. van stercken dranck. waardoor men het gebruyck van zijn verstand soude
voor een tijt verliesen:' De predikant was eerst gehuwd geweest met Barbara Daniël
en 1629 hertrouwd met Maria Forteau. weduwe van Co en raad Gijsbertsz. van Welsingen
te Batavia. Zij was de eenige Europeesche vrouw niet. die daarginds tot dronkenschap gekomen was. Op het eind van zijn brief zegt Jonas nog: ik word een oud man en
heb soms de behulpzame hand van doen. Dan zwijgt deze stem uit de allereerste jaren
der gereformeerde gemeente op ons eiland 2 ).
Spoedig daarop moet ds. Jonas overleden zijn. want reeds 1642 vinden wij Johannes
Corn. Backer hier als leeraar. Toen hij aankwam. had hij de kerke Gods in soberen
staat en bijkans gansch verwilderd gevonden. zoodat hij niet dan na een jaar avondmaal had durven vieren. Sinds was het iets beter geworden. na onderwijs had hij
een tiental lidmaten kunnen aannemen. maar de meesten hadden onder het Spaansch
bewind de R.K. leer dusdanig "ingezogen dat zij maar met moeite tot de gereformeerde kerk konden gebracht worden. Lastig was ook dat de menschen geen Nederlandsch met hem konden spreken. niet uit onwil. zooals ds. Backer dacht. maar
natuurlijk omdat .zij het niet kenden. Daarom was hij van plan een tweetal Indiaansche
jongens aan huis te nemen. hun Nederlandsch en de fondamenten der christelijke.
ware religie te leeren. in de hoop dat dit onder de hunnen vrucht zou dragen. Men
weet dat er in 1634 een twintig Indiaansche families. 75 zielen. op het eiland gebleven
waren 3). nuttige menschen. maar nog zeer onwennig. Op den doop hunner kinderen
waren zij zeer gesteld en. daar de Spaansche priester met de meesten hunner het
eiland verlaten had. vroegen zij ds. Backerus den doop te bedienen. Hij had dat niet
geweigerd. omdat zij anders zouden zeggen. dat de Hollanders geen christenen waren.
juist derhalve wat een 25 jaar vroeger de eerste predikant-zendelingen van de roomsche
Amboineezen ondervonden hadden. Toch voelde de predikant zich bezwaard. De
H

H

H

1)
2)
3)

•

Van Tr. de Bruyn. Biogr. woord. 1893, blz. 4.
Oud-c1ass. archief. Curaçao foliant I, I, op 8 Aug. 1640.
De Laet bij Hamelberg a. w. I 30, noot 1.
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Indianen hadden geen kennis van Christus t leidden een heidensch levent trouwden in
't wilde (overal de grief onzer gereformeerde pioniers, die voor het wettig huwelijk
altijd geijverd hebben 1) zoodat de dominee de vaders der doopelingen niet eens kende.
Doopte hij niet t dan kregen de menschen een afkeer van zijn leer; deed hij het wel,
dan wist hij niet op welk fondament, dewijl hij niet kon beoordeelen, of zij in het
verbond Gods begrepen waren.
De kleine gemeente op het fort had nog geen kerkeraad, diakenen waren nog niet
noodig en zouden eerst na 1729 hun intrede doen, vóór dien was de predikant t zoo
noodig t armverzorger en beheerder der ttpredikantsbus" (de weeskamer is van 1696
onder directeur Bastiaen Bernagie); ook ouderlingen had ds. Backer nog niet, eenvoudig t omdat hij hen niet krijgen kon, maar hij hoopte dat t zoo directeur Stuyvesant
(sinds 1643) nog wat blijven mocht, hij tot eene verkiezing zou geraken. Wel was er
een voorlezer. Doch de functionaris t Casper Hermansent ook ziekenbezoekert was
vertrokkent en ook de tijd van zijn opvolger Adriaen Martensz. van Grijpskerk was
verstrekent die daarom om zijne verlossing gevraagd had. 2) Trouwens, ook ds. Backer's
dagen op Curaçao waren geteld t want toen in 1647 Petrus Stuyvesant directeur van
Nieuw Nederland werd, vergezelde Backer hem daarheen als opvolger van ds. Everhard Bogardus. 3 ) Curaçao was weder vacant.
Toch niet geheel herderloos. Want zoowel ds. Backer als de raad des eilands hadden
den ziekentrooster Johannes Walrave verzocht te willen blijven. De man had er niet
veel lust in gehad, want hij zou naar patria gaan, daar schoolmeester worden en aldus
zijn inkomen vermeerderen, terwijl nu zijn maandgeld aan zijn huishouding opging.
Doch hij was gebleven. Nu waren er t sedert Backer's vertrek, vele kinderen geboren,
die ongedoopt moesten blij vent tot ongerustheid van de ouders zoowel der Hollandsche
als der Indiaansche kindertjes t die onderwijs ontvingen van Walrave en zekeren schoolmeester Jan Galiaert en nu bang waren, dat het ongedoopt blijven tot nadeel van der
kinderen zaligheid zou strekken, al werd Johannes niet moede hen uit te leggent dat die
vrees ongerijmd was, nademaal de gelegenheid tot den doop immers ontbrak. Hij
placht er t daarin goed gereformeerd t bij te voegen dat tthet niet hebben (der sacramenten) niet verdomde maar het verachten:' Toen wilde het geval, dat Charles de
Rochefort t predikant bij de Fransche gemeente op Tortuga, op ons eiland kwam (ttin
ins uia Decoraso" ) en op verzoek van den vice-directeur Lukas Rodenburch de kindertjes
doopte. Dat geschiedde 14 Februari 1649, en ds. Rochefort getuigt dat in een Latijnsche
attestatie, die Walrave gelukkig aan de ttc1assionale vergaderinge" te Amsterdam
gezonden en aldus voor ons bewaard heeft. Het eerste doopelingetje was klaarblijkelijk
Nederlandsch: Hendrik Bruyn, zoon van Albertus Bruyn en Elisabeth Hendriks. Dan
volgen de Indiaansche kindertjes, vijftien in getal t de namen van wier ouders aan hun
vroegeren doop door een Spaanschen priester herinneren. Maar ds. Rochefort deed
meer. Den 20sten dier zelfde maand bediende hij den doop aan sommige volwassen
negers ttPost cathechismum (sic) supra principuos fidei christianae articulos ad hoc
specialiter institutum ac post sufficentia pietatis ac fidei testimonia ab eisdem cathecumenis (sic) exhibita" - alles in bijzijn der gansche gemeente, voor deze heilige
handeling buitengewoon samengeroepen. Volgen de namen, Rodericus t Victoria, Maria,
1)
2)
3)

L. Knappert, Geschied. Bovenw. eilanden, 1932, blz. 190-193.
Oud classicaal archief, brieven als boven, I op 1 Mei 1644.
Brodhead, History of N.-Vork I 468.
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Margarita, Cecilia, enz. in het
geheel twaalf namen 1). Het
merkwaardig stuk eindigt met
de mededeeling, dat hij dit getuigschrift heeft overhandigd
aan den heer Walrave, voorlezer
der gemeente "in eadem insula De Coraso" en heeft geteekend den 21sten Februari
1649. 2) Merkwaardig, zeggen
wij, omdat het verhaalt van
eene zendingsdaad onder Indianen en negers, waarvan daarna
maar weinig sporen tot ons gekomen zijn. Herinneren wij ons,
dat Curaçao onder Lukas Rodenburch centrum werd van
den W.I. slavenhandel "voor
export", zood at er negers in
overvloed waren. 3)
Het jaar te voren was ons eiland
geteisterd door eene "pestilentiale sieckte", die bijna het
gansche garnizoen had doen
sterven en van de kleine gemeente er maar zes of zeven
had overgelaten. OokWalrave's
DE EERSTE CURAÇAOSCHE LANDVOOGD VAN WIEN EEN PORTRET
huisvrouw was er aan heenBEKEND IS:
Staalgravure
van
Gimbrede
(1844)
naar
A.
van
Dyck.
gegaan, hem twee kleine kinPIETER STUYVESANT.
deren nalatend. 4) "Doch de
Heere heeft het alsoo belieft derhalve mij daarmede moet vertroosten:' Er kwam
bij eene groote armoede en de tijding dat de Heeren in het vaderland niet konden
betalen. Waarom Walrave verzocht, dat, als hij zal hebben uitgediend, over één jaar,
de Heeren hem zullen laten verlossen 5).
Gemeenlijk vindt men na ds. Backerus ds. Van Beaumont vermeld, die 1659 in dienst
trad. Doch vóór hem moet nog een ander worden genoemd. Toen ds. Van Beaumont
in den zomer van 1659 op ons eiland was aangekomen, vond hij daar als directeur
Matthias Sooek, dien ik bij Hamelberg niet vermeld zie, en die dus nu de leemte vult
tusschen Rodenburch en Matthias Beek. Met hulp van dezen directeur trachtte hij den
vervallen staat der gemeente te beteren, waarvan hij de schuld geeft aan Michael
Syperius, "mijnen praedessiteur", die nooit was geëxamineerd, zelfs geen bewijs voor
lidmaatschap kon overleggen en het gansche gemeenteleven door zijn slecht gedrag
had bedorven, waarom de predikant dezen huurling, puren opvolger zijner eigen
1)
2)
3)
4)
5)
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soms zielige slavennamen mijn Gesch. Bov. Ei}. blz. 98.
classicaal archief, brieven als boven I op datum. Latijn.
den slavenhandel zie mijn a. w. hoofdst. 111.
epidemie dus lang vóór die van 1693 (Hamelberg, a. w. I 103), waarschijnlijk de gele koorts.
classicaal archief, brieven als boven, I sub 8 Juli 1649.

wellusten, dan ook van het avondmaal had geweerd. De directeur ontsloeg hem en
zond hem naar Nederland, waar hij toch werd toegelaten tot den "stoel der waarheid".
Hoe zooiets kon bestaan, zegt ds. Van Beaumont, "kan ick met het cleyne dieploot
mijnes verstants niet doorgronden". Daarna was het werk der zuivering voortgezet,
de vele kroegen binnen het fort werden er uit verwijderd en een scherp placcaat was
afgelezen tegen de "beestelijcke" dronkenschap, de onkuischheid en de gruwelijke
sabbathsschennis en het misbruiken van Gods naam. Dit had geholpen, ja, sinds
werd de Zondag zoo "ongeschent" onderhouden als, vertrouwde ds. Van Beaumont, maar
in eenige plaats van ons vaderland geschieden kon. Dat zeide niet veel, gemerkt ook
in patria de violeering des sabbaths groot was; bovendien was het kwaad niet uitgeroeid en klachten over den dag des Heeren als een Bacchusfeest zijn ook later niet
van de lucht. 1)
Intusschen wies het getal lidmaten wel tot 30. Ook kwam er 24 December 1659 met
het schip De Liefde een jonge schoolmeester, Gerrit Schaats, die de Nederlandsche
kinderen naarstig onderwees, zoodat het nu weder aan geen devoiren tot voortplanting
van de kennis der godzaligheid ontbrak. Doch niet onder de Indianenkindertjes. Die
ijver was ras bekoeld en men had hun onderwijs overgelaten aan zekeren neger
Johannes, die hun des Zondags uit Spaansche christelijke gebeden placht voor te lezen,
doch hen door zijn gedrag voor 't overige niet veel goeds leerde, zoodat Gods naam
er meer door onteerd dan verheerlijkt werd. Wel echter heeft ds. Van Beaumont het
huwelijk onder deze Indianen ijverig bevorderd en, daar hem gebleken was (gelijk
ook aan ons daareven) dat zij meest gedoopt waren, doopte hij ook de kinderen, waarbij
hij het formulier, in het Spaansch vertaald, had laten voorlezen. Er waren 15 kinderen,
die anders door de priesters zouden gedoopt zijn, die, men moet dat niet vergeten,
af en toe uit Venezuela overkwamen en niet lastig gevallen werden. Ds. Van Beaumont
heeft er herhaaldelijk bij de Heeren op aangedrongen, dat zij een godzalig man zouden
zenden, in Spaansch en Nederlandsch ervaren, om onder de Indianen bekeeringswerk
te verrichten. Zelf die taal tot dat doel te leeren, daaraan schijnt hij, zoomin als de
predikanten te Paramaribo ten opzichte van het Negerengelsch. gedacht te hebben.
Te vreemder, omdat hij overtuigd was, dat aan dat onderwijs de zaligheid van zoovele zielen hing, die anders door verzuim of zuinigheid van H.E. Achtb. verloren
zouden gaan. Doch de Heeren, minder bekommerd, hebben zelfs niet geantwoord.
Ook aan de negers heeft ds. Van Beaumont gedacht, voor het minst in Amsterdam
advies gevraagd, hoe hij met de oude negers van de Compagnie en hun kinderen (ni. zij,
die op het eiland gebleven en niet in "export" doorgezonden waren) handelen moest.
Voor het garnizoen vroeg hij om bijbels en psalmboeken. Een kerkeraad (zie boven)
was er in dezen tijd nog niet gekozen, de kooplui, die voor ouderling in aanmerking
zouden komen, bleven, om den slechten aftrek hunner goederen, te kort op het eiland 2).
Ds. Van Beaumont, die, terloops gezegd, door den "oppersten Directeur" veelvuldig
met ziekte werd bezocht, waarbij hij, ter vertroosting, zich Handd. XIV 22, Hebr. XII
4-11 en Psalm XXXIV 20 voorhoudt, bleek ons ten opzichte van den doop der slavenkinderen hetzelfde ruime, zachte beginsel voor te staan, dat wij b.v. aan de Kaap
ds. Van Arkel, De Vooght en Overney met ingenomenheid zien toepassen. Die ellendige,
blinde Indianen, die zoo deerlijk in de duisternis bleven zitten, vervulden hem met
Voor 1694 Hamelberg a. w. I 98 vlg.
Oud classicaal archief. Brieven als boven I op 26 Juni 1660, copie van 17 April 1660 evenmin als een brief van 16 Oct. 1659 aanwezig.
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mededoogen, en uit wat ik van ds. Rochefort en hem mededeelde blijkt wel verblijdend,
dat althans in den aanvang de slavenkinderen wel degelijk in de protestantsche
gemeente werden gedoopt 1). Doch de broeders van classis Amsterdam, ver weg,
minder goed op de hoogte en derhalve starder en verzekerder, betuigden hem in brieven
van 9 Juli 1661 en een van (1 ongedateerd) hun ongenoegen. Hij had zich te houden aan
de resolutie der Dordtsche Synode 1ge en 21e zitting, 3 en 5 December 1618, dat de
kinderen der heidenen niet mochten gedoopt worden, tenzij zij in de christelijke leer
onderwezen waren en belijdenis des geloofs hadden afgelegd 2). Ds. Van Beaumont,
aan geen tegenspraak ook maar denkend, onderwierp zich aanstonds! in den aanvang
van zijn dienst in Brazilië was hij op dat punt wat "vrijpostig" geweest, maar beloofde
zich voortaan te zullen houden binnen de palen van H.E. resoluties 3).
De tijdsomstandigheden waren der gemeente niet gunstig. Van de twintig lidmaten
waren er velen vertrokken omdat de Heeren de helft van het garnizoen hadden ontslagen. Men bevreemdde zich daarover, omdat de handel met de Spanjaarden juist
ging bloeien. In 1662 lagen er twee hunner schepen in de haven, het een met zeker wel
50.000 pesos, terwijl een derde met 100.000 p. onder Cartagena zeilklaar lag, alles voor
den slavenhandel. Doch wat baatte bevreemding bij zóó trage berichtgeving, dat men
zelfs niet wist of het vaderland in oorlog of vrede leefde.
Den 14 October 1662 kwam op Curaçao ds. Christiaen Coningsvelt. Hij was 5 October
1660 naar Kajana N. Nederland gezonden 4), en wilde nu naar 't vaderland terug, door
de Comp. gelicentieerd, doch was bang voor de koude en bleef nog op Curaçao. Hij
deed ds" Beaumont ijselijke verhalen over het ongebonden leven der kolonisten tot
merkelijken aanstoot aan Jood en heiden, terwijl er geen predikanten waren.
De laatste brief van ds. Van Beaumont is van 5 December 1662 5 ). Den 12en Juli 1663
berichtte Matthias Beck, toen nog vice-directeur na Stuyvesants vertrek, eerst dat
ds. Coningsvelt met 't scheepien De Moor 3 Maart weggezeild was, daarna dat het
Gode behaagd had uit dit "Trübsall der tranen" in zijn Koninkrijk te halen ds. Beaumont, zijn schoonzoon, tegelijk met zijn huisvrouw, Becks dochter 6). Dat moet dus
tusschen Maart en Juli 1663 geweest zijn, waarnaar het ook door Hamelberg als 1668
opgegeven sterfjaar moet verbeterd worden. Voor de weduwe traden in 1668 prof. Lodewijk van Renesse (schrijver van De heilige voorsienigheid Gods in 't beleid der huwelijken) en Jacob Venturin op ter verkrijging van de Kamer van Amsterdam van de
aan wijlen ds Beaumont toekomende gage. Later geschiedde dit ook door Joan van
Cuyck voor Nic. Kerckhoven, voogd van Catharina Kerckraet, erfgenaam van ds. Beaumont 7). Beck vraagt dan voorts om een anderen predikant, zoo mogelijk ervaren in
het Spaansch.
Aan zijn wensch is spoedig voldaan. Reeds 19 Januari 1664 deed Wilhelmus Vo1ckring
zijne intrede. Hij was 7 April 1655 te Leiden voor de theologie ingeschreven en toen
20 jaar 8), thans dus 29 en van een jeugdig optimisme. Het klimaat op ons eiland is
gezond; de grond steen- en klipachtig, maar niet zóó dor of het brengt wat vruchten
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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voort; vee en visch in overvloed; wat specerijen; ziedaar wat hem een leven voorspelt,
dat hij gaarne eenige jaren wil leiden. Doch wat hem vooral van vreugde vervult is de
persoon van den gouverneur (vice-directeur Matthias Beck) godvreezend in zijn wandel,
wijs en voorzichtig in het regeeren, goed voor de Kerk en voor den dominee vriendelijk.
Ziedaar een schoon getuigschrift voor den man, die in dit jaar directeur geworden is.
Zeker ook een belangstellend gemeentelid, want hij wilde, dat het gansche garnizoen,
van wat religie ook, benevens de matrozen der in de haven liggende schepen ter kerke
zouden gaan, zoodat er soms meer dan honderd toehoorders waren. En thans voor 't
eerst ook ouderlingen, van wie de directeur er één was, maar nog geen diakenen,
vermits er alleen onder het avondmaal werd gecollecteerd (vier maal per jaar, April,
Juli, October en December). Voor dezen blijmoedigen man zijn ook de Indianen "van
redelijk goeden aard" en, dewijl hij Spaansch begint te leeren, hoopt hij onder hen
op rijke vrucht. Hij vloeit over van dankbaarheid aan God, die zijn lust om vreemde
landen te zien, op zulk een plaats heeft voldaan, waarom hij dan ook hoopt hier nog
lang een dienaar van Gods kerke te blijven 1). Helaas, het heeft niet mogen zijn!
Reeds vóór 1668 is de beminnelijke man overleden, want in dat jaar, den len Maart,
vraagt zijne weduwe, Grietje de Clerck, afdoening zijner gage 2).
Tot zoover met ons verhaal gekomen, kunnen wij tot onze vreugde van het oudste
doopboek der gemeente melding maken. Het begint 29 Juni 1659, de eerste doopsbediening derhalve van ds. Van Beaumont en eindigt 3 December 1662, misschien
zijn laatste, daar hij immers na langdurige ziekte vóór 12 Juli 1663 overleed. In overeenstemming hiermede begint de hierbij aansluitende lijst der lidmaten 10 Augustus 1659
en eindigt 16 November 1662. Beide copieën van doop- en lidmatenboek (de originee1en
zijn, voor zoover ik weet, verloren gegaan), van de hand van ds. Van Beaumont, geven
derhalve een beeld van 's mans werkzaamheid en voor den toestand der gemeente
nauwelijks dertig jaren na de bezetting van Curaçao. Ook voor de genealogie zijn deze
beide documenten van bijzondere waarde (zie bijlagen hierachter).
De vacature, door den dood van ds. Van Beaumont (vóór Juli 1663) veroorzaakt,
duurde lang. Althans is mij geen predikant bekend (want Lucas Osdorpius was wel
in 1667 benoemd, maart gereed om uit te zeilen, had hij een beroep naar Hoorn op
Texel aangenomen, 1668) vóór Philippus Specht, die, 7 Mei 1668 uit Texel uitgevaren,
13 Juli van dat jaar op Curaçao aankwam. Hij had gestudeerd in Utrecht, 3) was daarna
rector te Kuilenburg geweest en thans beroepen op f 800.- en de tafel van den
directeur 4) dit laatste ook elders vaak oorzaak van ongenoegen. Hij was bevriend
met ds. Lukas Vinkius, sinds 1656 predikant te Amsterdam en een neef van ds. Hendrik
Selijns, den uitnemenden predikant in Nieuw-Nederland, sinds 1660 5 ).
Het begin kon niet meer beloven. Hij was vriendelijk ontvangen en vond alles vol
leven door den bloeienden slavenhandel, waardoor de haven vol lag met in- en uitgaande schepen, wier bemanning Zondags in de kerk het gehoor vermeerderde. Ook
roomschen en lutherschen kwamen ter kerke, maar ds. Specht kon maar niet begrijpen, dat de laatsten zoo "hardnekkig" aan de consubstantiatie vasthielden. Hij
1)
2)
3)
4)
5)
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vond den directeur een godsdienstig heer, predikatie, catechisatie noch avondgebed
zou hij verzuimen, bovendien was hij vigilant in den dienst der Compagnie, een
vriendelijk dienaar en goeddoener zoowel van ingezetenen als van vluchtelingen. En
ten slotte stelde hij goede orde op wat tot reformatie van Gods kerke dienen mocht.
De aldus geprezen directeur kan nog juist Matthias Beck geweest zijn. Specht schreef
15 October 1668, Jacobus Fabritius, provo secretaris, meldde Beck's overlijden den
15 November van dat jaar, in de tusschenliggende weken kan het dus hebben plaats
gehad. Specht zou er anders toch wel van gerept hebben. De broeder van den overledene, Willem Beck, werd vice-directeur.
Wij zagen dat er geen diakenen waren. De predikant zorgde voor arme- en dergelijke
gelden. Zoo zond ds. Specht met het schip De Vrede 353 stukken van achten en 3 schellingen, die Gerrit Jansz. eens timmerman op 't schip St. Vincent, vermaakt had aan
Michiel Augustijn, wonende op het Nieuwe eiland tegenover het West-Indische Huys 1).
Ds. Vinkius wordt verzocht dit aan de diakenen van Amsterdam te willen mededeelen 2).
Ds. Specht beroemde er zich op, dat hij naarstig catechiseerde, kinderen en volwassenen,
particulier en openbaar. Dit privatim onderwijzen geschiedde ten bate van hen, die zich
om hun grove onwetenheid het openbaar onderricht schaamden. Doch ook de zonden
van dronkenschap en concubinaat tierden welig en de directeur, t.w. de vice directeur
Willem Beck, had op zijn aandrang besloten de schuldigen van het eiland te jagen,
waarop zij zoo ttgeintimideerd" waren geworden, dat zij maar wijselijk met malkanderen
in den houwelijken staat waren getreden 3). Enkele maanden later, 17 December 1669,
droeg Beck het bewind over aan den nieuwen, 14 September benoemden, directeur
Ludovicus Boudewijns van Berlicum. Maandag 23 December d.a.v., de dag der installatie was, als immer, een dag van vreugde, maar spoedig in droefheid overgegaan,
dewijl de heer Boudewijns, Dinsdag ziek geworden, binnen vijf dagen met toenemende
(gele) koorts was overleden. Dat was dus Zondag 29 December 1669. De doodstijding
bereikte Bewindhebberen 10 April 1670 4 ). De weduwe, die na zou komen, had op zee
reeds haar dochtertje verloren en moest thans, aan wal getreden, haar man, haar
tegelijk gestorven zoontje en het juist aan boord gestorven dochtertje op één dag in
één graf ter ruste leggen. Bij uitstek tragisch gebeuren, waarvan ds. Specht aan
ds. Laurens Laurentius te Amsterdam het verhaal met droefheid heeft gedaan 5).
Willem Beck werd weder directeur ad interim, Jac. Fabritius bleef secretaris. Deze
maal treuzelden de Heeren niet, reeds 5 Augustus 1670 benoemden zij tot directeur
Dirk Otterinck.
In dezen tijd verbleef vier maanden op ons eiland ds. Bartholomeus Isebout, die
omstreeks 1665 ds. Henricus Bemingius te St. George d'Elmina was opgevolgd en vandaar 25 Februari 1668 aan de classis een wanhoopsbrief geschreven had over de allerschandelijkste toestanden daar, door gouverneur Gage1donck lllaar lllet llloeite en
zonder veel vrucht gebeterd. Ds. Isebout deed op zijn terugreis Curaçao aan en
ds. Specht gaf hem een relaas mede voor de classis. Nog dagelijks nam de gemeente
toe ook door wie na hun reizen zich hier kwamen nederzetten. En wel bloeiden
Dat waarin de W. I. C. van 1654-74 gevestigd was,
en de W. I. C., 1928.
2) Oud classicaal Archief. Brieven als boven op
B) Extract uit een brief van ds. S. van 8 Sept. 1669,
4) Hamelberg a. w. I Doe. 83.
5) Oud classicaal Archief. Brieven als boven op

1)

Overvoorde c.s. De gebouwen v. d. O. I.
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nog nering en slavenhandel, maar nog altijd nam door allerhande natie van slecht
volk de ongerechtigheid toe. Hij heeft het weer over "vier overspelige hoeren", die de
directeur deze maal inderdaad heeft weggezonden, waarvoor de predikant hoopt, dat
God de kerk loonen zal in dezen dreigenden oorlog en zijn wijngaard bewaren voor
die "paepsche wolven" (t.w. Franschen en Munsterschen) die dezelve gaarne verwoesten zouden 1). Den 8sten Maart 1672 vertrok ds. Isebout naar patria, waar hij
behouden is aangekomen 2). Met dat schip ging ook ds. Spechts brief, gedagteekend
zooals meest op den dag der afvaart. Doch in dien brief had hij nog maar gezwegen
van de moeilijkheden en de vileine bejegening van den directeur ondervonden, nog
altijd Dirk Otterinck. Want wel is waar is de brief, waarin de man zijn hart zal luchten,
gedateerd 26 April 1673 en was Otterinck zóó vroeg in dat jaar overleden, dat de
Heeren reeds 27 April daarvan kennis droegen, 3) maar hij zegt uitdrukkelijk, dat
ds. Isebout van al die narigheden getuige is geweest, dus vóór 8 Maart 1672.
Het was het groote ongeluksjaar voor de Republiek. Wat beteekenen bij hare zware
bezoekingen de beproevingen van ds. Specht! Toch moeten wij er kort rapport van doen,
waarbij wij niet vergeten dat wij de zaak van één kant hooren. Zoo haast de directeur
zijn post had aanvaard begon hij de fundamenten der kerk te ondermijnen, gelijk
zijn zwager Koper in O.-Indië ook gedaan had 4). Om des vredes wil had de dominee
eerst toegegeven, maar "gelijk de tijt de dochter van de waerheyt is en de mensch niet
altijt den geveinsde spelen can maar eenmaal sijn momaensicht afleyt", eindelijk
toonde de directeur al te duidelijk zijn aard. Want met beleefde termen gevraagd om de
attestatie zijner vrouw, had hij den predikant geantwoord, dat dit niet noodig was,
omdat hij gouverneur en hoofd der kerk was, die van hem afhing. Zijne eigene attestatie
heeft hij nimmer vertoond en van wat religie hij was heeft niemand ooit geweten.
Toen ds. Specht hem sprak van den droevigen stand van Gods kerk in het vaderland,
had hij gezegd: "Wat Gods Kerk, waar is Gods Kerk?" Toen de kerke raad bij hem
aankwam met remonstrantiën tegen de openbare ontucht, had hij tegen een der ouderlingen beweerd, dat op plaatsen waar scheepvaart is ook hoeren zijn moeten. Dit
schrikte den predikant niet af om, naar Numeri XXV, tegen deze zonde te prediken
en met Gods oordeelen in den oorlog te dreigen, waarom de directeur hem een oproermaker en leugenprofeet schold. Zelfs ontzag hij zich niet om, wanneer de dominee
maar een woord van gerechtigheid sprak, naar een stok te grijpen, om hem te bastonneeren, waarop de ander had gezegd door hem niet geslagen te willen worden. Aan de
classis had hij maar niet geschreven, liever des directeurs gezelschap geschouwd,
totdat hij bij vredestijd zou kunnen repatrieeren. Inmiddels had Otterinck over hem.
bij Heeren X geklaagd, die dat zonder verhoor hebben geloofd. Tot defensie van zijn
goeden naam legde ds. Specht aan de classis een door 6 personen geteekend getuigschrift over, had hij gewild door allen, want iedereen stond aan zijn kant. De attestatie
luidde: Attestatie van ouderlingen en lidmaten hoe dat ds. Specht zijn dienst naar
behooren als een getrouw leeraar waarneemt, godzalig van leven, tot exempel der
1) Oud classicaal Archief. Brieven als boven op 8 Maart 1672. Extract in Acta, Knuttel V
37, foutief: 1571.
2) Aldaar V 75.
3) Hamelberg, a. w. I 46, noot L
4) Het is mij niet gelukt dezen zwager te vinden. Wel is er reeds in 1637 en volgende jaren te Batavia
een commandeur Jacob Koper met wien de kerkeraad last had, omdat hij 's mans huisvrouw tot
zedigheid had moeten aanmanen, J. Mooij, Bouwstoffen voor de gesch. d. prot. kerk in Ned.Indië, I, 1927, blz. 502, 550, 551. Hij zou de bedoelde kunnen zijn. Tr. de Bruyn kent hem niet.
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gemeente, tot genoegen van ons allen, en besonder der voorgaende heeren directeuren,
aan dewelken hij alle eer en respect toegedragen heeft, gelijk ook aan den heer Dirk
Otterinck, zoodat de kleine onlusten, tusschen hem en den overleden heer Otterinck
voorgevallen, de schuld van den laatsten waren. Het stuk, d.d. 24 April 1673, was geteekend
door Jan Doncker ouderling, Willem Juyst ouderling, 1) Daniel Geus, Willem Bellenius,
Adriaen Kort 2) en Barent Struys. Er blijkt o.a. uit, dat er toen ouderlingen waren,
van wie de weldra te benoemen Jan Doncker er één was, toen nog met ds. Specht in
vrede, die zelf zegt, dat hij met den provisioneelen directeur het geluk had in zoete
correspondentie te leven. Hij had daarvan aanstonds gebruik gemaakt om weer een
lichtzinnig vrouwspersoon te doen wegzenden, "omdat hier geen tuchthuys hebben:'
Dan nog maar liever naar Venezuela! Voor het overige gelooven wij' s mans verzuchting,
door zoovelen zijner ambtsbroeders in onze handelskerken geslaakt, dat het ellendig
is in een vreemd land in haat van den directeur te wezen 3).
Inmiddels hadden Heeren XIX (want eerst sinds 20 September 1674, oprichting der
tweede W.I. Compagnie, komen voor de vergadering der XIX die der "Thienen")
29 Juni 1673 Jan Doncker tot directeur benoemd, een met den W.-Indischen handel
geheel vertrouwd koopman, man "van bequaemheit, ervarentheit en capacieteyt", een
der beste directeuren die Curaçao ooit heeft bezeten en die in datzelfde jaar het eiland
tegen de Franschen verdedigen zou met een kordaatheid, die wij thans, na veler vroegere
verdachtmaking, uit een onverdeeld gemoed kunnen bewonderen 4). Dat ds. Specht
met dezen directeur in botsing gekomen en weggezonden is, pleit stellig tegen hem,
gelijk ook het kwaad, waarvan Doncker hem beschuldigd heeft. Doch het zal slechts
billijk zijn hemzelven te hooren: eene bladzijde uit den strijd tusschen Staat en Kerk,
in onze handelskerken zoo menigmaal gestreden en waarlijk niet altijd met het recht
aan de zijde der overheid. Het relaas dan van den predikant komt hierop neer. 5)
Hij richt het aan zijn reeds genoemden "Eerw. cousyn ds. Selijns, wien hij ook 16 Maart
1676 reeds geschreven had 6). Ware hij toen maar gerepatrieerd! Want door kwade
klapperij was de genegenheid van den directeur sterk geminderd, hij wilde geen woord
meer van mij hooren, want afgunstige menschen hadden mij nagegeven dat ik den gouverneur gouverneerde en dat wat hij commandeerde uit mijn koker kwam. Zich stil
houdend en zijn dienst waarnemend, had hij toen zijn ontslag gevraagd maar niet verkregen. Nu geviel het dat, na den vrede, directeur en predikant met anderen genoodigd
werden op een Engelsch schip ter reede en onder een glaasje wijn den predikant de
jokkernij ontviel, dat hij zijn ambt had van de Heeren en van de classis en niet als
soldaat zoo maar kon worden weggestuurd. Een "infame leugenaar", die hen beluisterd
had bracht aanstonds dat woord, verdraaid, over, waarop de directeur hem zoo maar
ontsloeg en den kansel verbood. Kort daarop veranderde hij dit in deportement, om
het welk te rechtvaardigen men hemel en aarde bewoog, interrogatoriën bedacht en half
onnoozele lieden liet getuigen. "Den armen domine ziende dat geen recht voor hem
waar, wat soude hij doen?" Zijn ouderling dorst niet spreken, geen der gemeenteleden
kikken of mikken, de classis was verre. Ten slotte kreeg hij uitstel van reis en tijd om
Wilhelmus Juyst, komt voor in het lidmatenboek op 18 Febr. 1660.
Adriaen Jansz. Cort, als voren 16 Nov. 1662.
Oud classicaal Archief. Brieven als boven op 26 April 1673. Extract in Acta Knuttel V 112.
Hamelberg a. w. I 45-53. De aanval van d'Estrées in 1678 aldaar blz. 55-59.
Oud classicaal Archief. Brieven als boven op 26 Juni 1676. Extract zeer kort in Acta
Knuttel V 260, gedat. 25 Juni.
6) Dezen brief zag ik niet.
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orde op zijn zaken te stellen. Ook kreeg hij schriftelijk verlof om te doopen, wat hij
vreemd vindt: "Mag ik kinderen doopen wat meer is, waarom mag ik niet prediken
dat minder is?" Maar als predikanten op stoel staan, zeide de directeur, meenen zij
dat zij zeggen mogen, wat zij willen en daarom is het beter een apostil voor te lezen;
de groote geleerdheid doet de dominees dwalen en hij, directeur, was blij dat hij niet
gestudeerd had, anders zou hij zijn dingen niet kunnen doen zooals hij ze nu doet.
Ik voor mij, vervolgt ds. Specht, heb nooit op zijn persoon gepreekt, maar altijd in
generalibus terminis, de toepassing ieder persoonlijk overlatend, vooral in dezen
droevigen oorlogstijd, wanneer een leeraar niet stom mag wezen, maar vooral in deze
heidensche en ongebonden landen de menschen de zonden op het hart moet leggen,
ter afwending van Gods oordeelen, daar wij immers den vijand alle dagen kunnen
verwachten. Vaak is hij met zuchten en tranen op den kansel gegaan, want, ofschoon
hij den naam had van een grooten bestraffer, had hij wel soms gewenscht niet te
moeten bestraffen - hetgeen ons, terloops gezegd, aan Jeremia XX 7-9 denken doeten zijne gansche gemeente op zijn armen in den hemel te dragen.
Wij zouden wel overeen komen, had de directeur ook gezegd, als hij nog, als vroeger,
een particulier persoon ware. Waarom? Omdat allen zijne slaven moeten zijn, incluis
de dominee. Maar dat kan ik niet, vervolgt ds. Specht, ik ben geen hoveling, ik kan
niet simuleeren en flatteeren, gelijk de parasiet Gnatho bij Terentius 1), ik ben te
openhartig in het spreken der waarheid en komt er dan een haastig of een schertsend
woord bij (alles heeft twee handvatten) dan is het mis. 0, ellendige predikanten in
deze buitenlanden, wanneer zij geen oogendienaars en menschenbehagers willen
zijn! Dit is het loon voor mijn achtjarigen getrouwen dienst, weggeschopt te worden!
Hij hoopt dan voorts dat de broeders hem niet zullen veroordeelen inaudita altera
parte. Ach ja, de gansche gemeente is met hem als één eenig man, maar zij durft,
als Nicodemus niet tot hem komen. Zij smeekten hem nog eens in eenvoudigheid te
willen prediken en hij vroeg den gouverneur om zijne toestemming, met heilige gelofte
ja eede niets aan te raken dat aanstootelijk zijn zou, doch van de obstinaatheid van den
heer Doncker kon hij niets verkrijgen, dewijl, vermoedt ds. Specht, hij zich schaamde
om wat hij begonnen was nu weder te laten varen. Doch de directeur had ook gezegd,
wij zijn nu toch weer broederlijk verzoend, alles is vergeten en vergeven, ja de opgezochte attestaties waren gemortificeerd. En waar de schuld weggenomen was, daar
bleef geen straf. Doch ds. Specht nam afscheid, betuigende dat, zoo de heer Doncker
een christelijk gemoed had, hij toch wel bewogen moest zijn, dewijl de dominee zich
niet dieper had kunnen vernederen voor hem, al had hij zijn vader en moeder vermoord; maar dat hij de zaak Gode zou aanbevelen en Hem de wrake overgeven, in de
hoop dat de goede God hem lijdzaamheid zou geven om dezen smaad te dragen. En ziet,
daags daarna toonde de directeur (nog altijd volgens ds. Specht) zijne ttcruëlle
wreetheyt" door de heining van dominees kostplantage te laten verbranden, die daardoor waardeloos was geworden omdat de dieren er nu vrij binnen konden k'omen. De
menschen waren er zóó van geschrokken, dat zij kreten ttdat er toch eene andere
duytsche plaets mochte open komen, om daarnaar te migreeren:' Ds. Specht verzoekt
dan zijn ttEerw. cousijn" den brief aan de classis te willen overhandigen, zijne groeten
te doen aan D. Homoet 2) en hoopt hem haast in gezondheid te zien. En nog is hij
niet uitgepraat. Het is, meent hij, volstrekt niet zeker dat er op Curaçao weder zulk
1)
2)
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een slavenhandel zal komen als vóór den oorlog en dan zal het de ellendigste plek ter
wereld zijn, waar geen 20 huisgezinnen zullen kunnen leven en die terecht een oord
van ballingschap zal mogen heeten. Hij voor zich had nog een goeden tijd gehad door
de navigatie, maar zou nu niet willen blijven, niet voor 1000 rijksdaalders. Het zou
beteekenen zijn gage in armoede verteren. En dan moet de dominee nog naar de pijpen
van den gouverneur dansen! Nadezen Scythischen pijl te hebben afgeschoten gaat hij heen.
Van de tegenpartij kan ik wezenlijk maar één bezwarend getuigenis overleggen, niet
eens van Doncker maar nog van Otterinck ten jare 1672. Deze had nl. uitvoerig
gerapporteerd dat de predikant "met allerhande soort van coopmanschappen, ende
specialijk met het verkoopen van bier, wijn ende brandewijn selffs 't sijnen huyse
sich was bemoeijende" , terwijl hij zich bovendien te beklagen had over de "inpertinente
bejegeningen vanden voorsz. predicant", hoewel deze sinds "hem wederom wat civielder
was instellende." De Heeren hadden toen besloten den dominee het miscontement
hunner vergadering in civiele termen bekend te maken en hem tot deszelfs devoir
te vermanen 1). Hamelberg weet er nog bij te vertellen, dat Doncker hem (nog altijd
te dezer zake) heeft geschorst en gebruikt dit geval ter verklaring van eene bewering
der Engelschen, dat op Curaçao Jezus Christus goed, maar de handel beter was 2).
Kan men vonnis vellen? Heeft Otterinck niet overdreven, dan staat ds. Specht schuldig
aan het houden van een drankwinkel en aan particuliere negotie, ofschoon door bemiddeling van Doncker zelven de handel van particulieren zich had kunnen uitbreiden.
Ook al neemt men de al beheerschende drinkgewoonten in aanmerking, dan is zijne
handeling toch hoogst afkeurenswaardig en verdiende met ontslag te worden gestraft.
Ter andere zijde is er geen grond om het relaas van ds. Specht te wantrouwen en dan
is hij zeker een slachtoffer van staats tirannie over de Kerk. Doch voorts valt het, bij
zijne ernstige betuiging dat hij rusteloos zonden bestrafte, wel moeilijk aan te nemen,
dat hij tegelijk in de tapkast stond. Ook waren er vermoedelijk tusschen hem en beide
directeuren persoonlijke wrijvinkjes, antipathieën, die, als gewoonlijk, van grooten
invloed zijn geweest op den gang der dingen, maar die wij niet meer kunnen beoordeelen. Ik wijs er nog op dat Jan Donckers weduwe, Aletta Doman, in 1731 haar huis
te Amsterdam, Heerengracht bij de Wolvestraat, legateerde aan Aletta Specht,
vermoedelijk naar haar genoemd, wat op goede familieverhoudingen wijst 3).
Om nog voor een oogenblik tot ds. Specht terug te keeren, in 1681 was hij predikant
te Krimpen, cl. Gouda, 4) nadat hij, in het vaderland teruggekeerd, 1677, zich voor
Indië aangeboden, ook geëxamineerd, maar niet benoemd was 5). Hermanus Specht.
tweemaal predikant op Ceylon, 1674-1691 en 1694-1699 6) kan zijn broeder geweest
zijn. Op Curaçao ken ik 1713 een Cornelis Specht, 1735 een Pieter Specht en nog 1778
een lid van den Grooten Raad van dien naam 7).
Intusschen had zich de proponent Samuel Ampsingh als Spechts opvolger aangeboden,
maar de gezamenlijke Kamers, die de predikanten benoemden, gaven de voorkeur
Hamelberg a. w. L Doc. blz. 106 vlg.
Hamelberg, a. w. I 96.
3) Hamelberg, a. w. I 59, noot 5; het jaar 1731 schijnt rijkelijk laat, daar zij toch 1673 wel reeds
getrouwd was, boven blz. 45.
4) Acta Knuttel V 351.
5) Troostenburg de Bruyn, Biogr. Woordenboek, blz. 407. In 1682 examineert cL Leiden
praeparatoir Henricus Specht, Acta, Knuttel V 421. Zijn zoon?
6) Aldaar.
7) Hamelberg, a. w. I, Doc. 119, 167, 185.
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aan Theod. van Dobbent Juni 1677. Deze echter t bij Texel op gunstigen wind wachtende t
kreeg een beroep naar Hoorn op dat eiland t dat hij met goedvinden der Heeren aannam.
Hamelberg verhaalt dat uit een brief van Kamer Amsterdam d.d. 3 December
1677 1). Echter hebben wij vroeger juist hetzelfde van Lucas Osdorpius bericht 2) en wel
op even goede gronden 3). Deze zelfde Acta zeggen ons t dat à Dobben in 1675 legerpredikant was Hbij den overste Bolse" en in 1678 naar Curaçao is gezonden 4). Ja de
predikantenlijst van genoemde gemeente Hoorn kent hem op datzelfde jaar 1678t maar
als "gekomen van Curaçao" en overleden in 1706. 5 ) Daaruit zou volgent dat hij in 1677
toch gegaan was maar 't volgende jaar weder teruggekeerd. Evenmin als vroeger 6)
kan ik het raadsel bevredigend oplossen.
In elk geval deed reeds 7 Juni 1679 ds. Nicolaas Verkuylt predikant te Yarmuiden t
zijne intrede. In Yarmouth namelijk bestond sinds 1568 7) eene vluchtelingengemeente t
die sinds wel geslonkent maar kerkelijk nog georganiseerd was. De nieuwe leeraar
bracht een kostbaar geschenk mede voor directeur Jan Doncker. Zijne groote verdiensten
voor de verdediging des eilands en voor de bevordering van landbouw en veeteelt
hadden Bewindhebberen erkend door als peters te willen staan over zijn (eerste)
kind t een meisje. Als pillegift gaven zij ds. Verkuyl een zilveren lampetkan en schotel
mede en wenschten t dat het kind uit hunnen naam ten doop zou worden gehouden t
waarbij zij de attentie hadden als getuigen de mannen aan te wijzen t die den directeur
zoo dapper tegen de Franschen hadden bijgestaant zijn zwager kapitein-luitenant
der burgerij Balthasar Beck en den vaandrig Arent Wegman. Wij hadden er gaarne
Aldert Pletsz t den korporaal over de ruiterij nog bij gezien. Voorts begeerden de Heerent
dat het kind bij den doop den naam zou ontvangen van Maria Americana t ter eere
van H. Hoogheid de princes van Oranje (Mary Stuartt die immers kort gelede n t
14 November 1677t met Willem 111 gehuwd was) en ter gedachtenis van de plaats der
geboorte 8). Men zal ons toestemment dat ds. Verkuyl onder wel gunstige voorteekenen
zijn ambt heeft aanvaard. Maar hij heeft het bijzonder slecht getroffen met den nieuwen
directeur Nicolaas van Liebergen t die enkele maanden na zijn intrede werd geinstalleerd t
24 December 1679. Hij bleek niet alleen voor zijn ambt ongeschikt t maar was ook omkoopbaart voorts een beruchte slavenbeul (en om op dat punt berucht te worden was
toen ter tijd heel wat wreedheid noodig!) eindelijk ook overspeler. Ds. Verkuyl verzocht
menigmaalt maar altijd vergeefSt om zijn steun voor de openbare godsdienstoefeningt
terwijl hij hemt evenzeer zonder vrucht t had vermaand een einde te maken aan zijn
intiemen omgang met de vrouw van kornet de Lange 9) Brieven van dezen predikant
zijn mij tot heden niet onder oogen gekomen. Zijn oomzegger en erfgenaam Hans
Willemsz. van Kinswilder jr. meldde aan Heeren X zijn dood als voorgevallen
op 23 Januari 1713 10). Het pleit voor gemeente en leeraar beident dat de erfgenamen
van den overledene haar een legaat uitkeerden van 1310 pes. 3.5 d.i. 1310 stukken
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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Hamelberg, a. w. I 96.
Boven blz. 42.
Acta Knuttel IV 510.
Acta Knuttel V 263.
Van Alphen, Kerk. Handb. 1908, Bijl. 123.
N. Ned. Biogr. W. VII 372.
Van Schelven, Ned. Vluchtel. Kerken, blz. 200 vlg.
Resolutie van 10 Sept. 1678 bij Hamelberg a. w. I 55 en Doc. 99.
Hamelberg, a. w. I 66.
Aldaar 97 en Doc. 117.

van achten, 3 realen en 5 stuivers 1). Men vindt deze post opgeteekend in het kassaboek, waarin ook de ontvangsten voor de armen uit de "predikantenbus" en uit "de bus
aan mijn huis", door ds. Verkuyl zelven nog bijgehouden tot Januari 1713, dus vlak vóór
zijn dood; in Februari begint dan eene andere hand 2).
De langdurige diensttijd van ds. Verkuyl, 1679 tot 1713, viel derhalve nog onder directeur
Jan Doncker; daarna onder Nic. van Liebergen, ontslagen in 1682; Joan van Erpecum,
die 14 November 1685 overleed; Willem Kerckrinck die 4 Juli 1692 stierf; dr. Gualtenus
Schagen, commissaris van den trein en provisioneel directeur t 1 Juli 1693; Nicolaas
van Beek (want mr. Coenraad Burgh kwam op zijn uitreis om op zee, 1701) 17011704; mr. Jacob Beck, benoemd 25 Juli 1704 en in Juni 1709 overleden te Bergen in
Noorwegen, de stichter der wijk Otrabanda; Abraham Beck, zijn broeder, die
31 October 1710 overleed; Jeremias van Collen, 1710 tot 1711 provisioneel, in 1712
directeur tot zijn verscheiden 18 Januari 1715. Hij was de zoon van Juan Pedro van
Collen en Elisabeth Jan Pietersz. van Oxfords dr. Onder hem had de smadelijke
overgave van Curaçao aan den Franschen admiraal-vrijbuiter Jacques Cas sart plaats,
16 Februari 1713, die ds. Verkuyl dus juist niet meer heeft beleefd 3).
Een paar maanden daarna, zoo in de buurt van 13 Apri11713, den vrede van Utrecht,
kwam Henricus Beijs op ons eiland aan. Hij was in 1703 door classis Amsterdam
naar New Vork gezonden, had daar onaangenaamheden gehad, was in Londen tot
de Episcopaalsche Kerk overgegaan, waarom classis Amsterdam hem als een verwerpelijk lid had afgesneden. Toen dan ook directeur Van Collen hem provisioneel had
benoemd, weigerden Heeren X hunne goedkeuring en riepen hem terug, in zijne plaats
aanstellende Theodorus van Cambron, van Bennebroek geboortig 4), 14 Juli 1700 te
Leiden ingeschreven als ttNoort-Hollandus 24 Th." 5) Jeremias van Collen overleed
18 Januari 1715. Jonathan van Beuningen volgde hem op en zou het bewind voeren
tot zijn eervol ontslag 12 December 1719, om na hem zijn broeder, mr. Jan van
Beuningen, heer van Suylenburg te zien benoemen, die 8 Juli 1720 het bewind overnam,
maar reeds 18 September van dat jaar ontijdig overleed.
In deze dagen dan woonde er op Curaçao eene weduwe Van Kinswilder 6), wier oudste
dochter getrouwd was met lt. Veltman, de anderen waren Machteld, Elisabeth wed.
Vriesenburg, Isabella en Geertruida. Bij dezen lt. Veltman kwam veel aan huis de jezuïetenpater Bruno Pauwels, geboortig van Groningen, in Brabant ter studie geweest, die
in huizen, doch ook wel in 't openbaar in eene eigen kerk predikte. Tegelijk was er op
het eiland een Augustijner werkzaam, een Spanjaard, Aug. de Caijzedo y Velasco.
Deze luitenant Veltman met kapt. luitenant Winklaar plachten zóó "seditieus" tegen
den directeur op te treden, dat zij zelfs voorwaardelijk ontzet werden. Dit ter inleiding
van het verhaal, dat ons iets van de kerkelijke toestanden op ons eiland zal doen
kennen 7).
De peso gold toen 48 stuivers of acht realen van 6 stuivers. In 't begin der 19de eeuw zou hij dalen
tot f 1.662/ 3 , ja f 1.331/ 3 • Plaatsen in mijne Ges chied. d. Boven w. eilanden, blz. 16 en 18, noot 4 en 3.
2) S. van Dissel in Kerkhist. Archief 11, 1859, blz. 373.
3) Ds. Kowan van St. Eustatius, die 6 Juli 1712 aan zwager Willem Gijsbrecht geschreven had, dat
ds. Verkuyl heel oud en ziek was en hij hem gaarne zou opvolgen, meldde d.d. 25 Oct. 1713 aan denzelfden: "Ds. Verkuyl op Curaçao is overleden eenige dagen vóór de komst der Franschen op dat
eiland", Oud classicaal Archief, afd. St. Eustatius, deel No. 1 op data.
4) Niet predikant aldaar, Van Alphen Kerk. Handb. 1908, Bijl. 106.
5) Album Stud. Lugd. Bat. koL 760.
6) Boven blz. 48 vonden wij H. van Kinswilder jr. oomzegger van ds. Verkuyl.
7) Oud classicaal Archief. Brieven als boven op 14 Maart 1719 en de daarbij gevoegde stukken.
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In de kerkeraadsvergadering van Donderdag 2 Juni 1718, waar aanwezig waren
ds. Van Cambron, dr. L. R. Horst en Floris van Taerling, ouderlingen en tevens raadsleden, kwam ter tafel, hoe op Zaterdagavond 7 Mei lt. Veltman den koster en voorzanger Cornelis Scheltus had aangezegd, zijn vrouws stoel te zetten op de plaats
van des gewezen lt. De Mepsche's 1) vrouw, en hoe de koster dit geweigerd had. De
plaatsing der door ieder zelf meegebrachte kerkstoelen was een zaak van rang en
etiquette 2). In tegenwoordigheid van Joh. Backer, David Redoch, mr. Willem van
Bergen den fiskaal, notaris Willem Heldewier, Jacomo van der Westen en andere
notabelen, alsook van broeders ouderlingen, beklaagde enkele dagen later, de luitenant
zich daarover, ook dat hij zelfs in den Raad erover was aangesproken, dat hij den koster
om het voetebankje en den drinkpot zijner vrouw gevraagd had, maar dat hij, luitenant,
wel eens zou willen weten, wie duivel of donder hem zou beletten den stoel daar te zetten,
waarop ouderling Horst antwoordde, dat hij zich niet aan bankjes en waterpotten liet
gelegen liggen, maar alleen aan de kerkelijke zaken. Er was in deze afgesloten wereld,
zonder veel afwisseling of geestelijk leven, nog een twistpunt. Aan weerszijden van
den preekstoel waren twee raampjes, die volgens juffr. Veltman tochtten. Op Hemelvaartsdag, 26 Mei 1718, was er toen een groote neger van genoemde juffrouw of van
de weduwe Van Kinswilder gekomen, die zich dusdanig tegen de bank van voorzanger
Scheltus geposteerd had, dat de man er niet uit kon om de raampjes te openen ter
toch wel zeer noodige verfrissching. Ja, Zondag 29 Mei had de luitenant zelfs een
korporaal met een soldaat de kerk ingezonden om de ramen te sluiten, waardoor de
voorzanger dermate gealtereerd was geweest, dat hij zijn dienst niet naar behooren
had kunnen waarnemen. Onder de gemeente was algemeene opschudding en bij het
huisbezoek in Juni bleek, dat vele misnoegde leden zich niet in staat achtten ten avondmaal te komen, zoolang militaire personen zich met kerkelijke zaken inlieten en
luitenant Veltman voortging kerkeraad en gemeente aldus ten hoogste te laedeeren.
De directeur Jonathan van Beuningen, als scheidsrechter optredend, besliste, dat ter
eene zijde de stoel van lt. Veltmans vrouw zou mogen staan op de begeerde plaats
van . lt. De Mepsche's vrouw, doch ter andere, dat de bewuste ramen door koster
Scheltus zouden worden geopend en open blijven.
Bij de noodiging ten avondmaal in December kwamen predikant en ouderlingen ook
ten huize van de weduwe Van Kinswilder en vonden haar met hare genoemde dochters.
Toen zij, na de noodiging, afscheid wilden nemen sprong de oude juffrouw op en
zeide: "Neen, dominee, ik hebbe nog iets te zeggen; U heeft mij en mijn familie op
godde1ooze wijze gecalangeerd als ook den ds. Verkuyl zaliger, dat deze nt. over de
10.000 stukken van achten aan de kerkekas zou hebben te kort gedaan". Ds. Cambron
ontkende dit ten stelligste, waarop de jonge juffrouw Machteld nog in 't midden
bracht, dat ds. en ouderlingen de groote rumoermakers waren. Ouderling dr. Horst
zeide toen, dat zij 't stof van hun voeten schudden, waarop het huisbezoek werd gestaakt.
De vertoornde weduwe, van het avondmaal uitgesloten en voor den kerkeraad gedagvaard, schreef terug, dat zij noch haar dochter van zins waren voor zulke roovers van
haar eer te compareeren. Na de derde dagvaarding zond lt. Veltman zijne negerin Anna
(al weer een slaaf als bode) naar Scheltus met de vraag, wat dat aanloopen toch te
beduiden had en de mededeeling, dat hij niet weder aan zijn huis moest komen, of
hij zou hem wat anders leeren. Er volgde een brief van den kerke raad met aansporing
1)
2)
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Gerard de Mepsche in 1717 naar St. Eustatius vertrokken, mijn Gesch. Bov. Eil., blz. 43.
Gedenkboek N. H. Gemeente Maastricht, 1932, blz. 121.

om lastering en tweedracht na te laten, waarop een van de weduwe: ttAen den pastoor
van Cambron en desselfs ouderlingen ten antwoord op u passieuse en omgedraaide,
quaedaardige papieren, tast in u boezem, opdat ieder mag zien u quaedaardigen
opzet:' Waarop zij nog liet volgen, dat, zoo zij geen eerherstel bekwam, zij den kerkeraad voor classis Amsterdam en de presidiale Kamer van Bewindhebberen zou
citeeren. Zij en hare dochters waren oprechte lidmaten van de gereformeerde religie
niettegenstaande zulke kwade voorgangers, die lichtende morgensterren moesten
wezen, maar het helaas niet waren.
Deze storm in de gemeente heeft gewoed van Mei 1718 tot Juni 1720. Al het gebeurde
is telkens in de kerkeraadsnotulen geboekt en na gedane collatie zijn de afschriften
naar de classis gezonden. De broeders namen er met belangstelling kennis van, zonder
meer, maar kregen toch van den kerkeraad nog een bedankje, die meteen betuigde,
dat hij wel tegen de weduwe had moeten procedeeren om de kerkorde te observeeren.
In dezen brief heet de gouverneur het opperhoofd der Kerk, de eerste in de kerkeraadsvergadering, wanneer hij opgeroepen is, terwijl van den nieuwen gouverneur maatregelen tegen den jezuïet pater Bruno Pauwels gehoopt worden. De politiek tegen
de roomsehen was op Curaçao als in patria, t.w. fortiter in re (op papier), suaviter
in modo (in de toepassing) en dit was gelukkig, gemerkt de katholieke paters zich
het zieleheil der negers hartelijker aantrokken dan de protestanten. Alleen tegen het
dragen van hun ordegewaad hadden de Heeren bezwaar, zoodat de paters wel mochten
blijven, maar zich dan moesten "verkleeden" 1).
Om nog eens tot ds. Van Cambron terug te keeren, de genoemde twisten waren zeker
onaangenaam, doch wij zouden ook de welbespraakte weduwe hebben willen hooren
en mogen voorts niet vergeten, dat directeur Van Beuningen zich over hem heeft
moeten beklagen bij de X, die hem tot tweemaal toe aanschreven zich als een braaf
predikant te gedragen 2). Dat was in 1716 en 1717 geweest, dus vóór den verhaalden
storm in een glas water. De slechte verhouding tusschen den directeur en Veltman
en Winklaar kan wel samenhangen met ware of vermeende sympathieën van hun
kant voor de katholieken, maar het is waar, dat pastoor Bruno Pauwels, zooals hij
officieel en dus verdraagzaam heet, onder eede heeft getuigd, dat Winklaar nimmer
eenige belijdenis bij hem gedaan had 3).
Ds. Beijs, intusschen door classis Amsterdam onschuldig bevonden aan episcopaalsche
ketterijen, kwam naar Curaçao terug, 1714, nu als door Heeren X aangestelde tweede predikant, doch op kosten der gemeente zelve. Hij heeft zich daar geacht en bemind gemaakt,
maar is reeds in 1717 overleden, want in dat jaar wordt zijne weduwe genoemd als van
Curaçao naar patria teruggekeerd 4). Vandaar ook, dat wij hem niet in den kerkeraad
aantroffen bij de boven verhaalde twisten. Eerst in 1751 zou er weder een tweede predikant komen, Joh. Ellis, zeker ook omdat men zich Beijs dankbaar herinnerde. Nog in
1762 vinden wij een Jacobus Beijs op het eiland, als secretaris en in dat jaar overleden.
Van Cambron overleed in 1726, in zijne plaats benoemden Heeren X den proponent
Johannes Ferrarius. Hij zal wel dezelfde zijn, die zich 20 Augustus 1714 als theoloog
te Groningen had laten inschrijven 5), ofschoon hij dan niet kort gestudeerd heeft.
Donderdag 30 Januari 1727 uit Texel uitgezeild, doorkruiste hij, naar eigen zeggen,
Brief der X 30 Nov. 1690, Hamelberg a. w. I. Doe. 107 vlg.
Hamelberg a. w. I 201.
3) Aldaar 1 133, noot 2.
4) Aldaar 1 201, noot. Dec. 1716 staat hij nog in het genoemde kassaboek, Van Dissel t. a. p. 374.
5) Album Stud. Ac. Gron. kol. 161.
1)
2)
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zes weken en vijf dagen de woeste baren en zette Dinsdag 18 Maart voet aan wal.
Zondag 23 deed hij intrede met Jac. I 21 (Legt daarom alle vuilnis en overlast van
boosheid af en neemt met zachtmoedigheid het ingeplante woord aan dat uwe zielen
behouden kan) 1) en den Zondag daarop begon hij met de catechismusverklaring,
waarbij hij 10 Augustus tot den 15den Zondag gekomen was. De gemeente telde toen
een 300 lidmaten, maar lag ttbegraven in diepe onkunde tt omdat ds. Van Cambron
de catechisatiën droevig verzuimd had, maar Ferrarius hoopte haar er uit te trekken,
dewijl hij vooral bij de jeugd grooten lust tot de kennisse Gods gevonden had. In den
kerkeraad zaten nog altijd niet meer dan twee ouderlingen. Ziedaar de korte inhoud
van den eenigen brief die mij van den jongen man onder oogen kwam 2). Kort daarop
is hij overleden. Van Dissel, die immers kerkeraadsnotulen bij 1727 beginnende tot
zijne beschikking had, laat hem in of na April 1728 overlijden 3).
Slechts enkele maanden zou zijn opvolger, Nathan Erichson dienst doen. Benoemd
in 1728, zou hij reeds in Augustus 1729 overlijden, na in Februari zijn dienst te zijn
begonnen. De naam wijst naar Emden, 20 Juni 1688 liet Wieko Erichson Embdanus
zich te Groningen als theoloog inschrijven; 28 Augustus 1714 verschijnen in het
Groningsche album (na Ferrarius, die hem dus zal gekend hebben) Reinhard en
Nathan Erichson, als literatoren, beiden uit Groningen; 29 Augustus 1725 is er een
theoloog Gerhard Erichson ook van Groningen. Onze Nathan werd 1722 als proponent
predikant van Woltersum en is vandaar naar Curaçao gegaan 4). Om er te sterven.
Hamelberg oppert het vermoeden, dat de groote sterfte onder de predikanten zou
te wijten zijn aan het verplichte wonen in de ongezonde pastorie in fort Amsterdam 5).
Het is zeer goed mogelijk, ook omdat er ook huisgenooten tegelijk sterven, zoo als in
1762 ds. Lunterbos en zijn vrouw. Doch het sterftecijfer van pas aangekomen militairen
en Comp.bedienden is eveneens hoog.
Vóórdat ds. Erichson zijn dienst had aanvaard, kwam op het eiland aan ds. Wigbold
Rasvelt, die naar St. Thomas was beroepen, waar immers eene gereformeerde
gemeente was, door (meest) Nederlandsche predikanten bediend 6). Op scheepsgelegenheid wachtend, had hij enkele maanden op het vacante Curaçao den dienst waargenomen, met volkomen welgevallen der gemeente in zijne gaven. Gaarne zou zij hem
op haar eigen kosten hebben beroepen, zoo zij niet gevreesd had aan den a.s. predikant
Erichson daardoor reden tot ttsjalousiett te geven. Zoo hadden zij met de uiterste
droefheid dan eindelijk afscheid van ds. Rasvelt genomen. Doch nu was ds. Erichson
der gemeente ontrukt en ds. Rasvelt, met toestemming van den kerkeraad van
St. Thomas (en stellig niet zonder bijbedoeling zijnerzijds) als consulent opgetreden.
Omdat nu de dominee zijne bediening ttmet applausie tt waarneemt; omdat hij
reeds met de West-Indiën "simpatizeerdtt ; omdat deze bedroefde gemeente in weinige
jaren drie predikanten door den dood heeft verloren, alle welke beroepingen den
Heeren groote en ecxessieve onkosten hebben bezorgd en omdat eindelijk een beroep
op ds. Rasvelt zonder onkosten zou kunnen geschieden - smeeken een aantal gemeenteleden Hèeren X hem te benoemen 7). Het adres draagt een aantal handteekeningen
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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Hamelberg, a. w. I 201, noot 3.
Mijne Gesch. Bov. Eil. blz. 166 vlg.
Oud classicaal Archief. Brieven als boven op 20 Febr. 1730.

en is dus ook van belang voor onze kennis der bevolking van toen. Nu geeft Hamelberg echter vooreerst eene lijst van taxatie voor eene zekere belasting a 1713 1) en
(nog uitvoeriger) een bevolkings- en belastingstaat 1735-'36,2) weshalve het geen
zin zou hebben ook de onderteekenaren van ons adres, meest dezelfden, te noemen.
Ten overvloede bezitten wij nog een na te noemen "Naamlijst der gereform. ledematen in Jesu Christi gemeente binnen Curaçao" van 23 December 1730, waarop een
300-tal personen voorkomen met hun woonplaats, Binnen 't fort, Agter 't fort, De
Heerestraat, De Zeekant enz., een naamlijst waarop ik elders moet terugkomen. Om
deze redenen noem ik alleen de namen der notabelen, die, blijkens hunne onderteekening, in de kerk belangstelden, en van enkelen, die niet bij Hamelberg voorkomen,
onder wie ook eenvoudigen, die niet waren aangeslagen.
O

Joan Noach du Fay, gouv. (geïnstalleerd
29 Dec. 1721).
Juan Martin, oud. (de heftige antisemiet).
Jan van Starkenborg, comm. over de militie.
Juan Schuurman, capt. over de borgerie.
Willem Meyer, vaandrager ut supra (later
kapitein).
Hendrik Plier, presid. v. d. kleinen Raad
(Hamelberg 130).
Nic. de Persijn, Comp. boekhouder (Willem de
Persijn was de schoonzoon van Van Liebergen).
Nic. Houtschilt, Raad.
Jan Kock, Compagniemeester.
Jan Hendrik Geerkens, commandeur van Bonaire.
Pieter Specht, weesmeester.
Cornelis Scheltus, voorzanger.
Laurens Pletsz, Comp. assistent.
Jan Vos, Comp. assistent.

Niet bij Hamelberg:
Caspar Gulielmo Alardijn, voornaam coopman.
Jeremias du Bernard, medicus.
Pieter van Hoboken (zijne weduwe reeds Hamelberg Doc. 160).
Sara Bertrand.
Anna Bonin.
Bruin Govers Feen.
Pieter Care! de Wit.
Jeseintje Hendrixen.
Hendrik Aarts Swol.
Jacobus Houtvat (Hamelberg kent Johannes
en Lucas).
Wed. Jan Durant.
Wed. Croes.
Christina Croes.

Was het de invloed van dit adres - in elk geval de benoeming van ds. Rasvelt bleef
niet uit en reeds Zondag 19 November 1730 kon hij zijne intrede doen naar Ephes. VI
19, 20 (En voor mij, dat mij bij het openen van mijnen mond een woord gegeven
worde, om met vrijmoedigheid de verborgenheid des evangelies bekend te maken,
waarvoor ik een gezant in ketenen ben, opdat ik daarover vrijmoedig spreke zooals
het betaamt). Hij geeft daarvan kennis aan zekeren Eerw. Hooggel. Heer in den eersten
brief van eene gansche rij, die wij van hem bezitten en die geschreven zijn in dien eigenaardigen, zalvenden, gezwollen toon, dien wij in deze periode wel meer en niet tot
onze stichting opmerken.
Bij den aanvang van den langen, 27-jarigen diensttijd van ds. Rasvelt leggen wij dus
de pen neder, na van de eerste honderd jaar der protestantsche gemeente te hebben
verhaald. Uit den rijken brievenschat, die ons voor deze bladzijden ten dienste stond,
hopen wij, bij leven en welzijn, ook verder nog te putten.
L. KNAPPERT.
1)
2)

Hamelberg a. w. Doc. 116-129.
Aldaar 153-171.
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REGISTER VAN DE NAMEN DER KINDERS SOO OPT EYLANDT CURACAO
ALDAAR INT' FORT AMSTERDAM VAN MIJ IN DEN TIJD MIJNS VERBLIJFS
GEDOOPT ZIJN.
o ~ ouders. G ~ getuigen.
AD 1659.
Junius den 2gen. Wilhelmus Beck. O. De E. Heer Matthias Beck directeur deser plaetse, Leonora
Grevenraat. 1) G. Wilhelm Beck, representeerende de plaetse van Sr. Corns.
van Venne in Hollandt. De moeder selfs bekleedende de plaets van haar Suster
Anna Grevenraat.
Jelletjen Heyltjen. O. Borgert en Catharina Stammans. G. E. Heer M. Beck,
"
Leonora Beck, Nicolaes Hacke, Anna van Galen, Catharina van Brugge.
Julius den 6en. Jet jen. o. Volckert Caertszen, alias Jan van Galen, Anna Margarita Jacobs. G. Magdalena Wunners, Nicolaes Hacke.
De Jonkman out omtrent 17 Jaren genaemt Pier Jansz. geboortig van Dockum
"
een gewesen Mennist, na gedane gesonde Belijdenis des geloofs. O. Jan Piersz.,
schipper op 't Schip de Speramundy, Jetsken Jans. G. Laurens van Ruyven,
commissaris.
Albert. Ebbetien. O. Albert Bruyn, corporaal, Elisabeth Bruyn. G. Nicolaes Hacke,
"
Wilhelmina Hacke.
Johannes. O. Rogier Borris, Precilla. G. Johannes Poorter, Philip Marjet. Jenne
"
Pieters.
Catharina Anna. O. Philip &: Catharina Marjet. G. Jenne Pieters, Frans Broun,
"
Jan Willems.
Johanna. O. Simon Mannoy &: Martha de Roos. G. Jan van Utrecht, Precilla.
"
Elisabeth. Nicolaus. O. Jan &: Jenne Pieters. G. Nicolaes Hacke, Frans Broun,
"
Mr. Tobias, Catharina Stammans, Magdalena Bloemers, Anna van Galen.
Aug. den l7en. Maria Elisabeth. O. De E. Heer Matthias Beck, Leonora Grevenraat 2). G. Wilhelmus Beck bekleedende de plaets van heer Jacobus Alrichs, directeur op de
Zuyt Rivier in Nieuw Nederland,3) Magdalena Beunder, huysvrouw van den
commissaris Laurens van Ruyven, in plaets van Margaritha Beck, weduwe wijlen
Johan Schif tot Nimwegen 4).
Sept. den 28en. Sara. O. Laurens van Ruyven, commissaris, Magdalena Beunder. G. Laurens
Florisz. in desselfs plaetse Jan Jacobsz. Bruyn, vaandrig, 5) Hillegont Megapolensis
en in haar plaats Catharina Doman 6).
Oct. den 5en.
Simon. O. Philip &: Catharina Marjet 7). G. Symon vulgo Vranskeur, Anna
van Galen.
Wilhelmus. O. Rogier Borris, Precilla 8). G. Willem Jansz., gewesen Capt. d' armes,
Oct. den 1gen.
Catharina Stammans.
AD 1660.
Julius den 18en. Anna. O. Albertus Bruyn, corporaal, Elisabeth Bruyn 9). G. Adr. van Beaumont,
predikant, Anna Beck desselfs huysvrouw 10).
1) Ds. Samuel Drisius van Nieuw Nederland huwde 1659 Elisabeth Juriaensen. weduwe van Isaac Grevenraat. Haar dochter uit
haar eerste huwelijk. Margeret. huwde met Ds. Hendrik Selijns
(predikant in Nieuw Nederland sinds 1660) Eekhof. a.w. I 181.
2) Zie op 29 Juni; de toen gedoopte Wilhelmus moet dus een paar jaar vroeger geboren zijn.
3) Jacob Alrichs. oom van M. Beek. was sinds 1656 directeur van Nieuwer Amstel aan de Zuid (of Nieuwe) rivier; zijn vrouw
zou 6 Januari 1659. hij zelf 30 December van dat jaar overlijden. Brodhead. a.w. I 79. 631. 661. 670.
4) L.. van Ruyven, broeder van CorneHs, den secretaris van Stuyvesant in Nieuw Amsterdam. Brodhead, a.w. I 561, den schoonzoon van Ds. Megapolensis, Eekhof, a.w. I 172. Zijn zij misschien zonen van Dirk van R. en Marg. Coltermans, N. N. Biogr. W.
I 1450?
5) Wel dezelfde. die als kapitein der burgerij zich bij den inval der Franschen in 1673 verraderlijk tegen Doncker gedragen zou,
Hamelberg. a.W. I 52.
6) Hillegont, dochter van Ds. Megapolensis in Nieuw-Nederland en Machtelt Willems, in 1642 veertien jaar. in 1648 (tot haar later
verdriet) gehuwd met Willem Grasmeer, predikant te Graftdijk, Eekhof. a.w. I 110. 122 en bijlage XVI. Eene Aletta Doman was
de vrouw van directeur Jan Doncker, Hamelberg 59.
7) Zie op 6 Juli; ook die doop dus van een reeds ouder kind.
S) Zie weder op 6 Juli 1659.
9) Dito.
10)
Ds. Beaumont was gehuwd met een dochter van Matthias Beck; aangezien van dezen laatste nog op 29 Juni 1659 een kind
gedoopt werd, moet die dochter veel vroeger, misschien uit een vorig huwelijk van Beek, geboren zijn.
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Aug. den 2gen.
Dec. den 1gen.
Aa 1661.
Febr. den 6en.
Mart. den 6en.
Jul. den 31en.
Aug. den 14en.
Sept. den llen.
Nov. den l3en.
Dec. den 25en.
AO 1662.
Febr. den 26en.
Apr. den 23en.
Oct. den Sen.
Oct. den 15en.

Dec. den 3en.

')
2)

Matthias. O. Matthias Beck, directeur deser plaetse, Leonora Grevenraat. G.
Guilliam Grevenraat, Anna Beck.
Anna. O. Jan Jacobsz. Bruyn, vaandrigh, Geertruida Jacobsz. G. Laurens van
Ruyven, Anna van Beaumont, huysvrouw van predikant aldaar.
Jacobus. O. Jan van Galen, Anna Jacobs. G. Wilhem Houtum de jonge en, vermits
absentie, in sijn plaets Immanuel Mevert, JufIr. Leonora Beck.
Albreghje. o. Jan Gerritsz., bootsgezel, Catharina Dircks. G. Ghijsbert Harperts,
Anna Jacobs.
Maria. o. Jan Pieters &: Jenne Pieters. 1) G. Ds. van Beaumont en huysvrouw.
Elisabeth. O. Borgert &: Catharina Stammans. G. Wilhelmus Beck, Anna van
Beaumont.
Leonora. O. Philip Dircksz. Meurs, sergiant alhier, Eva Corn. Voskuyl. G. Jan
Jacobsz. Bruyn, vaendrigh, Juffr. Leonora Beck.
Lubbert. O. Meyndert Lubbertsz, Lijsbeth Dorcas. G. Willem Jans, Adriaentje
desselfs huysvrouw.
Maritje. O. Frans Willemsz. van der Wouden, Maritje Gerbrants. G. Jan Dirksz.,
Swaentje Gijsberts.
Maria. O. Jan Jacobs Bruyn, vaendrigh, Geertruyd Jacobs. G. E. Heer Matthias
Beck, Magdalena van Ruyven.
Robbert. O. Rogier Borris, Precilla. G. Burchart Stammans, Anna van Galen.
Matthias. o. Albert Bruyn, corporaal, Lijsbeth Bruyn. G. de heer Matthias Beck,
JufIr. Leonora Grevenraat.
Is Reynier Martens, een jongman out omtrent 22 jaer, gewesene Mennist, geboortig
van Hidaard in Vrieslant 2) na gedane belijdenis alhier gedoopt waarvan hem
attestatie hebben gepasseerd den 6 November.
Anna. o. Laurens van Ruyven, commissaris, Magdalena Beunder. G. Jan Jacobs
Bruyn, vaendrigh, Geertruid Tays.

Zie op 6 Juli 1659.
Bij Bolsward.
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LI]STE VAN DE LEDEMATEN DER GEMEYNTE ALHIER OPT EYLANDT
CURAÇAO INT FORT AMSTERDAM.
AO 1659.
10 Aug.

6 Aug.

19 Nov.

AO 1660.
18 Febr.

9 Dec.

AO 1661.
26 Maart.
23 Juni.

9 Julius.

20 Oct.
19 Dec.

AO 1662.
23 Martii.
16 November.

Hebbe voor de eerste maal int visiteeren volgens attestatiën bevonden ledematen
te wezen den E. Heer Matthias Beck, directeur, Leonora Grevenraat, Sijn E. gemalin,
Wilhelmus Beck, Nicolaes Hacke, Anna Duurcoop, huysvrouw van Michaël Syperius,
Frans Broun, Adriaantje Jans, huysvrouw van Willem Jans.
Hebbe tot lidmaat aengenomen Jan Jacobsz. Bruyn, van Oldenburg, vaendrigh
alhier, Laurens van Ruyven, commissaris, Magdalena Beunder, sijn huysvrouw,
Willem Jans, Anna van Galen.
Catharina Stammans, huysvrouw van den luytenant. 1) Sijn oock lidmaten der
gemeynte volgens meegebrachte attestatiën: Gerrit Matthijs Schaats, voorieser
deser plaetse, in dato 29 September, Daniel Herman, in dato 24 Julii, Magnus
Magnussen, timmerman, 9 October, Anneke Beck, 29 Mayi, Abraham:van Schendel,
25 September.
Cornelis Jacobsz. Cark, welcke met att. vertrocken is 15 Mei 1660, Geertruyd Bruyn,
Swaentje Ghijsberts, volgens att. Amsterdam in Neo Belgio in dato 3 Febr. 1660,
Wilhelmus Juyst, koopman. 2) Sijn lidmaten volgens att.: Barbara Cornes, weduwe
van Pieter Jansz., in dato 3 Juni 1660, Maritje Gerbrants, huysvrouw van Frans
Willemsz. van der Woude, dd. 13 May 1660, Eva Voskuyl, huysvrouw van Philip
Meurs, dd. 3 Juni 1660, Emanuel Mevert, coopman, Johannes van Ruyven, boeckhouder.
Willem Jansz. van Utrecht, 3) adelborst onder den E. heer Mt. Beck, Niel Monro,
adelborst onder denselven Heer, Johannes Titon.
Françoys Panks soldaat onder •• Beck.
Volgens att. tot lidmaat aangenomen Hendrik Pietersz. van Loffeit, adelborst onder
E. Heer Matth. Beck, Maria Bingers, huysvrouw van Daniël Heiman. Dese vrouw
hebbe ick om haer opsprakelijck leven att. geweygert, 7 Dec. 1662.
Volgens attestatie tot lidmaat aangenomen Jan Lijndssen, adelborst onder •• Beck,
Philip Dircksz. Meurs, sergeant onder •• Beck, Rogier Borris &: Jan Pietersz., beyde
ruyters in dienst van E. Gestr. W.1. Compagnie.
Volgens att. tot lidmaten aangenomen Hans Frederics, commandeur op Bonaire 4).
Jan Franck van Swol, corporaal onder Beck. Maritje, vroetvrouw alhier, vertrocken
met att. 6 Nov. 1662.
Burchart (Borgert) Stammans, ge we sen luitenant. Daniël Claesz. Smit vertrocken
met att. 6 November 1662. Jacomijntje Lindssen 5).
Adriaen Jansz. Cort, att. Amsterdam 26 Jan. 1662.

Zie doopboek 19 Oet. 1659, waar zij voorkomt met Willem Jans:., gewesen capt. d'armes.
Op 30 Augustus 1668 krijgt een Willem Juyst verlof om naar Curaçao te vertrekken; hij was er dus daarvoor reeds geweest.
3) Een weduwe Willem van Utrecht komt in 1735 voor, Hamelberg, a.w. Doe. I 169; een sergeant Gerrit van Utrecht be2;waart
directeur Van Liebergen, 1680, aldaar 1 63.
') Hij kwam van Flensburg, heet in 1670 gewe2;en commandeur en wordt 5 Mei ten tweeden male benoemd, Hamelberg, a.w. I
65, 116, Doe. 90.
ij) Op 9 Juli 1661 een Jan Lyndssen.

1)

')
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VEREENIGING MET NIEUW-NEDERLAND.
SLAVENHANDEL.

SLAVERNIJ.

In 1621 kwam de Nederlandsche vestiging op het eiland van Manhattan binnen het octrooi- STUYVESANT'S
gebied der Compagnie te vallen, in 1630 kreeg zij vasten voet in Brazilië en in 1634 TIJD.
veroverde zij Curaçao, een vast punt, gelegen tusschen de beide andere gebieden in, waar
Nederlanders zich in de nieuwe wereld, aan den Atlantischen kant, hadden neergezet.
Gegeven de toenmalige toestanden, op scheepvaart- en op ander gebied, was dit nieuwe
eindpunt niet alleen op zich zelf van belang, maar ook in verband met de beide andere.
Aanvankelijk kostten de drie Benedenwindsche eilanden nog al veel geld en groote
directe financieele voordeelen stonden daar niet tegenover, dus het lijkt natuurlijk
dat men op bezuiniging bedacht was, ook bezuiniging op de meer directe bestuursuitgaven. Zoo kon het gebeuren dat men in 1645 het besluit nam om onze eilanden
maar door den Directeur van Nieuw-Nederland, in Noord-Amerika, te laten besturen,
wat, gegeven de tijdsomstandigheden, niet vreemder was dan het voorstel van Johan
Maurits van Nassau, om de vestigingen in Brazilië met die ter Westkust van Afrika
tot één bestuursgebied te vereenigen.
De tijd dat Curaçao, met Aruba en Bonaire, van uit Nieuw-Amsterdam werd
geregeerd - voor zoover er dan behalve op Curaçao iets te regeeren viel - was
de tijd van Petrus Stuyvesant, een zeeman, zoo als zoovele andere landvoogden in
den aanvangstijd der Nederlandsche kolonisatie in de nieuwe wereld, die zijn regentenloopbaan op Curaçao was begonnen. In 1644 was hij aldaar in verlegenheid gebracht
door de aankomst van een groot aantal uitgewekenen uit Maranham - de glorie der
Compagnie in Brazilië was aan het tanen - en had hij aan Nieuw-Nederland een
grooten dienst kunnen bewijzen, door een paar honderd personen, meest militairen,
daarheen te dirigeeren. Het zelf weinig voedingsmiddelen produceerende Curaçao
kon zooveel eters erbij niet gebruiken en in Noord-Amerika kwam de versterking
juist van pas, wegens oorlog met de "wilden". Later kon Nieuw-Nederland onze
eilandbewoners bijspringen met levensmiddelen.
Stuyvesant is misschien voor Noordamerikaansche geschiedschrijvers belangrijker
dan voor ons en zij beoordeelen hem zeer verschillend. Een lof welke hem niet onthouden mag worden evenwel is die van zich - zij het dan ook op zijn eigen manier een hervormer te hebben getoond, zoowel gedurende zijn bestuur op Curaçao, als
gedurende zijn langduriger werkzaamheid in Nieuw-Nederland.
Met de indianen van den Esopus, thans nog de naam van een rak der Hudsonrivier,
waar de Nederlanders reeds sedert 1614 gevestigd waren, voerde Stuyvesant zes jaar
lang oorlog en eenmaal verbande hij eenige hunner opperhoofden naar Curaçao, om
aldaar, of op Bonaire, naast de negerslaven der Compagnie te werk te worden gesteld.
Voordat Stuyvesant's bewind een einde nam, waren de Curaçaosche zaken der Compagnie aanmerkelijk verbeterd, zoozeer dat aan het abandonneeren der eilanden
- waarvan nog in 1650 sprake is geweest - niet meer behoefde te worden gedacht.
Curaçao had zich n.l. in 1664 reeds ontwikkeld tot een belangrijk en winstgevend
slavendepót, dat de jalousie opwekte van den gouverneur van het Engelsche Jamaica.
Reeds voordat Bartholomé de las Casas in 1542 zijn beroemde memorie, betreffende SLAVERNIJ IN
den toestand der Amerikas en de behandeling der inboorlingen, aan Karel V ter hand DE NIEUWE
stelde, waren de Afrikaansche negers in de nieuwe wereld bekend, als krachtiger en WERELD.
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gewilliger werkkrachten dan de indianen. Deze laatsten, de beschermelingen van
den lateren bisschop van Chiapa, verdroegen den gedwongen arbeid niet, presteerden
niet genoeg, of waren niet talrijk genoeg.
De handel in ttébano negro H bestond reeds sedert het midden der 15e eeuw op het
Iberisch schiereiland; de Portugeezen brachten van hun tochten naar de Afrikaansche
kust zwarte gevangenen mede en slavenmarkten van geringen omvang ontstonden
te Lissabon en te Sevilla.
Reeds zeer kort na de ontdekking van Amerika - in 1503 en 1511 - zien wij Afrikaansche negerslaven door den Portugeeschen handel, onder goedkeuring van Ferdinand V,
naar de nieuwe wereld overbrengen. De echtgenoote van dezen laatste, Isabella la
Católica, had het den conquistadores euvel geduid dat zij Amerikaansche inboorlingen
(op Columbus' tweede reis) als slaven naar het moederland hadden gezonden.
Toch zouden voorloopig de indianen in hun eigen werelddeel nog veel van de blanken
te lijden hebben. De kapitein Ampties, die in 1527 Coro stichtte, was van Santo Domingo naar de kust gekomen, om daar aan ttla trata H (den slavenhandel) een einde
te maken; zee- en menschenroovers maakten zich van de indianen meester, om hen
te verkoopen, daar waar voor slaven reeds afzet was te vinden in de oudere Spaansche
vestigingen. Wellicht had de zending van Ampties een periode van vreedzame penetratie en beschaving op het vaste land van Zuid-Amerika kunnen inluiden, wanneer
niet spoedig daarna Karel Vaan de Augsburgers onbeperkte rechten en privileges
had verleend, om dit deel van zijn gebied te exploiteeren; in 1550 kwam aan dit regiem
een einde, maar aan de inheemsche bevolking was toen in korten tijd onberekenbaar
kwaad gedaan. Dat ook anderen zich, honderd jaar later nog, aan de indianen vergrepen, bewijzen de maatregelen welke de West-Indische Compagnie omstreeks het
midden der l7e eeuw tegen menschenroof moest nemen, meer speciaal op sommige
eilanden, waar repressailles van de zijde der inboorlingen waren te vreezen, gevaarlijk voor de bemanningen der schepen, welke zich op die eilanden kwamen ttververschen H•
Intusschen, eerlijk op de kust van Afrika gekochte negers in de nieuwe wereld te
verhandelen was heelemaal geen menschenroof en werd door Goddelijke noch menschelijke wetten verboden. Koningin Elisabeth gaf in 1562 haren onderdanen permissie
om zwarten uit Afrika naar de Amerikaansche volksplantingen over te brengen en
Hawkins kon in hetzelfde jaar op de kust van Guinea gevangen genomen negers op
Hispanola verkoopen.
Het Spaansche monopolie- en exploitatiestelsel bracht mede dat de Koning aan
particuliere concessionarissen de voorziening toevertrouwde zijner Amerikaansche
gebieden met zekere behoeften, tegen betalingen aan de schatkist. De leveringscontracten droegen den naam van ttasientosH en in 1516 kwam het eerste ttasiento
de negros H tot stand, toen Karel Vaan een Nederlander, tegen een flinke betaling,
octrooi verleende om de Indias Occidentales van zwarte slaven te voorzien. Dergelijke
asientos werden telkens weder verleend, niettegenstaande de misdragingen, waaraan
de ttasentistasH zich soms schuldig maakten; de Koning had geld noodig - Philips 11
b.v. om de Armada Invincible te bekostigen - en wij zien voortdurend Genueezen,
Portugeezen en Spanjaarden met het slavenasiento begiftigd.
Het zou wel een wonder zijn geweest, wanneer de Nederlanders niet reeds vroegtijdig
tot het inzicht waren gekomen, dat de ttslaefsche handel H een voordeelig bedrijf kon
zijn en de vereeniging van Portugal met Spanje in 1580 leverde een gunstige gelegenheid op om zich gaandeweg van den Afrikaanschen slavenhandel van eerstgenoemd
58

land voor een goed deel meester te maken. De eerste Afrikanen, in Noord-Amerika
geïmporteerd, waren eenige slaven, in 1619 door den kapitein van een Hollandsch
schip aan de kolonisten van Jamestown verkocht. Want ook buiten de tropen schafte
men zich in Amerika zwarte werkkrachten aan; Stuyvesant trachtte in NieuwNederland een slavenmarkt te vestigen en zoowel hij zelf, als de andere Compagniesdienaren, importeerden slaven voor eigen rekening uit Curaçao, waar destijds reeds
aanvoer plaats had, met Nederlandsche schepen, van de kust van Afrika en waar
verkoop naar de Spaansche koloniën mogelijk was.
Aan de Hudson, waar in 1664 onze vlag werd neergehaald, verdween met het Hollandsche slavenschip volstrekt niet de slavenhandel; deze laatste bleef ook onder
Engelsch bewind "a species of maritime adventure", waaraan de respectabelste kooplieden deelnamen. En dat de Engelschen vooral in hun Westindische vestigingen slaven
noodig hadden, spreekt van zelf. De kunst van suiker maken was door Nederlanders
uit Brazilië naar Barbados overgebracht en omstreeks 1640 gingen de Engelschen
zich met kracht op den slavenhandel toeleggen.
Voor Nederland was in 1661 Brazilië definitief verloren gegaan, maar Elmina was
behouden gebleven en het lag voor de hand dat de Compagnie het oog richtte op
andere afzetmogelijkheden voor slaven, nu men die niet meer vond in een suikerproduceerend gebied onder eigen vlag. De door de Caraibische Zee bespoelde koloniën
van Spanje, met welk land men sedert 1648 in vrede leefde, kwamen in de eerste
plaats in aanmerking. De Compagnie sloot een overeenkomst met de concessionarissen in wier handen in 1662 het slavenasiento was gekomen en nam op zich in een
deel der behoefte te voorzien; zij werd dus wat men zou kunnen noemen onderpachtster.
Wegens de gunstige ligging kwam Curaçao thans aan de Compagnie uitstekend te
stade; het bezit van dit eiland vergemakkelijkte de uitvoering der overeenkomst met
de asentistas.
Van den beginne af zijn het uitwendige omstandigheden geweest, welke onzen
Benedenwindschen eilanden waarde hebben gegeven, voor zoolang die omstandigheden
bleven bestaan.
In 1668 werd er te Amsterdam bij de uitzending van levensmiddelen op gerekend, SLAVENdat er 3000 slaven op Curaçao aanwezig waren; in 1679 werden er 4847 aangevoerd, HANDEL OP
waarvan er dat jaar 1196 stierven. De handel, vooral met de Vaste Kust, was van veel ONZE
belang voor ons eiland, waar geregeld een agentschap van het asiento gevestigd was. EILANDEN.
Dit laatste ging van de eene hand in de andere over; op het einde der 17e eeuw waren
gedurende eenige jaren een Amsterdamsch koopman en een in Venezuela gevestigd
Spanjaard de gezamenlijke houders, in 1696 werd de "Royale Afrikaansche Compagnie" (de Portugeesche Guinea Compagnie) er mede begiftigd, die niet voor de
levering van een aantal koppen, maar voor 10.000 "toneladas de negros" contracteerde.
De nieuwe West-Indische Compagnie - van 1675 - had aan particulieren vergund
op Curaçao hare slaven te koopen en uit te voeren; het uitsluitend recht van aanvoer
echter hield zij aan zich. De oude Compagnie had reeds maatregelen moeten
nemen tegen "ongeoorloofden handel" in slaven op Curaçao; o.a. moesten alle op
het eiland aanwezige slaven gebrandmerkt zijn. Ook in andere opzichten werd met
deze menschen als met koopwaar gehandeld; er was vastgesteld welke individuen
als volwaardig artikel (Pico de Indias) en welke als tweede kwaliteit - "makarons" zouden worden beschouwd (Sp. macar, macarse = tot den staat van bederf of rotting
beginnen over te gaan), halfwassen slaven golden 3 voor 2, kinderen 2 voor 1.
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Terwijl een Schepen der stad Amsterdam - Ridder, Heer van Streefkerke - zich
voor het deelnemen aan den slavenhandel niet te goed achtte, begon heel op het einde
der 17e eeuw in Noord-Amerika, onder den invloed der Quakers, de vraag, of de
slavernij onchristelijk was of niet de gemoederen bezig te houden. De geheele 18de
- en meer dan de helft van de 19de eeuw - zouden echter nog moeten verstrijken,
voordat alle aan de slavernij verbonden kwesties - godsdienstige, politieke en economische - definitief zouden zijn opgelost en deze instelling in het gansche Amerikaansche werelddeel tot het verleden zou behooren.
Bij onze groote concurrenten - en medeschuldigen - de Engelschen, was de handel
in menschen doorgaans een vrij bedrijf en geen privilege eener geoctroyeerde onderneming; de Royal African Compagnie, in 1672 opgericht, had alleen van 1680 tot en
met 1688 het monopolie, na welken termijn de negotie vrij was en uitgeoefend werd
door onafhankelijke kooplieden in Londen, Bristol en Liverpool.
Ook toen het asiento de negros van Portugeesche in Fransche en van Fransche in
Engelsche handen was overgegaan, bleef in de 18e eeuw op Curaçao de slavenhandel,
dank zij het aanvoer-monopolie der Compagnie, aanvankelijk nog bloeien. Ook op
St. Eustatius bestond een slavenmarkt, welke direct van uit Afrika werd voorzien
en van waar uit werd geëxporteerd naar de eilanden onder vreemde vlag. Op Curaçao
echter verliep al spoedig de handel der Compagnie zelf; de voorsprong op de Engelsche
concurrentie, door lagere prijzen lang gehandhaafd, verdween en in 1731 besloten de
X deze negotie voorloopig te staken. Zij hervatten haar nog eenmaal in 1749, doch
de resultaten waren onbevredigend.
Tot haar einde toe echter is de West-Indische Compagnie ervan overtuigd gebleven,
dat negerslaven een voordeelig handelsobject vormden; nog toen zij op haar laatste
beenen liep, werd in de vergadering der X de meening geuit dat "onse natie met
"relatie tot den slavenhandel moet worden geëncourageert."
Trouwens, nog in 1806 werd aan Koning Lodewijk gerapporteerd, dat "die negerhandel
"mitsdien op alle wijze moet worden gefavoriseerd."
Volgens de litteratuur van het begin der 1ge eeuw, zou in 1778 het schip van Aart
van de Kamer het laatste zijn geweest, dat op Curaçao een lading slaven aanbracht.
In ieder geval berichtten in 1787 Rotterdamsche kooplieden aan de Kamer der Maze
dat Curaçao zelden volle "armazoenen" noodig had en overigens altijd negers van
St. Eustatius kon betrekken. In Amsterdam bepleitte men toen zooveel mogelijk
vrijheid bij den invoer van slaven op onze eilanden, de opbrengst waarvan aan de
schepen retourlading moest bezorgen, bestaande uit producten, afkomstig van de
Spaansche kust en de Fransche eilanden.
Er is een voorschrift bewaard gebleven, uit het laatst der 17e eeuw, maar dat ook in
de 18e moet hebben gegolden, voor de schippers der West-Indische Compagnie, die
"op den slaafhandel" voeren en dat allicht tevens als voorbeeld kan gelden van de
gebruiken aan boord van particuliere slavenschepen. Het is merkwaardig, hoe de
dienst aan boord tot in alle onderdeelen nauwkeurig werd geregeld; voeding, drinkwatervoorziening, ziekenverpleging en hygiëne, maatregelen tegen ontvluchting en
muiterij, de godsdienstoefening der bemanning en het verkeer van deze laatste met
de onvrijwillige passagiers, amusementen der slaven tijdens de reis, niets was vergeten.
Wij kunnen deze regelingen met gemengde gevoelens lezen, maar moeten dan toch
ook bedenken, dat destijds de ondernemers, ten aanzien van het vervoer over zee,
zelfs van vrije menschen, niet aan wettelijke bepalingen, noch aan overheidstoezicht
onderworpen waren. Men was vrij om zelf te bepalen wat nuttig en menschelijk was,
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ook met betrekking tot de ruimte; vermoedelijk was ment ten aanzien van dit laatste
puntt minder liberaal dan tegenwoordig t wanneer het vervoer van paarden of vee
per spoorwagen geldt. De sterfte onderweg was natuurlijk groot; te Rotterdam werd
op het einde der 18e eeuw een armazoen slaven voor een reis van Afrika naar de West
tegen ttnatuurlijket moedwillige of geweldige sterfte verzekerd onder het voorbehoud:
vrij onder 15 %.
Met dat al is het een verheugend verschijnsel t dat een toonaangevend lichaam als
de West-Indische Compagnie bepalingen in het leven had geroepen als de hierboven
geciteerde t ook al waren die dan hoofdzakelijk door eigenbelang geïnspireerd.
In 1811 schafte de Venezolaansche statenbond de slavernij af; de uitvoer van slaven
van Curaçao naar den overwal had toen reeds lang opgehouden; in 1818 werd t in
aansluiting op het verdrag met Engeland van dat jaart de slavenhandel bij K.B. verboden en drie jaar later de invoer van slaven in onze koloniën t uit gewesten waar de
rechtstreeksche aanvoer uit Afrika was toegestaan.
Ondanks de verbodsbepaling bevonden zich onder de 155 slavenschepen in de jaren
1819-1829 te Sierra Leone opgebrachtt nog 21 Nederlandsche en een reiziger die in
1827 St. Thomas bezocht t zag daar de Nederlandsche vlag - vooral door Fransche
slavenhalers veel misbruikt van twee slavenschepen waaien. En wat den
invoer van slaven betreftt deze moet nog jarenlang in Suriname clandestien zijn
voortgezet. Op onze eilanden echter schijnen geen ongerechtigheden te hebben
plaats gehad.
H

Evenals overal elders in de West heeft men ook op onze Bovenwindsche eilanden van SLAVERNIJ
den beginne af gezocht naar gekleurde werkkrachten voor den landbouw; van OP ONZE
pogingen tot ontginning en productie met de hulp van Europeesche paupers - op EILANDEN.
de Engelsche eilanden op den duur overal mislukt - is bij ons zelfs geen sprake
geweest. Van den aanvoer van indianen van elders allicht welt even goed als op
St. Kitts; in 1665 althans waren er nog ttroode slaven H op St. Eustatius.
Spoedig echter deed de Afrikaansche negerslaaf zijn intrede en toen eenmaal op
Curaçao genoeg zwarten werden aangevoerd t werden van daar uit ook de Bovenwindsche eilanden voorzien. Het was vooral op St. Eustatius dat men zich toelegde
op de cultuur van ta bakt katoen en suikerriet.
Wat de Benedenwindsche eilanden betreft bleef op Bonaire voorloopig de zoutwinning
hoofdzaak t terwijl van Aruba heel weinig werk werd gemaakt; vóór 1700 werden dan
ook op laatstgenoemd eiland geen slaven ingevoerd. Op Curaçao echter woonden in
1673 ttboeren t die er vee en slaven op na hielden; suikerriet werd in de tweede helft
der 17e eeuw op de Compagnies-plantages aldaar verbouwd en de cultuur van ta bakt
indigo t citrusvruchten en katoen werd bevorderd.
Een rapport aan den Stadhouder van 1791 noemt de slaven van Curaçao losbandig
en stoutmoedigt maar de rapporteurs toonden goed inzichtt door daartegenover te
stellen de vaak karige verstrekking van levensmiddelen op het onvruchtbare eiland
en den daaruit ontstanen misstand dat aan oude of lichamelijk ongeschikte slaven
de vrijheid werd gegeven t ten einde van hun onderhoud af te zijn. De slaven stondent
ook wat lichamelijke tuchtigingen betreftt onder een minder streng regiem dan in
de plantagekoloniën op het vasteland.
Hoewel op de Bovenwindsche eilanden meer veldarbeid zal zijn verricht dan op de
Benedenwindsche t geven de laat-achttiende eeuwsche berichten aangaande de behandeling der slaven op eerstgenoemde eilanden geen aanleiding tot de veronderH
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stelling dat de behandeling der slaven, of hun gedrag, veel verschilden van hetgeen
dienaangaande met betrekking tot de Benedenwindsche bekend is.
Vroeger in de 18e eeuw werd er over de slaven op onze eilanden niet veel geschreven
en in de 17e nog minder. Het is merkwaardig, dat er aangaande de ernstige ongeregeldheden onder de slaven op Curaçao van 1750 en 1751 eigenlijk alleen maar iets bekend
is van de bloedige onderdrukking der muiterij en van de aan de muiters
opgelegde straffen, maar de oorzaken tot het oproer vrijwel in het duister zijn gebleven.
Dat het groote slavenoproer van 1795 op Curaçao in verband stond met de politieke
gebeurtenissen (Fransche revolutie en vrijheidsbeweging op Saint Domingue) ligt
zeer voor de hand; toch geeft het te denken dat, bij het verhoor der muiters, klachten
werden geuit aangaande het inhouden van rantsoen door den meester, wegens het
aan hem verschuldigde voor gekochte goederen.
Dat ook de Bataafsche vrijheid geen regeling der slavernij bracht, behoeft ons niet te
verwonderen, gegeven de omstandigheden en den geest van den tijd. In Frankrijk
had wel de Conventie in 1794 de slavernij in de koloniën afgeschaft, maar Napoleon
herstelde haar weder, na den vrede van Amiens.
Met het nemen van maatregelen ter bescherming der slaven tegen willekeur is men
op onze eilanden niet minder achterlijk geweest dan in Suriname; nog in 1823 gaven
de eigenaars van plantageslaven, die door het Curaçaosche Gouvernement voor arbeid
aan openbare werken waren opgevorderd, hun menschen een weekrantsoen mede,
dat slechts voor vijf dagen voldoende was. Het justitieel optreden echter in 1818 en
1819 op Curaçao, ter bestraffing van en onderzoek naar mishandeling van slaven,
maakt een goeden indruk.
Het toezicht op de manumissies was bij de regeeringsreglementen van 1815
aan de Raden van Policie opgedragen, zoodat door belastingheffing en borgstelling het euvel dat onbruikbare slaven werden geabandonneerd, kon worden
tegengegaan. Op St. Maarten evenwel verminderde het aantal manumissies, wegens
de formaliteiten en de kosten; tachtig pesos aan "emolumententt, waaronder voor
het "klokkleppentt, terwijl de "President der Kolonie" 22 pesos genoot voor zijn
hand teekening.
In 1824 kwam een nieuw slavenreglement tot stand, doch ook in het regeeringsreglement van 1828 werd het principe niet losgelaten, dat de slaaf eigendom was van
zijn meester en dat dit eigendomsrecht beschermd diende te worden, het principe
dus, dat ook al was neergelegd, of liever bevestigd, in de Fransche "code noir" van
1685. Dat de slaaf in de Nederlandsche Westindische koloniën in 1828 tegenover zijn
meester kwam te verkeeren in de positie van onmondige tegenover voogd of curator,
kon practisch niet veel verandering in den toestand brengen.
De slavenreglementen hadden betrekking op werkuren, Zondagsrust, voeding, kleeding
en ziekenverpleging, verboden winkelnering op de plantages en huiselijke tuchtiging.
Voor de Bovenwindsche eilanden was zelfs bepaald welke tuchtiging mocht worden
toegediend aan slavenkinderen van 10-14 en van 6-10 jaar. Kinderen beneden de
zes jaar mochten echter niet van de moeders worden geschieden, tenzij bij vrijgeving.
Ook was verkoop naar het buitenland niet verboden en dat deze ook plaats had, mag
worden geconcludeerd uit hetgeen Teenstra ons vertelt aangaande de schoenerladingen zwarten, welke van Curaçao uitzeilden, onder gejuich der onvrijwillige passagiers en van hun achtergebleven verwanten, hoewel zich onder laatstgenoemden
moeders bevonden, wier 8 of 9-jarige kinderen, zonder dat haar toestemming was
gevraagd, mede werden weggevoerd. Uitvoerrecht op slaven werd in 1826 voor St.
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ELMINA. OMSTREEKS 1840.

Maarten vastgesteld (12 pesos per hoofd) en op Curaçao werd voor 1827 een opbrengst
van dit middel verwacht van 3400 gld.
In sommige staten der Noordamerikaansche Unie werden slaven ttgekweekt tt, voor
uitvoer naar andere, welke slaven ttconsumeerdentt. Onze eilanden, met hun natuurlijken
aanwas, konden, zij het op bescheiden schaal, ttuit voorraad tt leveren aan de plantagekoloniën in den omtrek.
Aangaande den zedelijken en socialen toestand der Curaçaosche slavenbevolking
hing Pastoor Niewindt in zijn brief van 24 Maart 1828 al een zeer droevig tafreel op
en wij mogen vrijelijk aannemen dat aan de moreele, geestelijke en intellectueele
verzorging dezer menschen ongeveer alles had ontbroken.
Dat de ttonmondigen tt van 1828 strafrechtelijk in een weinig benijdenswaardige uitzonderingspositie verkeerden, leert ons wel art. 43 van het regeeringsreglement,
waarin sprake was van straffen van meer dan 100 slagen, in crimineele gevallen.
Nog maar kort te voren hadden blijkbaar ook fatsoenlijke lieden er niet tegenop gezien,
in het fiscalaat op Curaçao hun slaven voor 2, 3 of 4 schellingen slaag te laten uitdeelen.
De Spaansche bok echter, voor het appliceeren waarvan in Suriname nog in 1828
van overheidswege een tarief werd vastgesteld, is op de eilanden nooit bekend geweest.
De mededeeling van ds. Bosch (1829), dat Curaçaosche slaven de doodstraf door ophanging gelaten ondergingen, maar uit vrees voor straf wel zelfmoord pleegden,
doet intusschen wel denken aan wreedheden bij het correctioneel optreden tegen hen.
Dat de maatregelen tot beteugeling van den slavenhandel, welke aan Engeland tot NAAR DE
1839 reeds 22Yz miljoen f hadden gekost, slechts voorbereidingen konden zijn tot de EMANCIPATIE.
afschaffing der slavernij zelf, stond van den beginne af vast; het ging slechts om
het wanneer en het hoe. De langdurige en hardnekkige strijd der abolitionisten werd
in Engeland in 1833, door het aannemen der Slavery Abolition Act, met succes bekroond; Wilberforce en Clarkson, om alleen deze beide veteranen te noemen, mochten
het nog beleven, dat hun ideaal in vervulling was gegaan.
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Intusschen, zoolang andere koloniale mogendheden de slavernij niet afschaften - en
de Vereenigde Staten haar bleven handhaven - kon er geen sprake van zijn den
menschenhandel snel en grondig uit te roeien. Als regelrecht gevolg der Engelsche
verbodsbepalingen was een clandestiene handel ontstaan, welke met wreedheden
gepaard ging, erger dan het openlijke bedrijf ooit had te zien gegeven en het gevaar voor
ontvolking van Afrika, steeds een belangrijke factor in de abolitiebeweging, bleef
bestaan. Ook in andere landen echter werd de abolitiegeest vaardig; in 1844 kwam
een zeer humaan slavenreglement tot stand voor St. Thomas, St. Kruis en St. Jan,
in 1848 had de vrijverklaring plaats der slaven in de Fransche koloniën en Denemarken
volgde spoedig daarna.
Nederland bleef achter; van een antislavernij-agitatie, zooals in Engeland, was bij
ons geen sprake en onder de 400 deelnemers aan het eerste congres der British and
foreign anti Slavery Society, te Londen (1840), bevonden zich geen Nederlanders.
Toch trokken de slaventoestanden in ons koloniaal gebied in het buitenland de aandacht, d.w.z. de toestanden in Suriname, zooals ook hier te lande de slavenkwestie
nagenoeg uitsluitend een Surinaamsche aangelegenheid was, hoewel op St. Eustatius
en St. Maarten de slaven het grootste deel der bevolking uitmaakten en wat er op de
Bovenwindsche eilanden aan plantagelandbouw bestond, hoe weinig belangrijk ook,
met de slavernij stond of viel.
De cijfers welke bewaard zijn gebleven betreffende de jaren na 1840 bewijzen hoe op
al onze zes eilanden de slavenbevolking neiging bleef vertoonen tot natuurlijken aanwas; afgezien van de meer of minder goede "behandeling", werkten de gunstige
klimatologische toestanden, de getalsverhouding tusschen mannen en vrouwen en
de afwezigheid, althans op de Benedenwindsche eilanden, eener menschenverslindende
suikercultuur daartoe bij. Ook van het groote aantal bejaarde slaven op onze eilanden
en van de hooge leeftijden, door sommige hunner bereikt, gewagen verschillende
schrijvers van het begin der 1ge eeuw.
De loop der slavenbevolking werd natuurlijk ook nog bepaald door desertie, manumissie en verkoop naar vreemd gebied. Na 1838 werden de Engelsche en sedert 1848
waren de Fransche eilanden wijkplaatsen voor deserteurs uit ons gebied, vooral
van onze Bovenwindsche eilanden; waar geen slavernij meer bestond was gebrek
aan werkkrachten. Britsch-Guiana loofde premies uit voor arbeiders en dat althans
vrijen en vrijgekochte slaven uit Curaçao, St. Eustatius en Saba daar wel heentrokken,
staat vast.
De kosten der manumissie werden in 1850 afgeschaft en op alle eilanden nam het
aantal vrijverklaringen daardoor sterk toe. De landsslaven verkeerden in exceptioneel
gunstige omstandigheden; sedert 1844 konden zij zelfs met vrijen kerkelijk in den
echt worden verbonden. Het burgerlijk huwelijk was natuurlijk voor alle slaven uitgesloten. Merkwaardig is hoe weinig gebruik de landsslaven van Bonaire hadden
gemaakt van de voor hen reeds vóór 1850 bestaande gelegenheid om zich vrij te koopen.
De uitvoer van slaven ten slotte was in 1830 opnieuw geregeld. Uitwisseling van slaven
tusschen Nederlandsche koloniën onderling was natuurlijk geoorloofd, maar bovendien ook invoer uit en uitvoer naar vreemde koloniën, mits daar, evenals bij ons, de
aanvoer uit Afrika verboden was. In 1833 zouden, volgens een particulier bericht,
nog 500 Curaçaosche slaven zijn uitgevoerd; toen eenmaal in de Engelsche, de Fransche
en de Deensche koloniën de slavernij was afgeschaft, veranderde uit den aatd der
zaak de situatie geheel. In 1849 en 1850 werden tezamen nog maar drie slaven uitgevoerd, allen van de Benedenwindsche eilanden.
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De Secretaris van St. Eustatius
beschreef in 1845 de behandeling
der slaven aldaar als dragelijk,
doch voor verbetering vatbaar;
de jeugd der slavenkinderen
noemde hij droevig. In 1847
klaagde de Apostolische Vicaris
op Curaçao over de verzorging
van oude en gebrekkige slaven.
Op St. Eustatius alweer werd het
geboorte-overschot bij de slaven
overtroffen door uitvoer, manumissie en desertie (naar St.
Kitts ).
Weinig gehecht aan hun geboortegrond, zouden de Statiaansche
slaven, volgens den Secretaris
(A. H. Bisschop Grevelink) bij
vrijverklaring direct naar de
Engelsche koloniën emigreeren,
waar loonen te verdienen vielen,
welke op het droge en weinig
vruchtbare St. Eustatius onmogelijk zouden kunnen worden
betaald. De Fransche kolonel
A. F. Perrinon gaf in 1847 een
JOHN WESLEY.
Portret van 1766.
gunstige getuigenis van de negers
van St. Martin, welke hem waren beschreven als de losbandigste en luiste der
Fransche Antillen; hij echter had zonder mishandeling behoorlijke arbeidsprestaties
van hen weten te verkrijgen en de slaven van het Nederlandsche deel des eilands
zullen wel niet minder vatbaar zijn geweest voor een goede en oordeelkundige
behandeling. De slaven der Benedenwindsche eilanden werden nog in 1861 minder
werkwillig genoemd dan de Surinaamsche.
De geestelijke toestand der slaven op onze eilanden bleef nog altijd slecht. In 1848
moest Bisschop Niewindt er nog bij de moederlandsche Regeering op aandringen
dat aan de Missie zou worden vergund door eenig schoolonderwijs wat beschaving
onder den slavenstand te verspreiden. De protestantsche zending in Nederland, die
zich wèl moeite gaf voor de kerstening der inboorlingen ter kuste van Guiné, heeft
zich met de slavenbevolking op onze Westindische eilanden niet of zeer weinig ingelaten; die
op de Benedenwindsche was omstreeks 1850 in haar geheel Roomsch-Katholiek gedoopt,
doch zij stond geestelijk en intellectueel nog op een laag peil. Op de Bovenwindsche
hadden de Weslyaansche Methodisten vele volgelingen; Grevelink noemde de Methodistische slaven op St. Eustatius voorbeeldige Christenen, doch alleen zwak op het
punt der vier laatste geboden, pronkzuchtig en liefhebbers van jonge rum. Ook op
St. Maarten waren omstreeks 1850 de slaven meest allen Methodisten.
In 1848 beleefden de blanken op Nederlandsch St. Maarten angstige oogenblikken,
toen de slaven, het emancipatiefeest hunner Fransche lotgenooten te Marigot mede
gevierd hebben, nu ook op hun beurt vrijverklaring eischten. Governor J. W. van
5
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Romondt en de Methodistenprediker wisten echter uitspattingen te voorkomen. Aangezien echter de slaven slechts een denkbeeldige landgrens behoefden te overschrijden
om vrij te zijn, was het de facto ook op het Nederlandsche deel van het eiland met de
slavernij gedaan. De planters moesten maar zien hoe zij van hun menschen nog werk
zouden gedaan krijgen en de landbouw ging sterk achteruit. Een in 1849 uit s Lands
kas verstrekt voorschot vermocht den toestand niet te redden, volgens de planters
omdat de arbeiders zich aan werkcontracten even gemakkelijk konden onttrekken
als aan de slavernij.
Op St. Eustatius brak in 1848 een oproer onder de slaven uit, bij welke gelegenheid
de vrije kleurlingen, bij de schutterij dienende, onwillig bleken om tegen de rebellen
op te treden.
t

DE
EMANCIPATIE
(1863).

In 1851 werd de kwestie der emancipatie voor het eerst door de Nederlandsche Regeering in de Volksvertegenwoordiging ter sprake gebracht; in 1853 werd een Staatscommissie benoemd, die in 1856 rapport uitbracht betreffende de slaven op de Nederlandsche Antillen en op de kust van Guiné. Tot vrijverklaring kwam het echter nog niet.
Wel werd in 1857 in Curaçao een nieuw reglement afgekondigd op de behandeling
der slaven, waarbij verschillende bepalingen, o.a. die op voeding, kleeding, huisvesting
en verpleging bij ziekte, werden herzien. In plaats van voeding in natura kon kostgeld
worden gegeven; door de slaven veroorzaakte schade mocht evenwel niet op het rantsoen worden verhaald. Kinderen beneden de 12 jaar mochten niet door verkoop van
de moeders worden gescheiden, tenzij dit in het belang der kinderen moest worden
geacht. Misdrijven tegenover slaven begaan werden gestraft alsof tegenover vrije
menschen gepleegd.
Disciplinaire kastijding van slaven werd beperkt en in bepaalde gevallen van machtiging der Overheid afhankelijk gesteld. Misdrijven konden alleen door den Procureur
des Konings worden berecht. Onmenschelijke kastijding hunner kinderen werd voor
de slaven tot een disciplinair delict verklaard.
De meesters waren verplicht slavenkinderen beneden de 14 jaar zooveel mogelijk
gelegenheid te geven 2 uur per dag onderwijs te genieten; volwassen slaven moesten
zooveel mogelijk in de gelegenheid worden gesteld godsdienstonderwijs te genieten
en hun mocht niet belet worden in hun vrijen tijd de school te bezoeken. Slaven die
hun kinderen beletten onderwijs te genieten konden disciplinair worden gestraft.
Reeds iets vroeger werden op enkele Missiescholen op Curaçao ook slavenkinderen
toegelaten, volwassen slaven echter alleen op de Zondagsscholen. Op 13 Februari 1857
schreef Bisschop Niewindt aan den Gouverneur dat gebrek aan kleeren vele slaven
terughield van het kerkbezoek en dat er veel schoolverzuim was onder de slavenkinderen, door de schuld der meesters.
Nadat in 1857, 1858 en 1860 in Nederland verschillende wetsontwerpen waren voorgedragen, welke steeds voornamelijk de oplossing der slavenkwestie in Suriname
beoogden, maar geen van alle geleid hadden tot een definitieve regeling, kwam eindelijk
de wet van 8 Augustus 1862 (Staatsblad No. 165) tot stand, waarbij ook voor de Nederlandsche Antillen de slavernij met ingang van 1 Juli 1863 werd afgeschaft. Voordat,
op 21 September 1862, deze wet op Curaçao bekend was geworden, waren op St. Eustatius en op Saba ongeregeldheden onder de slaven uitgebroken, welke uitzending van
Curaçao van een oorlogsschip en van een detachement militairen naar eerstgenoemd
eiland noodig hadden gemaakt.
Op 1 Januari 1863 kon worden geconstateerd dat, ondanks de talrijke manumissies en
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de vaak ongunstige levensomstandigheden, het aantal slaven op
Curaçao sedert tien jaar niet
noemenswaardig was afgenomen;
voor alle eilanden tezamen was
de sterkte zelfs iets toegenomen,
hoewel overal vele vrijbrieven
waren uitgereikt. Op St. Eustatius
was wegens de verarming der
eigenaars de verhouding tusschen
vrijen en onvrijen sterk veranderd; op Curaçao had mèn op
I Januari 1854 het aantal vrije
negers en kleurlingen reeds op
8000 geschat.
De commissie van 1853 had gerapporteerd dat, vooral bij droogte
en misgewas, de voeding der
slaven veel te wenschen overliet,
evenals die der arme vrije negers;
er werkten dus andere, gunstige,
factoren, waardoor toch de geboorten de sterfgevallen overtroffen, o.a. het feit dat niet het
zwaarste werk aan de vrouwen
werd overgelaten. Dat op de
Benedenwindsche eilanden na de
GOUVERNEUR J. D. CROL, ONDER WIENS BEWIND DE SLAVERNIJ
afkondiging der emancipatie parWERD AFGESCHAFT.
ticuliere en landsslaven zich nog
vrijkochten, is vooral daarom merkwaardig, wijl de geëmancipeerden niet, zooals in
Suriname, nog aan een tienjarig overheidstoezicht onderworpen zouden zijn. .
Het Koloniaal Verslag van 1862, van het jaar dus vóór de emancipatie, geeft een opsomming van de straffen, ingevolge het reglement van 1857 wegens misdrijven aan
slaven opgelegd, op Curaçao door den Procureur des Konings, op Bonaire en Aruba
door den Gezaghebber en op St. Eustatius door den ambtenaar van het O.M. In aanmerking genomen dat er dat jaar iets buitengewoons had plaats gehad, een oproertje op
St. Eustatius, was het totale aantal delicten niet bijzonder groot; de Curaçaosche
slaven waren, volgens een auteur die lang op het eiland gewoond had, daar beschaafder
dan in Suriname. Dit laatste echter zag wellicht op het feit dat de Curaçaosche slaven
Christenen waren en hun lotgenooten in Suriname nog voor een deel heidenen.
De emancipatie werd in Curaçao gevierd met kerkdiensten en optochten, om Gouverneur en Gezaghebber te bedanken; er heerschte eenige dagen een feeststemming,
maar iets onbehoorlijks viel nergens voor. Op 22 Juni 1864 werd een emancipatieverslag
aan de Staten-generaal ingediend.
Wat misschien niet te verwonderen was, er werden meer personen aangegeven als
voor vrijverklaring in aanmerking komend, dan de officieele cijfers zouden hebben
doen verwachten; allicht waren er vluchtelingen op het bericht der emancipatie teruggekeerd. De aangegeven slaven echter konden niet allen worden te voorschijn gebracht
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en ook werden niet allen goedgekeurd, d.w.z. mede geteld voor de schadevergoeding;
lljders aan lepra en elephantiasis werden afgekeurd. Op alle eilanden werd f 200.per goedgekeurden slaaf vergoed, behalve op St. Maarten, waar de slavenhouders
geacht werden sedert 1848 feitelijk geen eigenaars meer te zijn; aldaar weigerden de
meesters een vergoeding van f 30.- per hoofd, welke vergoeding later tot f 100.- is
verhoogd en toen aanvaard, zij het dan ook met tegenzin. Alles tezamen kostte de
emancipatie der slaven op de eilanden aan Nederland ruim twee miljoen.
Alle geëmancipeerden werden in de registers van den burgerlijken stand ingeschreven
en geslachtsnamen werden hun toegekend. Van de gelegenheid om een burgerlijk
huwelijk aan te gaan werd op Bonaire veel gebruik gemaakt, op Curaçao aanvankelijk
weinig (het niet bezitten van geschikte kleeren speelde een rol), evenals op St. Eustatius;
ook op Aruba was vooreerst de animo niet groot.
Aan de bepaling dat de meesters den voormaligen slaven nog gedurende drie maanden
huisvesting moesten verleenen, werd overal zonder moeilijkheden voldaan.
Het eerste gevolg der vrijverklaring was een uittocht van geëmancipeerden; van de
Benedenwindsche eilanden emigreerde men naar Venezuela, om werk te zoeken, van
St. Maarten naar het Fransche gedeelte, of naar Anguilla en St. Kitts, van St. Eustatius
en Saba naar de naburige eilanden. Vele emigranten echter zijn spoedig teruggekeerd;
de zucht om van de nieuwverworven bewegingsvrijheid gebruik te maken zal waarschijnlijk óók een rol hebben gespeeld. Waarheen men niet uittrok, dat was naar
Suriname.
Natuurlijk luidde het oordeel der tijdgenooten over de nieuwe staatsburgers evenmin
onverdeeld gunstig als onverdeeld ongunstig. De Statiaansche geëmancipeerden
vermeden zorgvuldig alle arbeidsverbintenissen, tenzij armoede hen dwong werkcontracten te sluiten met planters op de naburige Engelsche eilanden; Saba leverde
voorbeelden van arbeidzaamheid. Huurders van gouvernementsgronden op Curaçao
en Bonaire gaven wel voldoening.
Over het algemeen schijnt de ijver en de arbeidslust aanvankelijk bij het gros der
vrijgemaakten onbevredigend te zijn geweest; het euvel van ongemotiveerd verlaten
der dienstbetrekking en het verlangen van voorschot op loon deed zijn intrede en de
werkgevers moesten zich noodgedrongen wel aan den nieuwen toestand aanpassen.
Continueel werken was bij de arbeiders niet gewild en velen trachtten door diefstal
van veldvruchten zonder inspanning aan den kost te komen.
De werkgelegenheid was ook niet overal even groot; op Bonaire kwam men handen
te kort, op Aruba was geen werk genoeg.
Op Curaçao konden in de stad door ambachtslieden, pontvoerders en sjouwers goede
loonen worden verdiend, huisbedienden werden met 8 à 10 gld. per maand betaald;
buiten was het loon voor veldarbeid 50 c. en kon in de zoutpannen, in stukwerk,
gemakkelijk een gulden daags worden gemaakt. En zoo ging men den nieuwen tijd
tegemoet, in de hoop dat op den duur de nood den geëmancipeerden wel zou leeren
werken.
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DE PORTUGEESCHE JODEN IN CURAÇAO.
UITTREKSEL UIT EEN UITVOERIGER STUDIE, DOOR DEN HEER
BEREIDWILLIG TER BESCHIKKING GESTELD.

J.

M. L. MADURO

Op het eiland Curaçao is de geschiedenis der Portugeesche Joden juist even oud als
die der vestiging van het Nederlandsche gezag. Met de expeditie van 1634 immers kwam
een zekere Samuel Coheno mede, als tolk, die al spoedig door den Directeur benoemd
werd tot kapitein en opperhoofd der indianen, d.w.z. van die kleine groep indianen,
die men wel op het eiland wilde laten, maar op wier gedragingen men door een bevoegd
en betrouwbaar persoon toezicht wilde laten uitoefenen. Coheno (of Cohen) was
volgens een Amsterdamsch notarieel protocol een Portugees, die in 1630 den tocht van
Loncq en de verovering van Pernambuco had medegemaakt; dat Cohen een Portugeesche
Jood was, is niet twijfelachtig.
In 1651 trof de Compagnie een overeenkomst met Joao Ilhao en in 1652 met een anderen
Portugeeschen Jood, Joseph Nunes da Fonseca (alias David Nassi, ook bekend uit de
Hollandsche geschiedenis van Cayenne en Suriname), beiden oud-kolonisten uit
Brazilië, tot het stichten eener Joodsche landbouwkolonie op Curaçao. De aan Nunes
da Fonseca verleende privileges vormen het eerste charter, waarbij aan Israëlieten
in de nieuwe wereld godsdienstvrijheid werd gewaarborgd. Ilhao en Fonseca werkten
samen, maar er is ten gevolge hunner pogingen geen soliede basis gelegd voor de
productie van tropische handelsgewassen op Curaçao; door gebrek aan hulpmiddelen
- vooral gebrek aan slaven - en door de geringe medewerking van de zijde der
Compagnie, mislukte de landbouw-kolonisatie. De Joodsche kolonisten, die zich door
de bemoeiingen der beide genoemde contractanten op Curaçao hadden gevestigd,
gingen zich op den handel toeleggen.
De Curaçaosche Joden hebben eens, in de 18e eeuw, in een request aan het Bestuur der
Kolonie, het jaar 1659 genoemd als dat hunner eerste vestiging op Curaçao; in dat jaar
kwamen 12 Joodsche families uit Holland (circa 70 personen) zich op Curaçao nederzetten,
onder een vergunning, verleend aan Isaac da Cos ta c.s., doch op aanstichting van
den reeds in 1656 op het eiland wonenden J. M. Henriquez. Ook deze groep verkreeg
het recht van vrije uitoefening van haar eeredienst; de Joodsche kolonisten genoten
de bescherming der overheid, mochten eigen huizen bouwen enz. Op Curaçao werd hun
land toebedeeld, tot het aanleggen van tuinen en aan het einde van het Schottegat
ontstond een Jodenkwartier, een geisoleerde vestiging dus, met bedehuis en begraafplaats; de Joden mochten daar zelfs hun onderlinge rechtsgeschillen zelf beslechten.
Het is bekend dat, toen in 1654 Recife gevallen was en de Nederlandsche macht in
Brazilië was ondergegaan, de Joden die niet aldaar onder het herstelde Portugeesche
gezag wilden voortleven, zich op verschillende andere plaatsen in Zuid-Amerika,
West-Indië en Nieuw-Nederland hebben neergezet; ook op Curaçao kwam de vestiging
dezer Joden, als vrije kolonisten en meest bemiddelde lieden, aan de economische
ontwikkeling ten goede. Zij hielden zich met den landbouw bezig (indigo, suikerriet)
"totdat zij mettertijd de negotie aangesleept hebben:'
Toen de Joden zich op het eind der 16e eeuw duurzaam te Amsterdam kwamen nederzetten, vonden zij daar reeds een gevestigden handel en een talrijke bevolking. Op Curaçao,
in het midden der 17e eeuw, viel op het gebied van handel en scheepvaart pioniersarbeid
te verrichten en moeten de Joden al spoedig een naar verhouding sterke groep onder de
blanke kolonisten hebben gevormd, die een zeer belangrijk aandeel nam in de stichting
van het commercieele centrum, dat ons eiland geworden is. Zij werden daartoe tot een
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niet geringe hoogte in staat gesteld door hunne relaties, niet alleen in Europa, maar
ook in de nieuwe wereld, en - niet te vergeten - door de banden tusschen alle geloofsgenooten in de verstrooiing, destijds uit den aard der zaak nog sterker dan in later tijden.
Op het einde der 17e eeuw was de Joodsche kolonie op Curaçao reeds welvarend;
vele harer leden bewoonden fraaie
huizen. De Joden waren niet alleen
kooplieden (export van Zuidamerikaansche producten), maar
ook assuradeuren, reeders en zeelieden. De zakenman van groot
formaat Jan Doncker - hij zal wel
de koopman Doukre zijn geweest,
over wien De Baas aan Colbert
schreef - bleef ook nadat hij in
1673 Dirk Otterinck als Directeur
had opgevolgd, negotie drijven
en zijn deelgenoot was de Jood
David Senior.
In 1739 gaven de X vergunning
tot het bouwen eener synagoge op
St. Eustatius; er moet dus destijds
een Joodsche gemeente van zekeren
omvang op genoemd eiland hebben JOODSCH-CURAÇAOSCH KOOPMANSHUIS; BEGIN DER 18e EEUW.
bestaan. Een zoo groote rol als op TEGENWOORDIG HEERENSTRAAT No. 25.
Curaçao hebben zij aldaar echter
bij handel en scheepvaart niet gespeeld, ook niet toen later, vooral tijdens den Amerikaanschen onafhankelijkheidsoorlog, de zaken tot zulk een enorme ontwikkeling kwamen.
Op Bonaire en op Aruba mochten zich tot het midden der 18e eeuw geen particuliere
kolonisten neerzetten. In 1754 echter verkreeg M. S. L. Maduro verlof om zich op laatstgenoemd eiland te vestigen. De Joden op Aruba zijn nimmer talrijk genoeg
geweest om een afzonderlijke Israëlietische gemeente te kunnen vormen; wel bezaten
zij er een eigen begraafplaats, welke nog bestaat.
Aanzienlijke Joodsche fortuinen ontstonden in de 18e eeuw op Curaçao; behalve als
zelfstandige kooplieden traden Joden ook veel als makelaars op. De Directeur Mr. Jan
Noach Du Fay, die nog eigen zaken deed, maakte gebruik van de diensten van Joodsche
makelaars; in 1794 werd het getal der beëedigde makelaars gesteld op 25, waarvan
17 Joden. Dat de Joden, door hun handel, niet weinig tot den bloei van het eiland
bijdroegen, werd in 1784 door den Landsadvocaat in een brief aan de Staten-Generaal
erkend.
Ds. Bosch vertelde in 1829 dat er in zijn tijd - hij was in 1816 op Curaçao aangekomen - ook onder de Joden aldaar veel armoede voorkwam; de omstandigheden
waren toen bitter slecht. Tot zijn verwondering had hij geconstateerd dat er nog altijd
door Joden landbouw werd uitgeoefend. Een marine-officier, die gedurende de jaren
1837-1840 in West-Indië had vertoefd, schreef echter den Joden op Curaçao geen
groote liefde voor den landbouw toe; plantages, in hun handen overgegaan, zouden
door onvoldoende zorg en roofbouw spoedig onproductief worden. Hier zou tegenover
kunnen worden gesteld dat een plantage, omstreeks 1835 door Teenstra bezocht en
waarvan het huis door hem morsig en vervallen werd genoemd, destijds sedert 35 jaar
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in Christenhanden was, tevoren echter gedurende bijna anderhalve eeuw in Joodsche
was geweest. In den loop der 1ge eeuw ontdeden de meeste Joden op Curaçao zich
van hun landbezit en concentreerden zich op den handel, welke onder den invloed
van de politieke ontwikkeling in Spaansch Amerika en van de groote veranderingen
op verkeersgebied, detailhandel is geworden.
Op scheepvaartgebied heeft op Curaçao vooral de firma J. A. Jesurun &: Zn. in de
1ge eeuw bekendheid verkregen. Jacob van Abraham Jesurun schafte zich in 1845 een
barkschip van 100 lasten aan
en stelde dit in de vaart op
Amsterdam, tien jaar later
een tweede; ook bezat hij
schepen welke op New Vork
voeren. In 1865 nam de firma
het contract over dat Captain R. Todd twee jaar te
Cliché's
van
De
Philatelist.
voren
had gesloten met de
TODD- EN JESURUN POSTZEGELS.
Venezolaansche regeering,
voor den maildienst op St. Thomas; nadat in 1868 het s.s. R. Todd was vergaan,
bracht de firma Jesurun het s.s. Honfleur voor dezen dienst in de vaart, onder de
Nederlandsche vlag. De Todd-postzegels, ook door de Jesuruns en door de laatste
concessionarissen, Cameron Macauly &: Co. gebruikt, zijn nog tot 1870 geldig gebleven.
Reeds in 1861 had de firma Jesurun zich verbonden met haar schoeners de Curaçaosche
mail kosteloos naar St. Thomas te vervoeren, in aansluiting op de Engelsche paketbooten naar Europa; van af Maart 1863 genoot zij daarvoor uit de koloniale kas een
subsidie van 6000 gulden per jaar. Deze schoeners onderhielden het geheele jaar door een
halfmaandelijkschen dienst; in 1869 en 1870 vinden wij het s.s. Honfleur als den 7en
en 23en van iedere maand van Curaçao vertrekkend, op de reis van La Guaira en
Puerto Cabello naar St. Thomas, met mails voor Europa.
S. van Dissel - wederom een predikant - die de periode omstreeks de emancipatie
der slaven op Curaçao beschrijft, noemt zoowel den ondernemingsgeest en arbeidzaamheid als de speculatiezucht der Joden op het eiland; zij genoten meer welvaart dan de
Christenen, met wie zij in eendracht samen leefden, vooral met de Protestanten.
De Joden waren gastvrij en gehecht aan hun godsdienst, dit laatste meer dan de
Protestanten, meende Ds. Van Dissel.
Van de vennootschap van 1860, die het slechten der muren en fortificaties rondom
Willemstad ondernam, waren alle deelnemers Joden; de ziel was S. E. L. Maduro,
die in 1837 zijn zaken had aangevangen, welke sedert 1874 gedreven worden onder den
naam S. E. L. Maduro &: Sons. Deze firma heeft geruimen tijd, als opvolgster van
Consul Smith, de electriciteitsvoorziening en de waterleiding geëxploiteerd, bezit
werven en handelt in bunkerkolen en stookolie.
Dat de Portugeesche Joden op Curaçao zich ook op financieel terrein hebben bewogen
en dat nog altijd doen, spreekt haast van zelf. De vrijwillige leeningen van 1797
en 1798 werden ook met medewerking der Joden gesloten; door Cantz'laar werden
zij in 1823 met 25 % der hoofdsom en 5 % interest afbetaald. In 1803 en 1805
sprongen zij het Bestuur wederom bij en kort na het herstel van het Nederlandsche
gezag namen zij deel aan de leening, welke de Gouverneur-generaal moest sluiten
om tractementen te kunnen uitbetalen. Toen de regeering van den president Juan
C. Falcón een leening aanging, met de Venezolaansche douanerechten als onder-
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pand, was het de reeds genoemde Curaçaosche firma J. A. Jesurun &: Zn. die als
geldschietster optrad; dezelfde firma bracht in de dagen van schaarschte aan pasmunt eigen geld in omloop op Curaçao.
In 1917 werd op Curaçao opgericht Maduro's Bank, in 1925 de bank van
Morris E. Curiel &: Sons; in 1932 kwam tusschen deze beide instellingen een fusie
tot stand.
Herhaaldelijk is er door de Nederlandsche overheid en door Nederland's diplomatieke
vertegenwoordiging opgetreden in het belang der Joodsche Curaçaoenaars in den
vreemde. Even vaak echter is er gebruik gemaakt van de buitenlandsche relaties, de
talenkennis en de geschiktheid om onderhandelingen te voeren der Portugeesche
Joden van Curaçao, wanneer er belangen van den Staat of van de Kolonie te verdedigen
vielen in andere gedeelten van West-Indië of Zuid-Amerika.
Zoo wist de Directeur Bastiaan Bernagie in 1699 de in vrijheid stelling te bewerken
van den Curaçaoschen agent (factor) van het Portugeesche slavenasiento, Jacob Senior
(alias Philipe Henriquez) die te Cartagena in handen der Inquisitie was gevallen.
Ook in de 18e eeuw kwam het eenige malen voor dat op Curaçao thuisbehoorende
Joodsche onderdanen van H.H.M. op de kust wegens hun geloof lastig werden gevallen.
In 1826 geraakten twee Joodsche kooplieden van Curaçao, die provisiën hadden geleverd
aan den intendant te Maracaibo, aldaar in moeilijkheden en werden zelfs gevangen
gezet. Zr. Ms. Panter werd van Curaçao derwaarts gezonden, tot bescherming der
belangen dezer Nederlandsche onderdanen; bij het handelsverdrag van 1829 werd hun
schadevergoeding toegekend.
Hetzelfde verdrag bevatte bepalingen betreffende gewetensvrijheid, door de republiek
Colombia aan de Nederlandsche onderdanen op haar grondgebied te waarborgen,
een regeling welke moeilijk op anderen dan op Curaçaosche Joden betrekking kon hebben.
In de nieuwe republiek Venezuela, in 1830 ontstaan, was hun positie evenwel soms
weinig benijdenswaardig. Te Coro, waar er velen als kooplieden gevestigd waren, werden
extra heffingen van hen geëischt en toen zij zich daaraan niet wenschten te onderwerpen, stonden zij aan mishandeling en berooving bloot (1855). Een aantal hunner
vluchtten naar Curaçao; de Nederlandsche zaakgelastigde te Caracas, R. F. van
Lansberge, stelde een eisch in en drie Nederlandsche oorlogsschepen demonstreerden
op de kust. Hoewel de Venezolaansche regeering aanvankelijk aan de Calvoleer trachtte
vast te houden, volgde het toekennen eener schadevergoeding tot een aanzienlijk
bedrag.
President Guzmán Blanco was bijzonder gebeten op de ]esuruns; hij weet zelfs zijn
uitzetting uit Curaçao, in het begin van 1870, aan de familiebetrekking tusschen den
Procureur-generaal Mr. Salomon Cohen Henriquez en Abraham J. Jesurun. Die
uitzetting echter had plaats gehad op last der moederlandsche Regeering, tegen
het advies van den Curaçaoschen Raad en ook van den Procureur-generaal persoonlijk.
Nauwelijks aan het bewind gekomen, liet Guzmán het s.s. Honfleur aanhouden en een
der Jesuruns gevangen zetten. Het optreden van den Nederlandschen Consul-generaal,
F. D. G. Rolandus, in deze zaak leidde tot het bekende Nederlandsch-Venezolaansche
conflict (de kaakslag van 1870). Wel kreeg Nederland in 1872 genoegdoening, maar
de regeling der vorderingen, van de Jesuruns en anderen, werd uitgesteld, totdat de diplomatieke betrekkingen hersteld zouden zijn; de Jesurun-rec1ame was door Rolandus
overdreven geacht, maar de Nederlandsche Regeering had er op aangedrongen dat zij
ondersteund zou worden. De in 1874 uitgebroken revolutie was volgens Guzmán
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Blanco op Curaçao beraamd en door de Jesuruns gefinanceerd; Venezuela verbrak
in 1875 opnieuw de betrekkingen met Nederland en herstel volgde eerst in 1894.

In de jaren 1720-'22 kwam het twee maal voor dat het Bestuur Curaçaosche Joden
naar de kust van Spaansch Zuid-Amerika afvaardigde, ten einde een aldaar
gestrand Nederlandsch schip met zijn lading op te eischen; bepaalde Joodsche zakenlieden op Curaçao werden geacht bijzondere antecedenten te bezitten om bij de
Spaansche koloniale autoriteiten gehoor te erlangen. Tijdens den zevenjarigen oorlog
werden herhaaldelijk Curaçaosche en Nederlandsche schepen door Engelsche kapers
opgebracht; het waren wederom Joodsche Curaçaoenaars die namens het Bestuur
van Curaçao met de Britsche autoriteiten over de teruggave onderhandelden.
In 1778 en 1779 vinden wij wederom gevallen opgeteekend dat de Directeur Joden
van het eiland belastte met buitenlandsche zendingen; naar Caracas, de Bahamas
en Jamaica.
Joodsche schippers m.aakten zich verdienstelijk, in 1773 door een naar Coro opgebracht
vaartuig te gaan reclameeren, in 1776 en 1780 door levensmiddelen van de kust aan
te voeren, ter voorziening in den nood op Curaçao. En ten slotte, toen de Directeur
Jean Isaï Claris Rodier de la Brugière in 1781, na den val van St. Eustatius, een vaartuig
op kondschap wilde uitzenden, vertrouwde hij de delicate zending toe aan een Joodschen
kapitein, die m.oest trachten zich in verbinding te stellen met een mogelijk onderweg
zijnd Hollandsch eskader, of anders met den Franschen generaal op Martinique.
De politieke gezindheid der Curaçaosche Joden was in den patriottentijd overwegend
anti-Fransch, zooals ook hun Hollandsche geloofsgenooten pro-Oranje waren. Eenige
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oneenigheid onder de Israëlieten ontstond toen in 1799 de Jood Isaäc Sasportas,
Fransch commissaris van Saint Domingue, met eenige aanhangers op Curaçao
Fransche propaganda maakte; Sasportas werd nog dat zelfde jaar op Jamaica, waar
hij een opstand had willen verwekken, opgehangen.
De Joodsche practizijn A. M. Chumaceiro Azn., van wiens hand in 1879 in Nederland
eenige bekende brochures over Curaçaosche aangelegenheden verschenen, veroordeelde
den handel in wapenen en ammunitie, welken hij een onheil voor de kolonie noemde.
Welke afmetingen deze handel soms aannam, bewijst het geval der 8000 geweren van
1876, welke leidde tot het ontslag van den Curaçaoschen gouverneur; deze wapentransactie was overigens geen J oodsche onderneming.
Ten opzichte van Cuba, Sto. Domingo en Venezuela steunde men op Curaçao de
eene partij tegen de andere; volgens Chumaceiro volgde men ten aanzien van Haiti
een andere tactiek, die n.l. van aan beide partijen geld te leenen. onder voorwaarde
van viervoudige terugbetaling bij overwinning. Men was dan altijd zeker van minstens
100 % winst.
Dat in de Venezolaansche revolutionnaire geschiedenis vóór en tijdens het Guzmán
Blanco-bewind de firma Jesurun een rol heeft gespeeld is al eerder vermeld. Toen
in 1874 een opstand tegen Guzmán was uitgebroken. werd een schoener dezer firma
te Cumaná in beslag genomen; in 1875 brachten twee harer schepen. onder vreemde
vlag, buskruit naar La Vela. Eenmaal aan de liberale regeering geld geleend hebbend,
waarop geen afbetalingen werden gedaan wanneer de tegenpartij aan het bewind
was, bracht het belang der Jesuruns mede liberale revoluties te steunen, totdat ook de
liberalen, weder aan de macht gekomen, de rekening niet betalen konden, wat er dan
weder toe leidde dat de geldschieters naar de oppositie overliepen.
Waardeering hebben de Joden op Curaçao niet altijd ondervonden•. ook niet van de
zijde des Bestuurs. Zij hadden echter machtige verdedigers in hun invloedrijke geloofsgenooten te Amsterdam, die steeds voor hun belangen op de bres stonden.
De veeten en ruzies van het laatst der 17e en van de 18e eeuw werden niet op het
eiland definitief beslecht. doch hadden steeds een nasleep van correspondentie
tusschen Heeren X en de plaatselijke autoriteiten. Balthazar Beck, de vijandig tegenover
den Directeur Nicolaas van Liebergen staande burgerkapitein. schreef de in Patria
tegen hem genomen maatregelen aan den invloed der Amsterdamsche Joden toe;
omgekeerd werd de voor de Joden beleedigende Judasvertooning aan boord van een
Spaanschen slavenhaler op Curaçao (Witte Donderdag 1682) op rekening van Beck
geschreven. als factor van het Spaansch Asiento.
Bewindhebbers drongen er in 1701 bij den Directeur Nicolaas van Beek op aan dat de
Curaçaosche Joden in het genot zouden worden gelaten hunner vrijheden en privilegiën.
aangezien anders nadeel moest worden gevreesd voor de Kolonie; er was toen een kwestie
te behandelen geweest over den arbeid der slaven van Joden aan de fortificaties op
den Sabbath. En toen in 1726, na het tumult in zake de kaapvaartkas, de Raad
de Parnassim had veroordeeld tot een geldboete, intervenieerden Bewindhebbers ten
gunste der Joden. Zelfs van de eigen kerk lieten de regenten van destijds zich geen
inmenging in de openbare zaak welgevallen; er was hier echter een beleediging der
Joden voorafgegaan.
De Directeur Juan Pedro van Collen (1730-1737). die nogal eens ontevredenheidsbetuigingen uit Holland in ontvangst te nemen had. kon dit voor een deel ook aan de
door de Curaçaosche Joden tegen hem ingebrachte klachten wijten.
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Wanneer' er op Curaçao ten behoeve der publieke .zaak een beroep werd gedaan op
de burgerij, dan lieten de Joden .zich nimmer onbetuigd; van de door Cassard geëischte
brandschatting brachten .zij één derde op en later in de 18e eeuw, toen .zes, .zeven maal
de verdedigingswerken moesten worden verbeterd uit vrijwillig bijeengebrachte
fondsen, hebben steeds de Joden royaal gecontribueerd.
Reeds in 1722 brachten de Joden de gelden bijeen voor den aankoop van een commissievaarder en hoewel de oprichting der kaapvaartkas van 1726 geacht werd in de allereerste plaats voor hén van belang te .zijn - als de het meest bij de scheepvaart
geïnteresseerde partij - gold het hier toch een maatregel door het Bestuur der Kolonie,
dus ten algemeenen nutte, voorgesteld; de kas kwam ten slotte onder het beheer van
drie Christenen en drie Joden.
In 1781 namen de Joden met hun slaven, ijverig deel aan het in orde brengen der
vestingwerken, in 1804 hielpen .zij het eiland tegen Murray verdedigen, bij den overval
der Engelschen in 1805 bevond .zich onder de gesneuvelden een Jood.
Voor hulpverleening aan de Nederlandsche Regeering in de dagen van den Belgischen
opstand werd ook op Curaçao en ook onder de Joden aldaar met succes gecollecteerd.
Der traditie getrouw kwamen in 1929, na den nacht van Urbina, ook Joden hun diensten,
aanbieden ter verdediging der openbare orde.
De bekende Joodsche milddadigheid is op Curaçao lang niet uitsluitend aan eigen
geloofs- en rasgenooten ten goede gekomen, noch is die beperkt gebleven tot de Kolonie
of het eiland.
Werden de Bovenwindsche eilanden door een orkaan geteisterd, dan bleven op het
punt van hulpverleening de Curaçaosche Joden nooit achter, evenmin als ter gelegenheid van den stormramp in het moederland van 1825; .zij .zonden een vaartuig met
een lading levensmiddelen naar Paramaribo, toen in 1846 in Suriname voedselschaarschte was ontstaan. Uit het Montefiorefonds van 1884 - gesticht na de viering
op Curaçao van den honderdsten geboortedag van den Joodschen philantroop Sir
Moses Montefiore - en uit het Elias S. L. Maduro Weldadigheidsfonds van 1911 worden
Curaçaosche armen van al de drie ge.zindten ondersteund; de erflating van J. E. Penso
komt nagenoeg uitsluitend aan de lagere bevolking ten goede. De Joden droegen het
hunne bij tot de stichting van een algemeen gasthuis in 1855 en van het neutrale
sanatorium in 1914.
Een viertal synagogen in de Vereenigde Staten kwamen in de 18e en de 1ge eeuw
mede met steun van de Curaçaosche Joden tot stand; het.zelfde geldt voor synagogen
en Joodsche begraafplaatsen elders in West-Indië - o.a. op St. Eustatius - en in Suriname, Palestina en elders. Zelfs voor het bouwen van de Luthersche kerk op Curaçao
(1757) en de Protestantsche kerken op Aruba en Bonaire (1845 en 1846), alsmede
van eenige R.K. kerken in de buitendistricten op Curaçao, offerden de Curaçaosche
Joden hunne bijdragen.
Hoewel de Joden op Curaçao, evenals te Amsterdam, van af de vroegste tijden geloofsvrijheid hebben genoten, waren .zij in den Compagniestijd natuurlijk ook in de Kolonie
uitgesloten van openbare bedieningen, hetgeen echter niet verhinderde, dat .zij, als belangrijke bevolkingsgroep, in geval van nood of bij ernstige politieke gebeurtenissen, in de
te nemen beslissingen werden gekend. Zoo namen .zij deel aan de bekende tumultueu.ze
besprekingen in .zake de kaapvaartkas in 1726 en werd in 1800 het besluit om de
capitulatievoorwaarden der Engelschen te verwerpen met medewerking van drie
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Joden genomen. Als afzonderlijke .. natie" mochten zij zich bij schriftelijk contact met
de overheid van hun eigen taal - het Portugeesch - bedienen.
De emancipatie der Joden, in Nederland tot stand gekomen in 1796, volgde op Curaçao
in 1824; zij stonden nu met alle andere ingezetenen gelijk - ook wat benoembaarheid
betreft - en hun bijzondere voorrechten werden ingetrokken. Toch was het spoedig
noodig de uitzonderingsbepalingen nopens schuttersdienst op den Sabbath weder
in te stellen.
Tot 1796 oefenden de Joden op Curaçao, niet bij handel en scheepvaart betrokken,
de beroepen uit van medicus,. chirurgijn, practizijn, translateur, interpreteur, onderwijzer en molenaar. In 1797 echter vinden wij reeds Joodsche officieren der nationale
garde, wat later Joodsche districts- en wijkmeesters en schoolopzieners. Joodsche
schutters vormden sedert 1821 een afzonderlijke compagnie; de Curaçaosche schutterij
heeft drie Joodsche majoors-commandanten gehad.
In het Curaçaosche gemeentebestuur deed in 1830 het Joodsche element zijn intrede
- in het College voor Commercie en Zeezaken was het toen reeds vertegenwoordigd en in 1844 in den Kolonialen Raad, welk laatste college tot dusver vier Joodsche voorzitters heeft gehad; in 1867 werd voor het eerst een Jood lid van den Raad van Bestuur.
Joodsche figuren uit de tweede helft der 1ge eeuw bij magistratuur en balie waren de
Procureur-generaal Mr. S. Cohen Henriquez, de kantonrechter M. S. Lansberg, de
advocaten Mr. Dr. G. A. Pinedo en Mr. E. I. van Lier en de practizijns A. M. Chumaceiro Azn. en Ed. S. Lansberg.
De Consul-generaal D. L. Penha Jr. te Barranquilla bewees den Lande goede diensten,
toen Colombia in 1887 het voorbeeld van Venezuela wilde volgen, met betrekking tot
differentieele rechten, op van de Antillen afkomstige goederen.
Traden de Joden te Amsterdam aanvankelijk op als Christaos Novos, of als Portugeezen, niet aldus op Curaçao; hier gedroegen zij zich van af het eerste oogenblik
als Israëlieten. De gemeente Mikveh Israël (Hoop van Israël), welke op 20 April 1932
op luisterrijke wijze het tweede eeuwfeest harer synagoge - een der fraaiste tempels
in West-Indië - vierde, werd in het midden der 17e eeuw gesticht; zij volgde den
Sephardischen ritus, naar het Amsterdamsche voorbeeld.
In het begin der 18e eeuw had Curaçao een door geheel West-Indië bekende Sivah
(academie), waar ook voor elders - zelfs voor de Vereenigde Staten - Joodsche
geestelijke leiders werden opgeleid.
De eenmaal bloeiende gemeente Honen Dalim op St. Eustatius ging na de plundering
van 1781 zoo goed als geheel ten gronde; in 1790 echter waren er nog 167 Joden op
St. Eustatius en had de gemeente aldaar nog een Voorzanger en een Koster. Thans zijn
er geen Israëlietische gemeenten meer op de Bovenwindsche eilanden.
Een scheuring in de gemeente op Curaçao ontstond tegen het midden der 18e eeuw,
tusschen de Joden van Otrabanda en die van Willemstad; in 1749 kwam het zelfs tot
gewelddadigheden. De gemeente te Otrabanda (Neveh Shalom) van 1732 bleek in 1820
niet meer te bestaan. De strijd tusschen orthodoxe en liberale Joden op Curaçao kwam
zoowel voor de Amsterdamsche Parnassim en als voor de Amsterdamsche Kamer
der West-Indische Compagnie en het resultaat was een gedwongen uiterlijke verzoening, ingevolge een publicatie van den Stadhouder, Prins Willem IV, van 1750;
het bestaan van twee elkander verketterende groepen werd tegen het belang van
Kolonie en commercie geacht.
Bij de oneenigheid op Curaçao, welke Grovestins en Boey, als commissarissen van
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Stadhouder Willem V, in 1789 te onderzoeken hadden, speelden ook Joden een rol,
doch het gold toen geen religieuze kwestie. Van de twaalf gecommitteerden, die in
1786 vernietiging of wijziging eischten eener nieuwe ordonnantie op de wijze van
procedeeren in civiele zaken, waren 5 Joden; zoowel deze als de 7 Christen-leden zagen
zich ten slotte door hun aanhang verlaten. In 1789 ontstond nog even een wrijving
tusschen de Oranjegezinde meerderheid der Curaçaosche Joden en de weinige Patriotten
onder hen.
Voor hun wezen en hun armen hebben de Joden op Curaçao lang zelf moeten zorgen.
Een eigen weeskamer kregen zij in 1810, onder Engelsch bewind; in 1815 telde de
gemeente ruim 1000 leden, in 1821 genoten 62 leden ondersteuning, uit eigen middelen
der gemeente. In 1835 werd voor het eerst een tegemoetkoming uit de openbare kas
(1000 gulden) aan de Israëlietische gemeente toegekend.
Nieuwe oneenigheden braken uit onder het bewind van den Gouverneur-generaal
Kikkert, wegens het ontslag en de wederaanstelling van een Chazan (voorzanger);
onder Cantz'laar, die het standpunt innam van als Landvoogd slechts één Joodsche gemeente te kunnen erkennen, kwam in 1821 een verzoening tot stand en
de meeste afgescheidenen keerden terug tot de hoofdsynagoge. Na 1825 berustte
het oppertoezicht over de Israëlietische gemeenten in de Westindische Koloniën
bij de Hoofdcommissie tot de Zaken der Israëlieten in Nederland, die een correspondeerend Lid aldaar had tot 1870, in welk jaar de Commissie in Nederland
ontbonden werd.
De in 1855 aangestelde rabbijn Chumaceiro was de eerste Joodsche geestelijke op
Curaçao wiens tractement uit de openbare kas werd gekweten. Hij trad in 1869 af
en was de laatste die in het Portugeesch predikte.
De lang tegengehouden scheuring tusschen de Joden op Curaçao had in 1864 toch
eindelijk plaats; de reformpartij stichtte in dat jaar een nieuwe gemeente, de Nederlandsch Hervormd Israëlietische Gemeente, wier tempel den ritus van Emanu El
(een tempel te New Vork) aannam. Er volgden eenige processen, maar een
groote sociale verwijdering is niet ontstaan. Men is b.v. onderling blijven
trouwen; de afgescheidenen zijn niet orthodox. Sedert het tweede eeuwfeest der
Synagoge (1932) bestaat er tusschen de beide Israëlietische gemeenten een vriendschapstractaat.
Duitsche Joden en Oost-Joden hebben zich op Curaçao neergezet in den tijd van groot
vertier, door de vestiging van het oliebedrijf.
Eenmaal zouden er op Curaçao 2000 Israëlieten hebben gewoond, thans is hun aantal
geslonken tot omstreeks 600, waarvan 500 Sephardische Joden, verdeeld over de
gemeenten Mikveh Israël (350) en Emanu El (150). Feitelijk zijn de beide Sephardische
secten godsdienstig vrijzinnig.
Evenmin als elders maken de Joden van Curaçao proselieten; twee Roornsche priesters
die in het begin der 18e eeuw tot het Jodendom overgingen, worden nog altijd als de
uitzonderingen genoemd op den regel. De slaven der Joden werden niet besneden,
zoo als in andere sephardische centra wel gebruikelijk was; ook Joodsche bastaarden
werden uit de Synagoge geweerd. Er is op Curaçao slechts één geval van afvalligheid
van een Portugeeschen Israëliet bekend en het aantal huwelijken met personen van
ander geloof is gering gebleven. Hun slaven lieten de Curaçaosche Joden Roomsch
doop en, evenals de meeste Protestanten deden; een enkele keer werd een Joodsche slaaf
Protestantsch gedoopt.
Op deze wijze is op Curaçao een wel kleine, maar raszuivere Portugeesch-Joodsche
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kolonie in stand gebleven; vele directe nakomelingen der eerste Joodsche kolonisten
nemen thans nog een plaats in het openbare leven op het eiland in.
Talrijke in druk verschenen oraties getuigen nog van de Oranje-gezindheid der
Curaçaosche Joden door alle tijden; zij verheugden zich hartelijk in de verheffing
van den zoon van Prins Willem V tot Koning der Nederlanden en in het herstel van
het Nederlandsche gezag op de eilanden in 1816. Alle nationale herdenkingen en alle
gedenkdagen van ons Koninklijk Huis hebben zij steeds enthousiast medegevierd.
Ook in 1934 zullen zij niet nalaten te getuigen van hun nationaal-nederlandsche gezindheid en van hun gehechtheid aan ons Vorstenhuis.
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NIEUW-AMSTERDAM OP HET EILAND MANHATTAN. 1665.

TOESTANDEN IN DEN COMPAGNIESTIJD.
Van de eerste tien jaren der Nederlandsche occupatie van Curaçao zijn weinig andere BENEDENberichten tot ons gekomen dan klachten over oneenigheden en over slechte finantiee1e WINDSCHE
resultaten. De Compagnie meende een extra subsidie van 246.000 gulden noodig te EILANDEN
hebben uit de staatskas, "tot maintien" van het eiland.
17e EEUW.
Aruba werd "een leegh landt" genoemd, Bonaire als niet zeer vruchtbaar beschouwd,
doch er was op laatstgenoemd eiland veel vee. De weinige Indianen op Aruba leefden
ook onder Spaansch bewind nog in het steenen tijdperk; die van Bonaire waren meest
gekerstend en van Sto. Domingo afkomstig. Rood hout stond er genoeg op Bonaire
en Klein Bonaire, doch niet meer voldoende dicht bij het strand. Bonaire, dichtbij
en bovenwinds van Curaçao gelegen, zou steeds een steunpunt zijn voor een vijand,
die ons van het belangrijkste eiland zou willen verdrijven.
Stuyvesant's "remonstrantie" van 1645 en de maatregelen welke Heeren XIX noodig
achtten tot beperking van het garnizoen, bewijzen dat Curaçao voor de Compagnie
een te duur paard op stal was, dat echter voorshands niet met goed fatsoen kon worden
afgeschaft.
Zout en slaven - waarschijnlijk ook wel paarden - werden in Stuyvesant's tijd van
Curaçao naar Nieuw-Nederland verscheept. In de New Vork State Library wordt
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een connossement bewaard, gedagteekend op Curaçao 13 September 1658, afgegeven
door Jan Harmensz. Prins, schipper van het schip Diemen van de Kamer Amsterdam,
voor 2312 last zout, ieder last van 28 "vol opgehoopte Cruywagens", zending van den
Vice-directeur M. Beck aan den Directeur Petrus Stuyvesant in Nieuw-Nederland.
Op 15 Augustus 1664 kwam het schip "Gideon" - Simon Gilde - in de Noordamerikaansche volksplanting aan, van Loango, via Curaçao, met een lading slaven (300).
Gedurende het laatste kwartaal der 17e eeuw zien wij pogingen aanwenden om op
Curaçao het element der blanke landbouwende kolonisten te versterken en de zoutwinning moet nogal wat beteekend hebben; het Curaçaosch zout dat te Amsterdam
werd aangevoerd zal echter allicht meest van Bonaire afkomstig zijn geweest. De
veeteelt van laatstgenoemd eiland was nog weinig ontwikkeld, doch van meer belang
dan op Aruba, dat echter in paarden handelde, van de kust afkomstig, die naar
Jamaica verkocht werden. De vraag of op Curaçao mineralen aanwezig waren interesseerde de Kamer van Amsterdam; de teelt van koloniale handelsgewassen op dit eiland
trachtte men te bevorderen.
Een voordeelig bezit intusschen vormden in het laatste deel der 17e eeuw de Benedenwindsche eilanden niet meer voor de Compagnie; op inkrimping der plaatselijke uitgaven
werd van uit het moederland herhaaldelijk aangedrongen. Het bestuur was ook niet
altijd in handen van eerlijke regenten; klachten over corruptie in allerlei vorm - fraude,
oogluiking en begunstiging -, over mishandeling van slaven en verwaarloozing der
Compagnies-belangen door nalatigheid, kwamen herhaaldelijk voor. De directie werd
niet meer aan oud-scheepsbevelhebbers toevertrouwd; de post van directeur
was zelfs voor Bewindhebbers der Compagnie in Nederland begeerlijk geworden.
De 18e eeuw, met al haar misstanden, waarvoor de grondslagen in den bloeitijd der
Republiek waren gelegd, begon zich aan te kondigen.
BOVENWINDSCHE
EILANDEN
17e EEUW.

St. Maarten, St. Eustatius en Saba hebben niet, zoo als onze Benedenwindsche eilanden,
een Spaansche voorgeschiedenis, maar de Nederlandsche vestiging is op de Bovenwindsche eilanden van iets ouderen datum dan die van Curaçao.
De oudste Nederlandsche berichten aangaande de Bovenwindsche eilanden hebben
betrekking op een toevallig bezoek op een der reizen kort na de oprichting der
Compagnie en het vinden van een zoutmeer op St. Maarten; deze berichten waren
van 1624 en 1629. St. Eustatius en Saba werden in 1624, 1626 en 1629 door de bevelhebbers der Compagniesschepen alleen maar genoemd.
De eilandjes hadden geen Indiaansche bevolking en geen Spaansche versterkingen,
waren dus een soort niemandsland, waar Engelschen, Franschen of Nederlanders
zich konden vestigen, zooals dat ook op de andere kleine Antillen geschiedde.
De West-Indische Compagnie had in deze buurt belangen wegens de handelsrelaties
met de Engelsche en Fransche volksplantingen op de eilanden in den omtrek (vooral
de ruilhandel van levensmiddelen tegen tabak op St. Christoffel was van beteekenis),
maar de kolonisatie werd geruimen tijd overgelaten aan "patroons". Deze laatsten
waren niet bij machte hun gezag - steunend op door de West-Indische Compagnie
verleende "vrijheden en exemptiën" - te handhaven, in een gebied, waar hun dat gezag
ieder oogenblik door Franschen of Engelschen - om niet te spreken van de Spanjaarden - gewapenderhand kon worden betwist en het lag dus voor de hand dat de
Compagnie zelf het bestuur ging uitoefenen.
Wat St. Eustatius betreft geschiedde dit laatste eerst in 1682, waarna voor dit eiland
een tijdperk volgde van herstel- der verdedigingswerken en van het plantagebedrijf 80
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en helaas ook een periode van
oneenigheid onder de kolonisten,
die geleerd hadden meer van
Engeland te verwachten dan van
de Republiek; ten slotte kwam oproerigheid onder de slaven (1668)
de moeilijkheden nog verergeren.
Ernstiger dan op de Benedenwindsche eilanden is er op de
Bovenwindsche in de 17e eeuw
gestreefd naar het stichten van
Nederlandsche volksplantingen,
maar belangrijke resultaten zijn
ook hier niet bereikt. Van uit
onze Republiek - waar eerder
danin Groot-Brittanje een periode
van volkswe1vaart intrad - had
geen landverhuizing op ook maar
eenigszins
belangrijke schaal
plaats en, terwijl Engelsche emigranten zich konden vestigen in
ttHis Majesty's Colonies" en op
ttHis Majesty's Islands", accordeerden Neder landsche kolonisten
met tt pa troons", concessiehouders
eener particuliere maatschappij,
die van den Staat vergunning
had bekomen om in een zeker
octrooi gebied te koloniseeren,
maar daarin vaak zelf geen
voordeel zag.

Dat in het begin der 18e eeuw leden der moederlandsche regentenklasse functies op BENEDENCuraçao ambieerden, is wel een bewijs dat destijds het eiland althans in één opzicht WINDSCHE
gelegenheden bood, gelegenheden tot het maken van emolumenten n.l. Voor de Com- EILANDEN
pagnie zelf was Curaçao niet winstgevend; ook in het begin der 18e eeuw bestond er 18e EEUW.
een wanverhouding tusschen de openbare inkomsten eenerzijds en de kosten van bestuur
en verdediging anderzijds, de Compagniesplantages werden verwaarloosd, de veeteelt
op Bonaire en Aruba kwam niet tot ontwikkeling en het euvel der usurpatie van
Compagniesgronden bleef voortwoekeren.
De Compagnie heeft steeds haar overzeesche gemachtigden en ambtenaren karig
bezoldigd en hen daardoor tot emolumentenjagers gemaakt, terwijl de particuliere
kolonisten uit den aard der zaak slechts op eigen voordeel uit waren. Zoo kon de toestand
groeien dat de bloei eener kolonie niet aan de Compagnie ten goede kwam, haar
belangen slechter werden behartigd, naar mate bestuurders en kolonisten meer
gelegenheid hadden van de tijdsomstandigheden en van de natuurlijke voordee1en van
het gewest te profiteeren. En ten slotte zijn steeds de uitgaven voor de defensie te zware
lasten geweest voor de van wisselvallige inkomsten afhankelijke koloniale kassen.
6
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Ook een langdurige vredesperiode, zooals de bijna dertig jaar, verloopen tusschen den
Spaanschen en den Oostenrijkschen successie-oorlog, was in de 18e eeuw op Curaçao
geen tijdperk van rustige ontwikkeling. De aloude kwestie der geusurpeerde gronden
- Compagnies' domein, waarop particulieren eigendomsrechten uitoefenden - bleef
een bron van onaangenaamheden, Bewindhebbers hadden zich te beklagen over
slordige administratie en onvoldoende zorg voor de belangen der Compagnie, twisten
tusschen civiele en militaire autoriteiten moesten worden beslecht, directeurs werden
beschuldigd van willekeur, bevoorrechting en persoonlijke baatzucht; anti-papisme
en anti-semietisme speelden een rol.
De Directeur Isaac Faesch vond bij het aanvaarden van zijn bewind (1748) een geest
van verbittering onder de burgerij - een erfenis van de eigenaardige bestuursvoering
zijner beide voorgangers, Juan Pedro van Collen en Jan Gales -, welke zich o.a. uitte in
onwil bij de notabelen om openbare functies te aanvaarden; Faesch slaagde er niet altijd
in de oneenigheden bij te leggen en het vertrouwen in het Gouvernement te herstellen.
De scherpe resoluties van 1741 en 1745 bewijzen voldoende, dat ook de stemming onder
de vrije negers en de kleurlingen reden gaf tot ongerustheid, om van de slaven, die
eenige jaren later tot openlijke muiterij zouden overgaan, niet te spreken.
Gedurende Faesch's bewind, dat tot 1758 heeft geduurd, heeft Curaçao een periode
moeten doormaken van slapte in zaken - tengevolge van den international en
politieken toestand - en er had daardoor gedurende eenigen tijd armoede geheerscht
onder de lagere klassen der bevolking. De eigenlijk nooit recht gebloeid hebbende
landelijke bedrijven waren in verval geraakt; aan de beide andere Benedenwindsche
eilanden was weinig aandacht besteed. In 1754 was voor het eerst aan een particulier
toegestaan, zich op Aruba te vestigen; op Bonaire woonden nog lang daarna geen
andere blanken dan de Compagnies-bedienden, die daar voornamelijk met het oog op
de zoutwinning verblijf hielden.
Faesch liet bij zijn dood een groot vermogen na, hoewel reeds in zijn tijd het drijven
van particulieren handel den directeur verboden was.
In 1760 - dus tijdens den zevenjarigen oorlog - beleefde Curaçao nog een opleving
van beteekenis, als depót voor de Franschen; spoedig evenwel had Engeland den
neutralen handel onder contróle.
Kortstondigen, maar grooten voorspoed in zaken bracht de Amerikaansche onafhankelijkheidsoorlog; wie in goeden doen geraakte liet zich een fraai woonhuis bouwen.
Het Bestuur kon over ruimere inkomsten beschikken en daardoor eenige maatregelen
treffen - o.a. op het gebied der defensie - welke anders achterwege hadden moeten
blijven. De langzame gang der ontwikkeling van onze eilanden is vooral hieraan toe
te schrijven, dat in vroeger en later tijd slechts gedurende kortstondige perioden van
bloei hervormingen van blijvend nut tot stand konden komen; de welvaartscurve is
er steeds een geweest van plotselinge klimming en scherpe dalingen.
Het was tijdens den Amerikaanschen oorlog dat op Curaçao 's Lands schip Alphen
in de lucht vloog, een ramp waarbij ruim twee honderd leden der bemanning het leven
verloren en waarvan de oorzaak nimmer met zekerheid is bekend geworden. De
kwistige en niet altijd voorzichtige wijze waarop destijds met buskruit werd omgegaan,
zal wel als verklaring van het ongeluk moeten worden aanvaard.
Na de onafhankelijkheidserkenning der Amerikaansche staten ging het op Curaçao
spoedig weder bergafwaarts; slapte in zaken, twisten onder de burgerij en tusschen
haar en de Overheid; de koloniale inkomsten daalden wederom beneden het bedrag
der noodzakelijke uitgaven. Toch kwam omstreeks het einde der eeuw nog een nieuw
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verdedigingswerk tot stand t het tegenwoordige fort Nassau t destijds fort Republiek.
Intusschen was de West-Indische Compagnie te gronde gegaan t in het moederland
had zich vrijwel zonder bloedvergieten een politieke omwenteling voltrokken en de
Bataafsche vrijheid was tot stand gekomen.
De eigenaardige toestand van een onder Franschen invloed staand Opperbestuur en een
van uit zijn ballingschap op een Engelsch protectoraat aandringend Erfstadhoudert
trad voor de Nederlandsche overzeesche gewesten in; ook Curaçao zou eerlang tusschen
twee vuren geraken.
Eerst in 1703 werd het Nederlandsche gezag over het bij accoord van 1648 aan ons toe- BOVENgewezen deel van het eiland St. Maarten hersteld en wel door een expeditie van af WINDSCHE
St. Eustatius. De commandeur op laatstgenoemd eiland zou voortaan fungeeren EILANDEN
als bestuurder der drie eilandent ook al was er geen sprake van een bestuursregeling, 18e EEUW.
waarin zijn bevoegdheden - en die der vice-commandeurs van de beide andere eilanden
- werden omschreven.
Was St. Maarten een tijdlang geheel in Fransche handen geweest t na 1703 werd er
gedurende een aantal jaren alleen Nederlandsch gezag uitgeoefend; nog in 1718 stelden
Bewindhebbers een bestuurder over het gehee1e eiland aan, iemand die voor zijn
aanstelling (commissie zeide men toen) een som gelds aan de Compagnie had moeten
betalen. De West-Indische Compagnie t die in 1698 haar rechten op het Zuidelijk deel
van St. Maarten niet aan de Brandenburgsche Compagnie had willen overdoen t was
ook niet bereid om zich op regelmatige wijze - koop, of verovering in den oorlog
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tegen Frankrijk - in het bezit te stellen van het geheele eiland, hoewel de voordeelen
daarvan van bevoegde zijde bij haar werden bepleit.
Ook aan de vertoogen van den Commandeur Lamont, dat St. Eustatius, mits in goeden
staat van verdediging, een waardevolle stapelplaats voor den handel kon zijn, leende
zij geen al te willig oor.
Noch van de bewindvoering op onze drie Noordelijke eilandjes, noch van de sociale
en economische toestanden aldaar, in het eerste gedeelte der 18e eeuw, krijgen wij een
gunstig beeld te zien. De commandeurs vermochten door hun gedragingen geen
algemeen respect af te dwingen, een vice-commandeur van St. Maarten - een verloopen Franschman - deed zich in 1711 als een schavuit kennen, een vice-commandeur
van Saba ging zich aan den drank te buiten. De landbouw werd verwaarloosd, de
Compagnie zorgde niet voor voldoenden slavenaanvoer en het bedrijf der lorredraaiers
en interloopers moest wel oogluikend worden toegelaten; de twisten tusschen de
partijen die vóór en tegen den commandeur waren, gaven af en toe aanleiding tot
ernstige botsingen. Het beschavingspeil van het handjevol blanken - de heeren en
meesters der slaven - was niet hoog. De compagnies "gerechtigheden" werden
ontdoken.
Na den vrede van Utrecht (1713) nam de welvaart op onze eilanden toe; de plantages
werden weder bewerkt en van de British Virgins kreeg men toevoer van nieuwe
kolonisten. Er was groote vraag naar slaven, waaraan wel de Compagnie niet genoegzaam voldeed, maar waarin toch altijd clandestien kon worden voorzien; het octrooi
van 1730 bracht vrijdom met betrekking tot de vaart op Afrika, maar niet voor den
invoer op de eilanden.
Onder het tumultueuze bewind van John Philips over St. Maarten kreeg aldaar het
dorp, gelegen op de smalle strook land tusschen de Groote Zoutpan en de Groote Baai
- thans nog de hoofdplaats - den naam Philipsburg en werd de zoutindustrie weder
aangemoedigd. Gedurende dezelfde bestuursperiode werd hetgeen er nog over was
van de versterking welke de Spanjaarden een eeuw geleden gebouwd - en in 1647
blijkbaar niet grondig vernield - hadden, weder hersteld; zoodoende kwam fort
Amsterdam tot stand, dat in 1733 gereed was.
Ook toen later in de 18e eeuw St. Eustatius in handelsbeteekenis toenam, ging dit niet
gepaard met hervormingen. Noch de tot omstreeks 1750 aangewende pogingen om de
Bewindhebbers te overtuigen van de wenschelijkheid om geheel St. Maarten onder
de Nederlandsche vlag te brengen, noch het merkwaardige incident van 1755 - toen een
Duitsch predikant op St. Eustatius moeite deed om den Koning van Preusen voor eerstgenoemd eiland te interesseeren - hebben er toe kunnen leiden dat een eind werd
gemaakt aan den thans nog bestaanden ongewenschten toestand van twee nationaliteiten
op één klein eiland.
Klachten der kolonisten over het bestuur van den Commandeur Jan de Windt (17531775) hadden niet tot gevolg dat een eind werd gemaakt aan een familieregeering
van bedenkelijk gehalte; een veel meer gepreciseerde blootlegging van allerlei misstanden onder zijn opvolger De Graaff, deed wel tot enkele hervormingen besluiten,
maar tot een flinke schoonmaak kwam het niet.
Hoe zou ook iets anders mogelijk zijn geweest, in een tijd welke in de geschiedenis des
vaderlands met den naam Pruikentijd wordt gekarakteriseerd?
De oude West-Indische Compagnie was het wapen geweest, waarmede de Republiek
aan de overzijde van den oceaan haar vijanden bestreed, voor de tweede, die van 1675,
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PORTRETNAN JOHANNES DE GRAAFF, Commandeur van St. Eustatius,
in het State Capitol te Concord, New Hampshire.
Foto door Miss Ida Dudley Dale geschonken aan Professor A. J. Barnouw.

was geen andere taak weggelegd,
dan die van een zeker koloniaal
gebied te beheeren, een taak
welke de Staat, door het ontbreken
van een behoorlijk georganiseerd
centraal gezag, niet zelf op zich
kon nemen; het ontbrak echter
der Compagnie bij voortduring
aan de materieele middelen om
het aan haar toevertrouwde deel
der staatszorg naar den eisch te
behartigen. Vooral een deugdelijke
defensie zou haar financieele
krachten zijn te boven gegaan.
De groote profijten, welke de
bezittingen in Zuid-Amerika en
Afrika bij tijden afwierpen, kwamen niet aan de Compagnie als
zoo danig ten goede, doch aan de
reeders, kooplieden en plantageeigenaars.
De oude Compagnie was in 1674
nagenoeg failliet; in 1633 had zij
boudweg verklaard zich alleen
op aandrang van Regeering en
Stadhouder in krijgsbedrijven te
hebben gestoken, in plaats van
zich, zooals haar Oostindische
zuster, op den handel toe te
leggen. Voor een negotie als de

Indische echter was er in de West geen plaats.
De tweede Compagnie heeft nimmer grooten bloei gekend; in 1730 werd haar alle
handelsmonopolie ontnomen, ook dat betreffende den slavenhandel, behalve voor
zoover betrof den aanvoer in Suriname, Essequibo, Curaçao en St. Eustatius. Nadat
in 1678 Berbice opnieuw aan de familie Van Pere als erfleen was afgestaan, beheerde
de Compagnie in de West alleen Essequibo, Demerary en de Beneden- en Bovenwindsche eilanden; in 1780 was voor haar St. Eustatius verreweg het belangrijkst.
Zoomin als in 1747 de "omwenteling" aan den verouderden regeeringsvorm in het
moederland een einde vermocht te maken, evenmin heeft de benoeming, kort daarop,
van den Stadhouder tot Opperbewindhebber en Gouverneur-generaal, iets verwezenlijks kunnen bijdragen tot een beter koloniaal beheer.
In een vertoog der Amsterdamsche Kamer, in het begin van 1769 tot de Statengeneraal gericht, werd geconstateerd, dat de Compagnie destijds vrijwel uitsluitend
bestaan moest van de recognities en lastgelden der schepen, welke tusschen het moederland en de koloniën in Amerika en Afrika voeren; in 1784 was de financieele toestand
zóó slecht dat de Staten van Holland en West-Friesland met geld moesten bijspringen.
Zijn de koloniën in de West langen tijd beheersobjecten geweest, Nederlandsche
bezittingen, welke er waren om der wille van het moederland, in het laatste deel der
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18e eeuw kwam ter plaatse - evenals elders in de nieuwe wereld - een opposante
publieke opinie tot uiting; welke zich in ons geval niet tegen het moederland stelde;
doch tegen het Compagnies beheer. Noordamerikaansche vrijheidsoorlog en Fransche
revolutie spraken ook tot de Nederlandschamerikaansche koloniën; waar men zich
niet als Nederlanders van den tweeden rang wenschte te beschouwen en een particuliere
onderneming niet geschikt achtte om het staatsgezag te vervangen. Malcontenten waren
er altijd geweest; zij beklaagden zich echter thans niet meer over concrete misstanden;
doch trokken te velde tegen het beheerssysteem als zoo danig.
Dat de Compagnie moest vallen; stond vast; zij had zich zelf overleefd en dat al heel
lang. De Staat nam haar zaken over; tegen betaling van 30 % der ingelegde kapitalen
en een bestuursorgaan werd ingesteld (1792) onder den naam van Raad over de
Koloniën in Amerika en over de bezittingen van den Staat in Afrika.
De eerste W.I.C. was op roemruchte wijze haar activiteit begonnen; de tweede kwam
tot een roemloos einde; in beider geschiedenis weerspiegelt zich die der Republiek.
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EUROPEESCHE OORLOGEN.
De botsingen der Republiek met Engeland van het midden der 17e eeuw plantten BOTSINGEN
zich ook tot de Caraibische Zee voort. Van de eerste "navigation act" en van den eersten MET
Engelschen oorlog zijn allerlei vexaties voor den Nederlandschen handel en de Neder- ENGELAND.
landsche scheepvaart op de West het gevolg geweest; Aruba en Bonaire hadden in
1651 en 1654 te lijden van Britsche strooperijen.
Cromwell's commissie "for the management and government of the West Indies"
liet op alle Nederlandsche schepen op de Britsche eilanden beslag leggen - op Barbados
alleen acht - en Stuyvesant reisde met drie schepen van Nieuw-Nederland naar
West-Indië, ten einde een poging te doen "to settle a faire trade betweene the Netherlands and this place" (Barbados). Deze reis (van 1654) leidde echter niet tot resultaten;
de Engelsche koloniale autoriteiten hadden niet alleen "spoiled the sport", wat een
handels-modus-videndi betreft, maar ook maatregelen getroffen om te beletten dat
Stuyvesant te veel zou zien van al het gebrekkige in de verdedigbaarheid van Barbados.
Tien jaar later verloren wij zonder slag of stoot Nieuw-Nederland; dat er een einde
kwam aan de positie onzer eilanden als onderdeel van een grootere bestuurseenheid,
was echter voor het Nederlandsche koloniale gebied in de West niet het belangrijkste
gevolg van den tweeden Engelschen oorlog. De Britsche imperialistische politiek
ging den toestand in de Caraibische Zee beheerschen en het oogenblik scheen gekomen
om de Hollanders uit de West te verdringen, in de eerste plaats van Curaçao.
Reeds in het midden der 16e eeuw was in West-Indië het bedrijf aangevangen der
flibustiers en boekaniers, die op 's Konings zilvervloten aasden en ook Zeeuwsche
en Hollandsche avonturiers zwierven vóór de oprichting der West-Indische Compagnie
al in de Amerikas rond.
De Engelsche vrijbuiters, die een verzetsactie voerden tegen de Spaansche aanmatiging,
met betrekking tot de souvereiniteit over de nieuwe wereld, konden reeds niet meer
als zeeroovers worden beschouwd; nog tot in de 1ge eeuw zullen wij in de Caraibische
Zee - een gebied dat getuigen kan van oorlogsdaden, kaapvaartbedrijvigheid en
piraterij, als geen ander - den commissievaarder zien optreden, die den vijand van
zijn land afbreuk deed en daarbij tevens zich zelf en de personen die zijn onderneming
financierden, bevoordeelde. Hij is gebleven, ook toen het nemen van vijandelijke
koopvaarders en hun ladingen voor de militaire zeemachten der oorlogvoerenden
eveneens een winstgevend bedrijf was geworden.
Tusschen de West-Indische Compagnie, die in 1630 consenten gaf aan particuliere
kapers en de Britsche marine van de tweede helft der 18e eeuw, wier admiraals, zoo
goed als de manschappen, in het prijsgeld de krachtigste aanmoediging vonden tot
onversaagde actie, ligt de combinatie uit den tijd van Lodewijk XIV, toen rooftochten
naar de West werden ondernomen voor gezamenlijke rekening van den Koning, den
admiraal en de reederij.

BUITVAART.

Engelschen en Franschen hadden in de Caraibische Zee geruimen tijd in de vrijbuiters TWEEDE HELFT
waardevolle hulptroepen in den strijd tegen de Spanjaarden, tegen elkander, of tegen 17e EEUW.
de Nederlanders. Op Curaçao echter zal men in tijd van oorlog ook wel avonturiers
uit de buurt hebben gehuurd, ter versterking van het garnizoen.
Wat de doode weermiddelen betreft, Curaçao had volgens de Engelschen "the strongest
Dutch fort in the Indies." Groote nadee1en echter waren de toegankelijkheid van het
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eiland op zoo vele verschillende
plaatsen, zoodat de stad van de
landzijde gemakkelijk bedreigd
kon worden en dan, niet te vergeten, de waterschaarschte, waardoor de bevolking geen langdurig
beleg kon doorstaan.
In den tweeden Engelschen oorlog
dreigde voor onze eilanden het
gevaar van Jamaica, destijds nog
niet een plantagekolonie, doch
meer belovend voor den handel
dan voor den landbouw; er was
destijds een vrijbuitersflotille
gestationneerd. De expeditie, van
af Jamaica ondernomen in 1665,
had echter voor onze Benedenwindsche eilanden geen gevolgen.
Begin December 1672 voer Corn.
Evertsen uit naar de West; in
Maart 1673 echter, toen het eskader nog niet eens in Suriname
was aangekomen, landden de
Franschen van Martinique, onder
Jean Charles de Baas, aan de
Caracas baai op Curaçao. Waarom
zij echter niets van belang op
ons eiland uitrichtten en binnen
een week weder aftrokken, is nogal
vreemd, zoo als trouwens ook
LE NEPTUNE. 1712. ADMIRAALSSCHIP VAN JACQUES CASSARD.
niet duidelijk is welke verhouding
er bestond tusschen den Directeur Jan Doncker - een koopman - en den Franschen
Gouverneur-generaal. Fatale gevolgen had de aanslag van Jean, Duc d'Estrées kunnen
hebben, den vice-admiraal zonder marine-opleiding en lateren maréchal de France,
die in 1676 en 1677 in Cayenne en op Tobago ageerde en in 1678 van Martinique op
Curaçao afging, ook al met een versterking van vrijbuiters. Gelukkig overkwam het
den Franschen door slechte navigatie op het Avesrif verzeild te geraken, waardoor
van verdere actie moest worden afgezien.
Op de Bovenwindsche eilanden had men meer van den oorlogstoestand te lijden.
In 1664 werd St. Eustatius gebrandschat door Robert Holmes, het volgende jaar, na
het vertrek van De Ruyter uit de Westindische wateren, werd het eiland bezet door
Morgan - Edward, den Luitenant-gouverneur, niet zijn neef Henry, den boekanier met zijn vrijbuiters van Jamaica; in 1667 hernam John Sympson het eiland van af
St. Maarten. In 1665 maakte een deel van Morgan's partijgangers zich van Saba meester.
De Republiek kreeg bij den vrede beide eilanden terug, hoewel er eenig dispuut rees,
over de vraag of St. Eustatius door ons, of door de Franschen was hernomen.
In 1672 gaven de Statianen zich liever aan de Engelschen over dan aan de Franschen
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OP HET RAPENBURG TE AMSTERDAM, EERST PAKHUIS, NA HET VERLIES VAN BRAZILIË "ZITPLAATS" DER KAMER
AMSTERDAM, OOK NA 1674 IN GEBRUIK.

en in 1673 hielp zelfs "de Duitsche natie" mede om haar eiland te verdedigen tegen
Evertsen en Binckes, wat aanleiding gaf tot strafmaatregelen tegen de ontrouwe
kolonisten. Met het oog op het einddoel der Zeeuwsch-Hollandsche expeditie - de herovering van het voormalige Nieuw-Nederland, dat inderdaad nog weder voor een
jaar onder Nederlandsche vlag kwam - werd geen garnizoen achtergelaten en
St. Eustatius viel direct na het vertrek van het eskader weder aan de Engelschen in
handen. Hoewel bij den vrede het eiland weder aan de Republiek werd toegewezen,
vond De Ruyter het in Juli 1674 nog onder Engelsch beheer; later werd het, tegen
betaling van "bewaarloon", aan Nederland gerestitueerd. Binckes bevond in 1676
dat St. Maarten nog geheel in Fransche handen was, maar nam geen maatregelen.
In 1690 wisten de kolonisten van Saba een Franschen aanval af te slaan; op St. Eustatius
echter moesten de Nederlanders wijken voor denzelfden vijand, die het eiland plunderde.
Men vluchtte naar het kleine Saba, dat echter niet zooveel kolonisten kon herbergen;
van hier uit werd een expeditie ondernomen tegen St. Eustatius, waar echter ook al
reeds een Engelsche macht was geland. Het eindresultaat was dat de Engelschen
meesters bleven van het terrein. St. Eustatius - en het onderhoorige Saba - bleven
Engelsch tot 1696.
De tweede West-Indische Compagnie voerde geen oorlog meer en voor de verdediging
van haar Antillenbezit was zij aangewezen op de plaatselijke garnizoenen en op de
Staatsche eskaders.
De Spaansche Successieoorlog (1701-1712) bracht Curaçao wel in een zeer moeilijk 18e EEUW.
parket. De Republiek was partij in den strijd en men moest dus allereerst op verdediging
tegen een buitenlandschen vijand bedacht zijn.
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Het was in dit verband een gunstige omstandigheid, dat de als bij toeval aan het bewind
gekomen Directeur Van Beek een militair was; hij liet verschillende verbeteringen
aanbrengen op het gebied der defensie, o.a. werd de Caracas baai versterkt door middel
van een fort, dat naar hem Beekenburg werd genoemd. De toegang tot de haven van
Sta Barbara werd versperd, door een met steenen geladen scheepje in de monding
te laten zinken en door middel van een ketting, welke dwars over den ingang kon
worden gespannen, beveiligde men de St. Annabaai en daarmede de stad - naar het
17e eeuwsche voorbeeld van Havana - tegen een aanval van uit zee. Het garnizoen
werd van uit Patria versterkt, stadspoort en stadsmuren werden hersteld en de burgerij
droeg met een flinke som gelds bij in de kosten der materieele voorzieningen.
De eenige aanval intusschen waaraan Curaçao blootstond, was die van Jacques Cas sard,
den kaper van Nantes, tijdens diens naar de beste 17e eeuwsche tradities uitgevoerden
strooptocht van 1712-1713, welke echter zoo teekenend was voor het belangenconflict
bij Fransche kaapvaartexpedities. De Koning - die de schepen had geleverd, de
soldaten betaalde en recht had op één vijfde van den buit - eischte dat den vijand zooveel mogelijk afbreuk zou worden gedaan, ook te land, maar admiraal en reederij
hadden belang bij afkoop van plundering en brandstichting, niet bij vernieling van
vestingwerken en suikermolens. Dat men nog handel wilde drijven bovendien, blijkt
hieruit dat de schepen in Frankrijk met koopmanschappen waren beladen.
Na op de Cap Verdische eilanden (Porto Praya) te hebben huisgehouden, werden
Montserrat en Antigua geplunderd, omdat daar van de gevluchte bevolking geen geld
was los te krijgen, later werden Suriname, Berbice en Essequibo gebrandschat.
Op 16 Februari 1713 verscheen men voor Curaçao, dat destijds onder het bewind
stond van Jeremias van Collen, een oud-militair. Op Martinique had Cassard hulptroepen in dienst genomen en transportschepen gehuurd, want Curaçao gold als goed
verdedigd. Inderdaad kon men, ter verdediging van de verschillende baaien aan de
Zuidkust, ten Oosten en ten Westen der St. Annabaai, over bijna 900 man beschikken,
volgens een in den Raad opgemaakt programma bestaande uit: matrozen, ruiters,
soldaten, Engelschen, Israëlieten, slaven, creolen, vrije negers, planters en "jonge
gasten"; die Engelschen zullen wel vrijbuiters uit de buurt zijn geweest, waarmede
men inderhaast de bezetting had versterkt. Er zwierven in West-Indië vagebonden van
allerlei nationaliteiten rond, die voor tien pesos per maand voor soldatendienst konden
worden gehuurd.
Bewaarheid werd de reeds in 1634 door Pierre Le Grand gemaakte opmerking, dat
Curaçao volstrekt niet gemakkelijk te verdedigen was, van wege de vele voor zeeschepen toegankelijke baaien, welke alleen met veel volk en veel geschut in behoorlijken
staat van tegenweer te brengen waren. De vijand kwam in den vroegen morgen in
het gezicht van de Punt, maar zeilde verder en landde in de St. Kruisbaai, welke niet
versterkt was en niet verdedigd werd. De in de stad beraamde maatregelen om den
Franschen tegemoet te trekken en slag te leveren, werden niet met beleid en energie
uitgevoerd en weldra was het eiland aan de kapers prijsgegeven. Toen zij een bombardement op de stad geopend hadden, werd spoedig door de burgers pressie op het Bestuur
uitgeoefend om tot capituleeren te besluiten en het geheele avontuur eindigde met het
vaststellen eener brandschatting - 115.000 pesos -, waar het Cassard ten slotte slechts
om te doen was. Toen deze gelden bijeengebracht en betaald waren, trok de vijand
op 22 Maart weder af; Cassard was aan den enkel gewond.
Na den vrede van Utrecht ving een bijna dertigjarige periode aan, waarin de politieke
toestand in Europa weinig gevaar opleverde voor de veiligheid van Curaçao. Engelands
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macht ter zee was stevig gevestigd
en de Republiek zou langen tijd
tot het Engelsche politieke stelsel
blijven behooren. waarbij zij zich
redelijk wel bevond.
Noch tijdens den Oostenrijkschen
successieoorlog. noch gedurende
den zevenjarigen oorlog werden
onze Benedenwindsche eilanden
bedreigd. welke moeilijkheden dan
ook overigens uit den internationalen politieken toestand voortvloeiden.
De verdedigingswerken van Curaçao werden bij verschillende
gelegenheden verbeterd en Landsschepen waren geregeld aanwezig.
St. Eustatius had tijdens den
Spaanschen successieoorlog twee
maal een bezoek van den vijand
te verduren; in 1709 was het
eiland wegens den slechten
staat der weermiddelen en het
gebrek aan waakzaamheid bij
het Bestuur - overgeleverd aan
de plunderzucht der Fransche
kapers en toen in 1713 Cassard
ook hier verscheen. viel er zoo
weinig meer voor hem te halen.
dat hij zich met enkele duizenden JACQUES CAS SARD.
pesos brandschatting moest tevreden stellen.
Een eigenaardig verdrag werd - buiten de Staten-Generaal om - in 1734 gesloten.
regelende de neutraliteit van St. Maarten (en St. Barthélémy) in geval van oorlog
tusschen Frankrijk en de Republiek.
Aan de veiligheid der Nederlandsche Bovenwindsche eilanden intusschen kwam eerst
een einde toen de houding welke het tnoederland in het Engelsch-Atnerikaansche
conflict aannam. op het einde van 1780 tot den oorlog tnet Groot-Brittannië leidde.
In Februari 1781 viel St. Eustatius en vielen daarmede ook St. Maarten en Saba aan
de Engelschen in handen.
De Engelsche overheersching duurde echter niet lang; reeds in November 1781 maakte
de Markies de Bouillé zich van de eilanden meester en ving een Fransch tusschenbestuur aan. dat tot 1784 bleef bestaan; daarna is tot 1795 de Nederlandsche vlag in dit
deel der Caraibische Zee blijven waaien. Zelfs is gedurende korten tijd (1793-1795)
St. Maarten nog eenmaal geheel Nederlandsch geweest; het Fransche gedeelte was
bij verrassing van uit Philipsburg in bezit genomen.
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GEVECHT TVSSCHEN HET GEWAPEND HOEKER SCHIP "DE VROUW MACHTELYNA", GECOMMANDEERD DOOR
CAPt. CHRISTIAAN GEERMAN, EN HET ENGELSCHE OORLOGSFREGAT "DE DIAMANT", GECOMMANDEERD DOOR
CAPt. CHRISTOFFEL PARKER, DES MIDDAGS TEN HALF TWEE VVREN, DEN 16 JVNY 1782.

De Bovenwindsche eilanden werden ons in 1781 ontnomen, maar de Benedenwindsche
bleven gedurende den vierden Engelsehen oorlog Nederlandseh; de smaad en de
schade van Rodney's actie op St. Eustatius waren echter al ernstig genoeg.
Curaçao deed dienst als toevlucht voor eenige Fransche oorlogsschepen, na de groote
nederlaag van De Grasse in 1782; onze eigen, weinig beteekenende zeemacht bleef
werkeloos, trad zelfs niet tijdig op toen in genoemd jaar "de Vrouw Machtelyne (een
kaper) even buiten de haven met een Engelschman slaags raakte.
tt

BATAAFSCHE
REPUBLIEK.

Dat de Bataafsche Republiek, uit den aard der zaak, in de Fransch-Engelsche oorlogen
werd betrokken, schiep natuurlijk voor de regenten onzer, niet in goeden staat van
tegenweer verkeerende Westindische koloniën een buitengewoon moeilijken toestand.
De Bovenwindsche eilanden werden reeds in 1795 opnieuw door de Fransehen bezet;
zij vielen in 1801 in handen der Engelsehen, maar werden een jaar later, bij den vrede
van Amiens, weder aan Nederland toegewezen.
In 1796 werd door een Engelsch oorlogsschip een poging aangewend om eenige onzer
schepen uit de Paardenbaai op Aruba weg te halen, welke poging echter, dank zij de
·flinke houding van den Vice-commandeur Specht, mislukte.
Eenige Fransehen van 5to Domingo beproefden in 1799 van uit Curaçao een expeditie
tegen Jamaica uit te rusten, waartoe echter onze directeur niet wilde medewerken,
waarna de Fransehen het plan smeedden om zich van het gezag op ons eiland meester
te maken; dit plan werd echter tijdig ontdekt en kon verijdeld worden.
In 1800 wist een politiek agent van Guadeloupe, onder allerlei voorwendsels, toegang
te verkrijgen tot de haven van Curaçao voor een tamelijk sterke Fransche scheepsmacht
en gedurende zekeren tijd waren onze "bondgenooten vrijwel meester van het eiland,
tt
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zij het dan ook niet van de stad en hare fortificaties. Het Bestuur verkoos toen de
hulp te aanvaarden van de Engelschen, onze "vijanden" - versterkt door eenige Noordamerikaansche oorlogsvaartuigen - en Curaçao werd Engelsch, zij het dan ook dat
de directeur, Johan Rudolf Lauffer (1796-1803), het civiel bestuur bleef voeren;
het bleef Engelsch tot den vrede van Amiens in 1802. Welke banen de moederlandsche
politiek ook volgde, in onze West had men meer fiducie in Engeland, dan in het
revolutionnaire Frankrijk. Onder Engelsch protectoraat verademde de bevolking, die
tijdens de aanwezigheid der Franschen groot gebrek had geleden aan de allernoodigste
levensmiddelen.
In het Hollandsche tijdperk dat op den vrede van Amiens volgde en dat nog geen vier
jaren duurde, werd het bestuur op de Benedenwindsche eilanden gevoerd, eerst door
de Commissarissen Corn. Berch en Abraham de Veer, later door den Gouverneur
Mr. Pierre Jean Changuion (1804); het was ook alweder een sterk bewogen periode.
Ziekte (gele koorts?) teisterde de pas aangekomen troepen en er ontstond een bedenkelijk
tekort aan krijgsmacht, terwijl reeds spoedig bleek dat de vrede tusschen Engeland
en Frankrijk niet van langen duur kon zijn. Een vrijwilligerscorps - dragonders werd opgericht, waarbij de later zoo bekend geworden Curaçaoenaar Pedro Luis
Brion als tweede luitenant werd ingedeeld; de uitvoer van ammunitie werd verboden,
om te voorkomen dat de Curaçaosche kooplieden zouden voortgaan de rebellen op
Sto. Domingo - die in 1804 de Franschen uit het Westelijk deel van dat eiland zouden
verdrijven en aldaar de Republiek Haiti zouden uitroepen - daarmede te voorzien
en men op Curaçao voor een te kort zou komen te staan.
Tengevolge van de kaapvaart ontstond wederom gebrek aan levensmiddelen en door
het vaststellen van prijzen waarboven niet verkocht zou mogen worden, trachtte de
Overheid te voorkomen, dat buitensporige duurte de algemeene ellende nog zou
verscherpen.
Een Engelsch scheepsbevelhebber, die een vermoedelijk Fransch vaartuig - dat echter
Curaçaosch eigendom was - had buitgemaakt en deswege op Curaçao werd gedetineerd
- en die blijkbaar slechte oogmerken had tegenover het Nederlandsche gezag - berokkende in 1803 veel overlast aan het Bestuur. Hoewel hij slechts over een 100 man
beschikte, werd er niet bijzonder krachtig tegen hem opgetreden; zelfs voor een door
hem gepleegden manslag werd deze Engelschman - Captain Robert Tucker niet gestraft.
Berichten uit Nederland deden commissarissen op hun hoede zijn tegen onverwachte
gebeurtenissen en, voor zoover de beschikbare middelen toereikend waren, werden
maatregelen genomen tot tegenweer, bij een mogelijke aanranding van buiten; vooral
De Veer, die zich na den dood van den Kapitein ter Zee Buschman de militaire aangelegenheden had aangetrokken, toonde zich een energiek bewindsman. Hij was de
zoon van den Directeur Joh. de Veer Abz. en heeft zich later verdienstelijk gemaakt
als Commandeur-generaal ter kuste van Guiné; nadat hij in 1816 aldaar was opgevolgd
door Daendels, werd hij Gouverneur van St. Eustatius, St. Maarten en Saba, eindelijk
in 1822 Gouverneur van Suriname.
Eind 1803 gaf op Sto. Domingo de om zijn wreedheid tegenover de Haitiaansche rebellen
beruchte Rochambeau de jongere zich aan de Engelschen over, bij welke capitulatie
Captain J. Bligh een rol speelde. Deze zelfde Bligh verscheen 31 Januari 1804 met een
eskader voor Curaçao; waarschijnlijk waren de Engelschen door den ons bekenden
Robert Tucker ingelicht omtrent de toestanden op het eiland.
Bligh eischte Curaçao op, maar het Bestuur bleef standvastig. Een landing aan de
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Piscaderabaai volgde en een opmarsch naar de stad, welke laatste van af 7 Februari werd gebombardeerd; Otrabanda moest
ontruimd worden, de Luthersche
kerk werd in brand geschoten en
Malpais verwoest. Na tot twee
maal toe met succes door de verdedigers der stad te zijn aangetast, ontruimden de Engelschen
op 26 Februari de forten De
Wreker en De Waakzaamheid en
scheepten zich weder in. Begin
Maart zeilden zij weg.
De bevolking had wederom groote
ellende te doorstaan gehad, ook
wegens gebrek aan levensmiddelen; na den aftocht der
Engelschen veroorzaakten deze
schaarschte en de exorbitante
prijzen, welke de houders der
voorraden blijkbaar ongehinderd
konden bedingen, nog grooten
nood onder de armere klassen.
ABR. DE VEER.
De reeds eenmaal genoemde Brion
Geschilderd portret in het bezit van wijlenMevr. de Wed. Th. de Veer, 's Hage.
maakte zich bij de door de Engelschen toegepaste blokkade eenige
malen verdienstelijk, door met zijn schip vivres aan te voeren. Bij de krijgsbedrijven
te land onderscheidde zich een ander Curaçaoenaar - Manuel Carlos Piar - die
later, evenals Brion, een rol zou spelen in den Zuidamerikaanschen vrijheidsoorlog,
maar, minder gelukkig dan laatstgenoemde, in 1817, wegens insubordinatie tegenover Bolivar, te Angostura - het tegenwoordige Ciudad Bolivar - werd gefusilleerd,
na te voren met succes tegen de Spanjaarden te hebben gestreden.
In 1805 had Curaçao wederom een Engelschen aanslag te doorstaan. Nadat reeds in
October van het voorafgaande jaar opnieuw een blokkadetoestand was ingetreden,
verscheen in Maart Commodore Murray met zeven Engelsche oorlogsschepen voor de
haven. Evenals bij de vorige gelegenheid werden, nadat de eisch tot capitulatie was afgewezen, troepen geland, ditmaal, behalve in het Z.W. district, ook in het Oostelijk deel des
eilands. Bij een mislukte poging om zich van de Caracas baai meester te maken, onderscheidde zich vooral Brion, die, als kapitein der Curaçaosche Nationale Garde, het
allergrootste aandeel had in het verdrijven der Engelsche strijdmacht. Nadat Murray
plotseling was komen te overlijden, raakte Curaçao wederom van de Engelschen
bevrijd; ook ditmaal had, door het gemis aan toevoer en, ten gevolge daarvan, de
schaarschte van levensmiddelen, de bevolking veel ontbering te doorstaan gehad.
Niet minder dan 30.000 lb. buskruit was aan onzen kant verschoten.
Op het onbeschermde Aruba speelden de Engelschen in 1805 en in het begin van 1806
de baas; eenmaal zetten zij er den commandeur af en vervingen hem door een der
andere Compagniesambtenaren. Het eiland werd toen, door een uit Curaçao af94

gezonden oorlogskorvet - en met
de hulp van Brion - weder onder
daadwer kelij k N ederlandsch gezag
teruggebracht. Later werd nog
tweemaal een landing beproefd,
de eerste maal zonder succes, de
tweede keer echter met een zoodanige macht dat de commandeur
zich uit de voeten maakte.
Helaas liet de in 1804 opgetreden
gouverneur, Mr. Pierre Jean
Changuion, die niet bij machte
was afdoende maatregelen te
nemen, na den aftocht van het
Engelsche eskader zelfs eenige
voor de hand liggende voorzorgen
achterwege, ook toen eind 1806
zich opnieuw een Engelsche
scheepsmacht vertoond had, welke
evenwel niet tot een aanval was
overgegaan, hoewel een sommatie
tot overgave van het eiland door
den commandant, Sir William
Bolton, gedaan was.
Spoedig zou Curaçao in handen
der Engelschen vallen en een
langdurig Engelsch tusschenbestuur volgen.
JACOB BINCKES.
Naar een portret van Nic. Maes.
(Courtesy of the Metropolitan Museum of Art, New Vork).

Maakten Engeland en Frankrijk KAPERS.
in de 17e eeuw een ruim gebruik
van de diensten der boekaniers en flibustiers van Jamaica en Tortuga, ook in het Nederlandsche Westindische gebied moesten kapers en vrijbuiters wel eens tegen den vijand te
hulp komen. Maar al te vaak was men op eigen krachten aangewezen; De Ruyter in 1665
en Evertsen en Binckes in 1673 konden wel op St. Eustatius voor het oogenblik het
Nederlandsche gezag herstellen, maar van een permanente Nederlandsche zeemacht
van voldoende sterkte, om onze eilanden tegen de Engelschen en de Franschen te
verdedigen, was geen sprake.
De Zeeuwsche kapers Gerart Bogaert en Jan Erasmus Reining, die met commissies van
Curaçao opereerden, waren dan ook herhaaldelijk welkome bondgenooten voor
directeur of commandeur. Bogaert maakte zich verdienstelijk op St. Eustatius, na
de verovering door Edward Morgan in 1665. Reining, die onder Henry Morgan had
gediend, maar ook met een Spaansche commissie tegen de Engelschen had geageerd,
onderscheidde zich tijdens en na den Franschen overval van Curaçao in 1673; het
volgend jaar was hij, na het vertrek van De Ruyter, bereid een poging aan te wenden
om St. Eustatius te hernemen, ook wist hij zich op een oogenblik van het Fransche
fort op Grenada meester te maken. In 's Lands dienst overgegaan voer hij in 1676 met
Binckes uit, vermeesterde St. Maarten, nam deel aan de actie op Tobago en wist, na
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de ontploffing, waarbij Binckes om het leven kwam, naar Curaçao te ontkomen, waar
hij eenigen tijd kapitein der fortificaties was.
Twee andere Nederlandsche kapers worden genoemd, Pieter Marcus, die zich verdienstelijk maakte bij de "Rodomontade" van 1673 en Jurriaan Aernouts, die zich
in Noord-Amerika en op Grenada tegen de Franschen weerde. Helaas echter wordt
ook op het laatst der 17e eeuw gesproken van Hollandsche zeeroovers in de Caraibische
Zee en van kaperschepen onder Fransche vlag, welke Hollandsche schepen buitmaakten, maar waarvan de kapiteins Hollandsche namen droegen.
Ook tijdens den Spaanschen successie-oorlog speelde de kaapvaart een groote rol;
de Curaçaosche Directeur Van Beek was gemachtigd commissies uit te reiken aan
gegadigden ter plaatse. Wat met kaapvaartreederij verdiend werd echter, kon
gemakkelijk langs anderen weg weder verloren gaan. De handel met den overwal had,
niettegenstaande den oorlogstoestand, voortgang en men kon moeilijk de schepen
buitmaken welke, met op Curaçao gekochte goederen beladen, naar het vasteland
onderweg waren. Onze bondgenooten evenwel, de Engelschen, hadden niet dezelfde
scrupules, ontzagen zelfs niet de schepen welke uit Nederland naar de Spaansche
koloniën onderweg waren. De demoraliseerende invloed van het avonturiersbedrijf
liet zich ook ditmaal voelen; een Nederlandsch kapitein commandeerde een Engelschen
kaper en maakte zich van op Curaçao thuisbehoorende schepen meester.
Na den vrede van Utrecht bleef de zee onveilig; het Curaçaosche Gouvernement moest
tegen F ransche en Spaansche zeeroovers optreden en in 1729 deed zich het unieke
geval voor dat eenige gevangen genomen piraten op Curaçao werden geëxecuteerd.
In 1726 kwam de 1 % kaapvaartkas tot stand, welke gevoed werd uit een extra heffing
van den handel en waaruit in oorlogstijd commissievaarders zouden worden uitgerust
en aan in den krijg gewonde zeelieden hospitaalverpleging zou worden verschaft.
In de bestuursperiode van Isaäc Faesch (1740-1758) speelde zich de geheele Oostenrijksche successie-oorlog af en de twee eerste jaren van den zevenjarigen oorlog. Voor
Fransche en Spaansche kapers was er reden te over om zich van Curaçaosche schepen
meester te maken en op het eiland ontbrak het spoedig aan de geldmiddelen om
een werkzaam aandeel te nemen in de algemeene "guerilla" ter zee en de handelswegen open te houden. Hoe weinig hulp men van de staats marine genoot, kan blijken
uit een proces (dat in 1781 nog niet van de baan was) in zake drie Fransche kaperschepen, omstreeks 1749 op Curaçao geconfisqueerd; een deel der opbrengst had men
beloofd aan den commandant van een Landsschip (de "Beschermer"), wanneer hij
op Curaçao wilde blijven, waar de vele op het eiland rondloopende "kapersgasten"
de veiligheid in gevaar brachten.
In 1751 - dus enkele jaren na den vrede van Aken - was de onveiligheid ter zee nog
zoo groot, dat 1 Yz à 2 % assurantiepremie bespaard kon worden, wanneer schepen
naar St. Eustatius en Curaçao onder convooi voeren. Met den vrede van Parijs hield
althans de gewettigde kaapvaart op; de Amerikaansche vrijheidsoorlog zou haar
doen hervatten evenwel en op groote schaal.
In den vierden Engelschen oorlog konden weder gedurende enkele jaren Nederlandsche
kapers zich voor de nationale zaak verdienstelijk maken; zij hebben dat ook gedaan,
in West-Indië zoowel als elders. Ook van Curaçao werden commissievaarders uitgereed;
twee hunner vermeesterden, tezamen met een der schepen van het Curaçaosch
eskader, een Engelsch oorlogsfregat.
Wij mogen gerust zeggen dat in de 18e eeuw van het buitrecht ter zee geen gebruik,
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doch misbruik is gemaakt, zooals ook in de verschillende zeeoorlogen, welke in dat
tijdperk in de Amerikas zijn gevoerd, cartels (schepen welke krijgsgevangenen vervoerden) en flags of truce (schepen onder vredesvlag), waardoor een zeker geoorloofd
verkeer tusschen oorlogvoerenden - of tusschen dezen en neutralen - mogelijk
behoorde te worden gemaakt, grovelijk werden misbruikt door handelsdoeleinden.
Met het doel winst te behalen, kon men in de 17e en de 18e eeuw, zoowel in WestIndië als in Europa, kapitaal beleggen in ondernemingen, welke het buitmaken
beoogden van schepen en goederen, aan ttvijandelijkeH particulieren toebehoorend.
Piet Heyn, die een zilvervloot had bemachtigd, werd met eerbewijzen in het vaderland ontvangen, maar hij had den Koning verlies toegebracht en Henry Morgan, die
in den adelstand werd verheven, had bij verschillende gelegenheden hetzelfde gedaan.
In de 18e eeuw echter overheerschte het mercenaire element geheel, doch desniettemin
werd Cassard, de particuliere ttcorsaire door zijn Koning geridderd en met een
rang in de marine onderscheiden; edellieden achtten het niet beneden zich onder
hem te dienen. Later kregen admiraals der Engelsche marine gelegenheid in WestIndië de grondslagen te leggen voor aanzienlijke familiefortuinen; de commandant
van het station immers deelde in alle prijsgelden, door de schepen zijner afdeeling
verdiend, of hij aanwezig was geweest bij de vermeestering der prijzen of niet.
De groote moeilijkheden waarin Curaçao in den aanvang der 1ge eeuw verkeerde
wegens den onafhankelijkheidsoorlog op het vasteland van Zuid-Amerika vonden voor
een deel haar oorzaak mede in de omstandigheid dat de independenten aanvankelijk
niet als oorlogvoerenden werden erkend en ook niet direct in staat waren er een
officieele marine op na te houden; Spanje maakte trouwens gedurende eenigen tijd
in den strijd tegen de opgestane gewesten ook van kapers gebruik. De Curaçaosche
bepalingen betreffende kapers en prijzen zijn dan ook, onder den druk der omstandigheden, herhaaldelijk moeten gewijzigd worden.
Dat sommige Zuidamerikaansche staten zoo gemakkelijk kaperpatenten uitgaven,
werkte zeeroof in de hand en toen eens een Engelsch schip (brik Caraboo) genomen
was door een roofschoener - met kaperspapieren van Buenos Aires - moest de
Nederlandsche Regeering de klacht vernemen dat in West-Indië piraterij gesteund
werd, door het toelaten van verdachte schepen met hunne prijzen en door het opkoopen
van het buitgemaakte, ook op St. Eustatius en Saba; andere toevluchts- en afzetgebieden waren het Zweedsche St. Barts en het Deensche St. Thomas. De zaak eindigde
- in 1828 - met de executie, op St. Kitts, van den kapitein en 27 man des ttkapers
waaronder zeven Britsche onderdanen; één man werd begenadigd, onder conditie
van tien jaar bij de Britsche marine te zullen dienen (!).
Nog tijdens den Amerikaanschen burgeroorlog kon kwestie ontstaan omtrent den
status van een gewapend vaartuig. De ,$umter een schip varende met een commissie
van de Confederate States, in 1861 eerst op Curaçao en later in Surinatne toegelaten,
was volgens Nederland geen kaper; onze Regeering eindigde evenwel met tegenover
die van Washington excuses te maken, wegens de hulp, op Curaçao aan een gewapend
schip der Zuidelijken verleend.
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Na het herstel der Nederlandsche onafhankelijkheid zijn onze eilanden niet alleen niet HET
meer door andere mogendheden bedreigd geworden, maar de neutraliteitshandhaving KONINKRIJK.
heeft in de verschillende oorlogen van den nieuweren tijd ook geen groote moeilijkheden meer opgeleverd.
Toen op 12 Augustus 1914 het Duitsche oorlogsschip Karlsruhe van San Juan (Porto
7
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S.M.S. "KARLSRUHE".

Rico) op Curaçao aankwam t om zich van brandstof te voorzien t mocht aan den commandant geen moeilijkheid in den weg worden gelegd t die dan ook van het noodige werd
voorzien en denzelfden dag weder zee kOOSt om op vijandelijke handelsvaartuigen jacht
te gaan maken. Een klein Duitsch koopvaardijschip nam direct een lading steenkool
int om daarmede de Karlsruhe op de Braziliaansche kust opnieuw te gaan voorzien; om voor de hand liggende redenen werd de lading naar een andere dan de
genoemde bestemming uitgeklaard. Spoedig kwam een verordening tot stand t welke
de bedoeling had tijdens den oorlog ook voor koopvaardijschepen de steenkoolvoorziening op Curaçao tot het aanvullen van den bunkervoorraad te kunnen beperken.
De carrière van S.M.S. Karlsruhe eindigde na drie maandent ten Noorden van
Surinamet door een binnenboordsche ontploffingt ten gevolge waarvan het schipt
met een groot deel der bemanning in de diepte verdween.
Intusschen hebben Curaçao en Aruba zich ontwikkeld tot oliestations van zeer groote
beteekenis t alles overtreffend wat er in een wijden omtrek op dit gebied te vinden is.
Mocht het zeegebied waarin onze eilanden zijn gelegent ooit weder het terrein worden
waarop zich een groot internationaal conflictt zij het ook maar voor een deelt zou
afspelen t dan zou ongetwijfeld de handhaving van integriteit en neutraliteit zware eischen
kunnen stellen.
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DE EUROPEANEN IN DE CARAIBISCHE ZEE.
Nadat de Spanjaarden in 1492 in de Caraibische Zee waren doorgedrongen, heeft het
maar weinige jaren geduurd, of al haar eilanden waren verkend, benoemd en in kaarten
opgenomen. De conquistadores reisden om zoo te zeggen met den Heiligenalmanak
in de hand en soms bestaat er meer zekerheid aangaande den dag dan aangaande
het jaar der ontdekking. Zoo heeft men lang gemeend dat Sint Maarten op Columbus'
tweede reis en wel op 11 November 1493 moet zijn ontdekt, maar de nieuwste onderzoekingen hebben anders geleerd.
Hoe het zij echter, de Spanjaarden hebben bij hun exploratie weinig of niets voor
anderen overgelaten en De Laet's Beschrijvinghe van West-Indiën verscheen bijna
een eeuw nadat "un cosmógrafo de Su Majestad" (Diego Ribero?) zijn atlas der
nieuwe wereld aan Karel V had aangeboden.
Op het gebied der kolonisatie van de kleine Antillen - door de Spanjaarden verwaarloosd - zijn de Nederlanders niet bij Engelschen en Franschen achtergebleven.
Deze laatsten verschenen in 1625 op St. Christoffel, het jaar daarop werd de Compagnie
van St. Christoffel opgericht, waaruit in 1635 de Fransche Westindische Compagnie
zou ontstaan. Toen in 1628 de Société de Saint Christophe den kolonisten eenige versterking wenschte toe te voegen, werden twee schepen uitgerust, waarvan één onder
bevel stond van een man, die in deze contreien een groote rol zou spelen, Guillaume
d'Orange, die niets te maken had met onze Oranjefamilie, maar in wiens geslacht,
volgens zijn biograaf, groote dapperheid evenzeer erfelijk was als de voornaam
Guillaume.
Eveneens in 1628 zien wij 63 Nederlandsche emigranten naar Tobago uitzeilen, waar
onze landgenooten, vermoedelijk als eerste Europeesche kolonisten, de tabakscultuur
hebben beoefend.
In 1627/29 werd bij de Engelsche kolonisatie van Barbados hulp verleend door Amos
van Groenewegen, die zich in 1616 met Engelschen en Zeeuwen aan de Essequiborivier had neergezet.
De "indringers", die in 1629 door de Spanjaarden van St. Kitts werden verdreven,
waren niet alleen Franschen, maar ook Nederlanders; ook Engelschen, die zich daar
eveneens in 1625, tegelijk met de Franschen, hadden genesteld. Deze uitdrijving had
weder tot gevolg dat Europeanen zich vestigden op St. Maarten, waar eenige jaren
te voren Nederlandsche zeevaarders geen bevolking hadden aangetroffen.
Engelschen, Franschen en Nederlanders zien wij, vroeg in de 17e eeuw, broederlijk
- en ook wel eens niet broederlijk - samenleven op de kleinere eilanden in de
Caraibische Zee. Zoo zetten Nederlandsche en Engelsche kolonisten zich neder op
St. Kruis, terzelfder tijd als op St. Maarten; onderlinge twisten leidden in 1645 tot een
uittocht der Nederlanders naar St. Maarten en St. Eustatius en van de aan hun zijde
staande Franschen naar Guadeloupe. De Engelschen, die nu op St. Kruis het rijk
alleen hadden, werden op hun beurt in 1650 verdreven door de Spanjaarden en deze
laatsten kort daarop door de Franschen, die er geruimen tijd bleven, om in 1695 naar
Saint Domingue te verhuizen.
In 1631 klaagde de Hertog van Carlisle over de aanwezigheid van Nederlanders op
St. Maarten, waarmede hij in 1627 door zijn Koning was begiftigd; het was niet alleen
de Spaansche souverein die meende, wanneer het Amerikaansch grondgebied betrof,
weg te kunnen schenken wat hem niet toebehoorde. De Nederlanders werden in
1633 van het eiland verdreven, niet echter door de Engelschen, maar door de Span99

jaarden; er zijn aanwijzingen dat
men hier te lande desniettemin
nog met een Nederlandsche nederzetting op St. Maarten. of met
Nederlandsche belangen aldaar.
rekening hield. De Spanjaarden
versterkten het eiland. maar ontruimden het weder in 1647. als
te kostbaar. Direct kwamen Franschen van St. Christoffel en Nederlanders van St. Eustatius hun
plaats innemen. de laatsten met
een schip van De Ruyter. destijds
nog in dienst van de Lampsins' ;
bij verdrag werd het eiland in
1648 tusschen de beide naties verdeeld. Een jaar later kregen de
gebroeders Lampsins hun ttvrijheden en exemptiëntt van de Compagnie; na 1660 werd St. Maarten
echter practisch geheel Fransch.
Wie de verschillende jaartallen.
betrekking hebbend op de geschiedenis van St. Maarten. welke hier
en daar te vinden zijn. met elkander vergelijkt. krijgt een denkbeeld. niet alleen van de onzekerMICHIEL ADRIAANSZ. DE RUYTER, IN 1652 IN DIENST VAN ZEELAND,
IN 1653 IN DIEN VAN HOLLAND.
heid aangaande de souvereiniteit.
welke tot na het midden der 17e
eeuw op sommige der kleine Antillen heeft bestaan. maar ook van de beteekenis welke
aan z.g. veroveringen van grondgebied en uitdrijvingen der bevolking moet
worden gehecht.
lets duidelijker is de geschiedenis van St. Eustatius. op welk eiland zich krachtens
een vergunning van 1635 een Zeeuwsche kolonie vestigde; te voren hadden er vermoedelijk al wel Franschen gewoond. James. Hertog van Carlisle. echter maakte ook
op dit eiland aanspraak. wat niet belette dat het den naam Nieuw-Zeeland kreeg. dat
er een fort Orange werd aangelegd en dat er. naar het voorbeeld van St. Christoffel.
tabak werd geplant. welke in Zeeland ter markt kwam.
Saba is waarschijnlijk omstreeks 1640 van af St. Eustatius in bezit genomen en heeft
steeds als een onderhoorigheid gegolden.
St. Thomas kreeg in 1665 een Deenschen gouverneur; het eiland werd toen evenwel
hoofdzakelijk door Nederlandsche kolonisten bewoond. In 1660 was de DeenschNoorsche staat een autocratie geworden - onder Frederick 111 - en een der organen
van uitvoerend bewind was de Kommerce-Kollegiet. waarvan een Nederlander de
eerste president was. De in 1671 opgerichte Deensche West-Indische Compagnie.
georganiseerd naar het model der Nederlandsche compagnieën. had echter een meer
op Europeesche kolonisatie berekend programma; ook op de Deensche Antillen evenwel heeft men spoedig zijn toevlucht genomen tot negerslaven als werkkrachten.
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tot het begin der 18e eeuw meest door Nederlandsche slavenhalers aangevoerd.
Nadat in 1672 St. Thomas officieel door de Denen in bezit was genomen t vloeiden
spoedig Nederlandsche kolonisten toet aangezien kort te voren Tortola ons door de
Engelschen was afhandig gemaakt.
De Brandenburgsche Compagnie t die zich in 1686t ingevolge een overeenkomst tusschen
Christiaan V en Frederick Wilhelm t op St. Thomas vestigde t was grootendeels met
Nederlandsch kapitaal opgerichtt haar bedienden waren Nederlanders en de boeken
harer factorij werden in het Nederlandsch gehouden. Van de 103 Europeesche gezinnen t
in 1688 op St. Thomas gevestigd t waren er 63 van Nederlandschen bloede; de planters
van Nederlandsche afkomst waren ten deele kolonisten van St. Eustatius en Saba.
Ook St. Jan werd t in den aanvang der 18e eeuwt grootendeels door blanken van den
Nederlandschen stam gekoloniseerd.
Dit weinige moge volstaan om den Nederlandschen invloed - commercieelen en
cultureelen invloed (taal en godsdienst) - in de 17e en 18e eeuw op de Deensche
Antillen - thans Virgin Islands U.S.A. - te schetsen. De geschiedenis dezer eilanden
is nauw verwant aan die der onze t vooral aan die onzer Bovenwindsche eilanden.
Ook in Nederland heeft in den aanvang der 17e eeuw de melodie der verten geklonken
en het volgen dier roepstem heeft er toe geleid dat vele Caraibische eilanden een
blanke bevolkingskern hebben bekomen. Een van de merkwaardigste verschijnselen
der vroege Westindische kolonisatie was de bewegelijkheid der Europeanen t die van
eiland tot eiland trokkent soms opgejaagd door den vijand t maar ook uit zwerflust t
of op zoek naar rijkdomment of betere condities. Onze eilanden hadden voor een deel
aan deze Wanderlust hu n t naar sterkte en samenstelling zoo vaak varieerende
bevolking te danken.
Die zwerflust heeft óók niet wetnlg bijgedragen tot het ontstaan eener klasse van
avonturiers te land en ter zee - boekaniers t flibustiers - van verschillende nationaliteitent maar meest Franschen en Engelschen. Toen door de Europeesche politiek van
Willem lIlt den Koning-stadhouder t aan de Engelsch-Fransche samenwerking in de
Caraibische Zee een einde was gekomen t hebben Engeland en Frankrijk ieder voor
zich getracht de zeerooverij uit te roeient nadat men te voren van de hulp der vrijbuiters
gaarne tegen de Spanjaarden had gebruik gemaakt; het Fransche koloniale gouvernement had reeds in 1665 een poging gedaan om de flibustiers tot bodemvaste kolonisten
te maken. Intusschen zij n t zoowel door Engeland als door Frankrijkt vrijbuiters
gerecruteerdt ook om tegen de Hollandsche eilanden te ageeren (St. Eustatius 1665t
Curaçao 1678 en 1713).
Henry Morgan en de Sieur de Grammont kunnen worden aangehaald t om te doen
zien dat althans de aanvoerders der avonturiers niet altijd voortkwamen uit het schuim
der naties en van Nos Seigneurs de Saint Domingue waren de voorouders niet zelden
fortuinlijke flibustiers geweest. Dat ook enkele Nederlanders onder de ttBrethern of
the Seatt tot aanzien zijn gekomen t bewijst de levensloop van Nicolaas van Hoorn en
Laurens de Graaf; in de geschiedenis onzer Westindische eilanden heeft alleen Jan
Erasmus Reining een zekere rol gespeeld. Mansveldt was van Curaçao afkomstig t
maar ttboekanierde tt van af Jamaica; Rock de Braziliaan was een Groninger t maar
had het laatste gedeelte van den Hollandschen tijd in Brazilië meegemaakt en zich
daarna bij de vrijbuiters van Jamaica aangesloten.
In 1610 kwam het t door een verdrag van vrede en vriendschap in alle werelddeelent
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tot een vergelijk tusschen Spanje
en Engelandt welk verdrag in
1630 werd vernieuwd t maar dat in
de Amerikas herhaaldelijk werd
geschonden. Pas in 1670 kwam het
tractaat tot stand t waarbij Spanje
aan den Engelschen Koning - en
aan zijn erfgenamen en opvolgers
- het bezit garandeerde van alle
Amerikaansche koloniën t welke
destijds de facto Engelsch waren
en dat t voor een deelt in Cromwell's tijd waren geworden.
Intusschenhaddezucht om handel
en scheepvaart tot ontwikkeling
te brengen en om de hand te
leggen op gebieden waar tropische
landbouw kon worden uitgeoefend t
ook Frankrijk naar West-Indië
gevoerd. De wensch om door
samenwerking tot geregelde toestanden te geraken t leidde tot de
overeenkomst van 1660t waarbij
Engeland en Frankrijk elkanders
rechten erkenden op die eilandent
welke iedere partij voor zich aan
RODNEY.
de nominale of effectieve Spaansche heerschappij had weten te onttrekken (St. Kitts bleef gemeenschappelijk gebied)
en die inboorlingent welke gevaarlijk werden geacht voor de Europeesche volkplantingent op Dominica en St. Vincent werden geconcentreerd.
In 1686 sloten Engeland en Frankrijk een ander verdragt waarbij werd overeengekomen
niet op elkanders koloniën handel te zullen drijven t welk verdrag nominaal tijdens den
zevenjarigen oorlog nog van kracht was.
De verschillende oorlogen der 18e eeuw versterkten de Britsche wereldmacht wel in
zoodanige mate t dat Spanje haar nimmer meer zou kunnen weerstaan; welke middelen
soms hadden moeten worden aangewend om in Engeland stemming te maken, bewijst
de agitatie, in 1738 in het Parlement, over het oor van een Engelsch scheepskapitein,
dat zeven jaar vroeger bij Havana door de Spanjaarden heette te zijn afgesneden.
Rodney's overwinning eindelijk op De Grasse in 1782 in de Caraibische Zeet hergaf
aan Engeland het maritieme overwicht over Frankrijk.
De Nederlandsche positie in den Caraibischen archipel rustte niet op verdragspolitiek t
of maritieme machtsontplooiing; onze beide belangrijke posten, Curaçao en St.
Eustatius, moesten trachten zich als particuliere handelsvestigingen staande te houdent
zonder veel hulp van de zijde der moederlandsche Overheid. Wat de zich ontwikkelende
landbouwkoloniën noodig hadden - slaven, werkdierent materialen, levensmiddelen werd door den Nederlandschen handel geleverd t welke zich mede belastte met het
afnemen der verkregen producten. Niet dat er geen concurrentie was evenwel;
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Jamaica was voor de Spaansche eilanden. wat Curaçao was voor de Spaansche kust
en het is niet zonder beteekenis dat Captain Jenkins zijn oor verloor bij een ontmoeting
met een Spaanschen guardacosta. op een reis van Jamaica naar Londen.
Merkwaardig zijn de vooral in de 18e eeuw aan den dag gekomen wanverhoudingen
tusschen Noordamerikaansch en Westindisch koloniaal gebied. Frankrijk. met zeer
productieve suikereilanden. doch een weinig ontwikkeld Noordamerikaansch territoir;
Engeland met economisch veel verder gevorderde Noordamerikaansche provincies.
maar niet zulke rijke plantagekoloniën in de West. Toch mocht tusschen Britsch
Noord-Amerika en Fransch West-Indië vooral geen uitwisseling van producten plaats
hebben. met de bekende gevolgen: ontduiking. c1andestienen handel via Nederlandsche
en Deensche eilanden en eindelijk de Noordamerikaansche revolutie.
Nederland bezat tropische plantagekoloniën van enorme uitgestrektheid op het
vasteland van Zuid-Amerika en twee uiterst gunstig gelegen havens in de Caraibische
Zee. maar geen grondgebied in de gematigde zone der nieuwe wereld; dat Suriname
en Nieuw-Nederland elkander zouden kunnen aanvullen. is nooit anders dan ter loops
een punt van overweging geweest. Onze voorouders waren meer kooplieden dan
"empire builderstt.
Colbert. die meende dat iedere natie er een handelsvloot op na moest houden. overeenkomstig haar grootte en de sterkte harer bevolking. schreef aan onze Republiek het
bezit van 16.000 koopvaardijschepen toe en achtte dit natuurlijk te veel. De Fransche
scheepvaart was onbeduidend. de slavenhandel en de handel op de Fransche WestIndiën onder Fransche vlag eveneens. In het midden der 17e eeuw werd de handel op
de Fransche Antillen geheel door Nederlanders gecontroleerd en in Colberfs tijd
voeren 200 Hollandsche schepen per jaar naar Guadeloupe en Martinique.
In 1658 werden vijf van de zes suikermolens op St. Kitts gedreven door van Curaçao
geïmporteerde ossen of paarden. Nacquart. van Duinkerken. die in 1663 een nieuwe
handelscompagnie wilde oprichten. voor de zaken op de Fransche West-Indiën. dacht
zijn schepen te Amsterdam uit te rusten en met de West-Indische Compagnie te
accordeeren om de Fransche planters van vee te voorzien uit Curaçao en Bonaire.
Colbert daarentegen wilde van Grenada een post maken voor den (sluik)handel op
de Spaansche kust. in concurrentie met Curaçao; ook meende hij dat de Fransche
West-Indische Compagnie zou moeten trachten 2000 slaven per jaar te verkoopen aan
de Spanjaarden. die zulke goede afnemers van negers waren op Curaçao.
In 1669 ontving Jean Charles de Baas instructies van Colbert. om vooral St. Eustatius
in het oog te houden; de handelaars aldaar zouden alles doen om op de Fransche
eilanden hun waren te slijten en de producten van deze laatste weg te halen. In 1670
werd bij ordonnantie van Lodewijk XIV alle vreemde handel verboden.
Tegen den Gouverneur-generaal De Baas zijn allerlei klachten uitgebracht, wegens
het toelaten van vreemden handel. d.w.z. Hollandschen en Curaçaoschen handel. in
zijn gebied. De zaak was dat De Baas van de Fransche West-Indische Compagnie
opdracht had om den Hollandschen handel (slaven en vee) toe te laten. een instructie
welke recht tegen die van Colbert inging. In 1672 schreef De Baas aan Colbert. dat hij
reeds van af St. Kitts correspondentie had gevoerd met den koopman "Doukre" (en
met den Directeur Otterinck) op Curaçao. ten einde prijzen te weten te komen van
suiker. gember en indigo en zich dus aangaande de waarde dier producten een oordeel
te kunnen vormen.
Dat onze eilanden in de 18e eeuw. met haar vele oorlogen. nog herhaaldelijk hebben
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kunnen profiteeren van de neutraliteit van het moederland en ook in vredestijd zaken
konden doen t niet in de eerste plaats ondanks t maar eerder ten gevolge van de verbodsbepalingent welke door verschillende mogendheden jegens haar Westindische koloniën
werden gehandhaafd t wordt elders besproken. Nog op het laatst van deze en zelfs nog
in het begin der 1geeeuw heeft men gemeend dat althans Curaçao zijn oude positie
kon herwinnen t niettegenstaande de politieke veranderingen welke bezig waren zich
te voltrekkent of reeds tot voldongen feiten waren gewordent om niet te spreken van
de groote veranderingen op verkeersgebiedt welke zich aankondigden.
Aan den anderen kant echter verwachtte ment na den Napoleontischen tijd t niet zóóveel
van Curaçao en St. Eustatius t of men had gaarne eerstgenoemd eiland - in tweede
instantie zelfs alle eilanden - opgeofferdt wanneer men daarvoor Berbice t Demerary
en Essequibo terug had kunnen bekomen. Lord Castlereigh evenwel dacht niet aan
zoo iets t begeerde onze eilanden niet t noch voor Engelandt noch om er Zweden mee
tevreden te stellent dat aanspraken deed gelden op Guadeloupe; wij kregen dus wèl
de eilanden terug - en Suriname - maar niet de drie andere Nederlandsche gewesten
op het vastelandt ttnos meilleures colonies H •
In het jaar der Curaçao-herdenking is het Londensche tractaat 120 jaar oud en de
appreciaties hebben wederom wijziging ondergaan; eind 1933 verklaarde de Minister
van Koloniën in de Tweede Kamer Curaçao tot een der weinige economische lichtpunten in het Koninkrijk.
Met Curaçao en Aruba als zeer belangrijke oliestations is de Nederlandsche positie
in de Caraibische Zee wederom een interessante en aanzienlijke.
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SLUIKHANDEL.
Gedurende twee eeuwen hebben de kooplieden op onze eilanden den sluikhandel gekend,
als de eenige werkelijk voordeelige negotie en het was de koloniale politiek van
vreemde mogendheden, welke deze situatie te voorschijn riep. Niet een voor de
Hollanders karakteristieke smokkelaarsgeest, welke naar een middel zocht om langs
den weg van wetsontduiking groote winsten te maken, maar de eigenaardige verhoudingen in de nieuwe wereld deden een handelsverkeer ontstaan, zoo als de tijdsomstandigheden vereischten, maar dat slechts ter sluiks kon worden onderhouden.
Spanje stond aan zijn koloniën geen ander dan een streng gereglementeerd verkeer SPAANSCH
met het moederland toe en elk monopolie lokt tot ontduiking uit. De oude conquista- MONOPOLIE.
dores maten de waarde der door hen bezette gebieden niet af naar de vruchtbaarheid
van den bodem, maar naar de hoeveelheid goud en zilver, welke die gebieden konden
produceeren en gedurende de 16e eeuw werd dan ook belangrijk meer aandacht
geschonken aan Mexico en Peru, dan aan Tierra Firma, de Noordkust van Zuid-Amerika.
Het waren vreemdelingen, die in de 17e eeuw de tropische landbouwproducten van
het tegenwoordige Venezuela in Europa introduceerden en een 1ge eeuwsch schrijver
gaat zelfs zoo ver van te beweren dat de Venezolaansche creolen zich op zekere cultures
gingen toeleggen, alleen omdat de Hollanders Curaçao hadden bezet en er dus een markt
was, waar men zijn producten tegen Europeesche waren kon inruilen.
De handel welke na 1634 op Curaçao ontstond, kon, voor zoover gedreven met de
tegenoverliggende kust, geen andere dan sluikhandel zijn; die handel was in de tweede
helft der 17e eeuw reeds niet onbelangrijk, want in 1668 liepen alleen uit Amsterdam
een tiental schepen naar Curaçao uit. Ons eiland was voor de kolonisten van den
overwal tè gunstig en tè dichtbij gelegen, dan dat zich niet een clandestien verkeer
zou ontwikkelen, waarbij Curaçao dienst deed als magazijn van Europeesche industrieproducten en als markt voor de voortbrengselen van den kolonialen landbouw op het
vasteland; onze kooplieden maakten gebruik van de geographische en andere voordeelen, welke Curaçao bood en welke door de Spanjaarden een eeuw lang over het
hoofd waren gezien.
Teekenend is het dat tijdens den Spaanschen successie-oorlog de Curaçaosche handel
met den overwal voortgang had; de Engelschen trouwens deden hetzelfde, Jamaica
immers dreef in 1702 handel met de Spaansche koloniën, met Curaçao als tusschenschakel. Ook in Europa liet zich de handel niet door den oorlogstoestand aan banden
leggen; konden Engelsche fabrikaten niet via Jamaica in de Spaansche koloniën
worden ingevoerd (1703), dan verleenden de Hollanders tusschenkomst.
Tusschen den vrede van Utrecht en het uitbreken van den Oostenrijkschen successieoorlog had de Republiek moeilijkheden met Spanje, ter zake van den verboden handel
tusschen Nederlandsch en Spaansch overzeesch gebied; in 1737 rustte de Amsterdamsche
Admiraliteit twee schepen uit, ter bescherming der vaart tusschen het moederland
en Curaçao, want Spaansche kustwachters hadden Curaçaosche en Hollandsche
schepen aangevallen. Curaçaosche kapers echter hadden zich ook wel van Spaansche
schepen meester gemaakt.
Het zijn niet alleen - en zelfs niet in de eerste plaats - de Nederlandsche eilanden - en
vooral Curaçao - geweest, welke met Spaansch-Amerika handel dreven, in strijd met
de monopolistische staatkunde op het Iberische vasteland, die wel belemmeringen
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schiep. maar. door de onmacht van het moederland. toch de koloniën niet in een staat
van economische afhankelijkheid kon houden.
Na den Spaanschen successie-oorlog bloeide de sluikhandel ongemeen op Jamaica;
het Spaansche moederland kon niet voor een derde in de behoefte zijner Amerikaansche
koloniën voorzien.
In den Oostenrijkschen successie-oorlog was de Republiek ter zee de bondgenoote
van Engeland. doch Curaçao trachtte wederom de relaties met de Spaansche koloniën
te onderhouden. wat aanleiding was dat de Curaçaosche scheepvaart zoowel van den
eenen als van den anderen kant werd bemoeilijkt.
Na den zoo buitengewoon nadeeligen vierden Engelschen oorlog kwam voor Curaçao
eenige verbetering in den toestand. wegens de grootere vrijheid. in 1784. door den
Spaanschen Koning verleend. waardoor meer zaken konden worden gedaan dan
voorheen met Cumaná en Cartagena. In een rapport van 1787 echter wordt de Nederlandsche handel op Curaçao omschreven als uitsluitend "geconniveerde sluikhandel".
niet voor verdere uitbreiding vatbaar.
Zelfs toen. na de omwenteling van 1795 en ten gevolge van den daaruit voortgevloeiden
oorlog met Engeland. de vaart tusschen Nederland en de Nederlandsche koloniën
groote belemmering ondervond. bleef de Curaçaosche kusthandel bestaan; die handel
ruilde niet meer uitsluitend de Westindische producten - noodig voor de "retouren"
naar Patria - tegen Europeesche fabrikaten. maar was ook tusschenschakel geworden
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in het verkeer tusschen Noorden Zuid-Amerika. Ontbrak dus
de aanvoer uit Nederland en kon
er ook niet daarheen verscheept
wordent dan kon men althans
een deel der zaken nog gaande
houden; bovendien konden vooral
de Denen in dezen tijd nog Europeesche goederen op Curaçao
aanvoeren en voor Europa bestemde koloniale waren afnemen.
Verder trok Curaçao nog voordeel uit de in 1797 tot een crisis
gekomen moeilijkheden tusschen
Frankrijk en de Vereenigde Sta ten;
N oordamerikaansche kooplieden
vestigden zich op ons eiland t om
van daar uit t onder Nederlandsche vlagt handel te drijven met
de Zuidkust van Sto. Domingo.
Het verdere verloop der politieke
gebeurtenissen op dat eiland
maakte in 1798 een einde aan HAVEN VAN CURAÇAO 1779.
dezen toestandt terwijl de opening der haven van La Guaira t in hetzelfde jaar t den Curaçaoschen handel op de
Spaansche kust op gevoelige wijze benadeelde.
Na den vrede van Amiens bleven de Noord-Amerikanen en de Denen profiteeren van
den toestand dat de Spaanschamerikaansche kusthavens voor neutralen open blevent
wegens den Spaansch-Engelschen oorlog. De Yankees deden een tijd lang zaken van
de Orinoco tot Maracaibo.
De onafhankelijkheidsbeweging van het begin der 1ge eeuw op het Zuidamerikaansche
vasteland veranderde de positie van Curaçao ten opzichte van Spaansch-Amerika t ook
met betrekking tot den handel - wettigen en onwettigen - radicaal.
Voor den smokkelhandel in de Britsche koloniën werd de grondslag gelegd in het
midden der 17e eeuw t door de Engelsche Navigation Act; deze en de volgende scheepvaartwetten werden op het einde der eeuw t op Barbados b.v. t openlijk overtreden.
St. Eustatius en Saba zijn ons herhaaldelijk door Engeland betwistt ook omdat deze
eilanden - vooral het eerstgenoemde - zoo gunstig gelegen waren voor den sluikhandel. Suikert afkomstig van de Britsche eilandent werd door de kooplieden van
St. Eustatius gekocht en als inlandsch product verscheept; omgekeerd voorzagen zij
de Britsche eilanden van Europeesche warent alles in strijd met de wet. Het lag in de lijn
der toenmalige Britsche politiek om liever gewapenderhand tegen mededingers op
te treden en intusschen onder eigen onderdanen den smokkelhandel welig te zien
bloeient dan gehoor te geven aan de protesten tegen het imperialistisch protectionisme
en de vertoogen voor koloniale handelsvrijheid t reeds op het einde der 17e eeuw
vernomen.
Wat de Noordamerikaansche koloniën betreftt deze mochten zich niet toeleggen, zelfs
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niet ter voorziening in eigen behoeftent op die industrieën t welke in het moederland
voor uitvoer werkten en het uitvoersurplus aan producten van landbouwt veeteelt
en boschexploitatie slechts in de Britschwestindische plantagekoloniën slijtent anders
zouden de Fransche t de Hollandsche en de Spaansche koloniën in tropisch Amerika
zich te gemakkelijk kunnen voorzien van hetgeen de suikercultuur van buitenaf moest
importeerent voedsel voor mensch en dier t bouwmateriaalt vaten voor verpakking t
werkdieren.
Een stelsel van oogluikingt omkooping en corruptiet in Engelandts Noordamerikaansche
en Westindische koloniën t is het gevolg geweest van de moederlandsche tactiek en het
contact tusschen Britsch Noord-Amerika aan den eenen en de niet-Britsche WestIndiën aan den anderen kant had plaats door tusschenkomst van de Zweedsche t
Hollandsche en Deensche eilanden in het Noorden van de Kraalzee. Om niet te spreken
van onwettig verkeer in oorlogstijd t zonder tusschenkomst van neutralent maar met
behulp van valsche vlag en valsche papierent waarvan de handel tusschen Nieuw-Engeland
en Sto. Domingo tijdens den zevenjarigen oorlog wel een kras staaltje was.
Reeds eerder hadden de overwinningen der ttsugar interests in het Engelsche Parlement
den eigenlijken grondslag gelegd voor de ontevredenheid in de Noordamerikaansche
staten. Het besluitt onder invloed dier zelfde belangen genomen t om de Fransche
suikereilanden bij den vrede van 1763 terug te geven en liever Canada te behoudent
maakte de wanverhouding tusschen uitvoersurplus in Noord-Amerika en afzetmogelijkheid in West-Indië t tusschen productie in West-Indië en behoeften in NoordAmerikat alles onder Engelsche vlagt nog grooter dan zij reeds was.
Onze eilanden waren betrokken bij de pogingen om op de Engelsche koloniale politiek
de noodig geachte correctie toe te passent zoowel in oorlogs- als in vredestijd.
Tijdens den Spaanschen successieoorlog importeerden St. Thomas en Curaçao uit
de Britsche Noordamerikaansche koloniën levensmiddelent waarmede op de beide
genoemde eilanden n.b. Fransche kapers werden uitgerust; aan de vaart tusschen
Curaçao en Martinique - muilezels heen en rum terug - nam in 1714 ook een
Engelsch scheepskapitein deel.
Toen de in 1730 in Engeland begonnen agitatie om de moederlandsche suikermarkt
te monopoliseeren succes had gehad en in 1733 de molassesact tot stand was gekomen t
bleek deze laatste in de practijk onuitvoerbaart niet alleen wegens de omkoopbaarheid
der Britsche koloniale ambtenarent de onvoldoende bestuursorganisatie der Britsche
koloniën en de te geringe sterkte der Britsche marine t maar ook omdat de Deensche
en Hollandsche eilanden als het ware aangewezen waren om Britschnoordamerikaansche goederen en Franschwestindische suiker te importeeren en dan den ruil tot
stand te brengen. Eerstbedoelde goederen konden zelfs van de Britsche West-Indiën
worden aangevoerd t de Fransche suiker zelfs aldaar worden verkocht; men voerde
die suiker dan als British grown weder uit. Niet alleen St. Eustatius t maar ook Curaçao
was tusschenstation voor dezen clandestienen ruilhandel.
Tot omstreeks denzelfden tijd waren de Britsche Leeward Islands gedurende een aantal
jaren door St. Eustatius clandestien van slaven voorzien t waarvan het Hollandsche
eiland er een 2000 à 3000 per jaar naar de Fransche en Engelsche eilanden uitvoerde t
goedkooper dan de Engelschen deze waar konden leveren.
Berichten van 1737-1740 spreken van suiker en rum t afkomstig van de Fransche
eilandent op St. Eustatius aangevoerd om aldaar te worden verpakt in vatent uit
Britsch Noord-Amerika geïmporteerd; 15 à 20 Amerikaansche schepen lagen soms
tegelijk op de reede.
tt
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REEDE VAN ST. EUSTATIUS OP HET EINDE DER ISe EEUW.

Tijdens den Oostenrijkschen successie-oorlog kon Engeland niet voorkomen. dat de
vijand in West-Indië van uit Ierland van proviand werd voorzien. waartoe ook
Hollandsche schepen. met valsche papieren. werden gebruikt. Voor lersche en Amerikaansche provisiën konden de Franschen ook terecht op St. Eustatius. doch evenzeer
op Barbados en de Britsche Leeward Islands. De Hollandsche commandeur Joh.
Heyliger Pietersz. werd door de Enge1schen Ha peddlar genoemd. maar de Britsche
koloniale gezagsdragers. hoewel meer ambtenaren. waren daarom niet betrouwbaarder.
Reeds vóór 1741 kwamen op St. Eustatius 100 schepen per jaar. om Noordamerikaansche
producten te ruilen tegen Fransche rum en melasse. meest voor Rhode Island; op
sommige der British Virgins echter werd deze onwettige handel eveneens gedreven.
Tijdens den zevenjarigen oorlog werd de toestand nog bedenkelijker. Altijd weder
dezelfde transacties; uitwisseling op St. Eustatius - en op de Deensche Antillen van Noordamerikaansche exportartikelen. tegen Franschwestindische suiker. mogelijk
gemaakt ditmaal door de omkoopbaarheid der autoriteiten op de kleine Britschwestindische eilanden en de onbetrouwbaarheid van het gouvernement van Massachusetts.
Reeds in 1750 evenwel was het aan de Engelsche Board of Trade bekend geworden
dat er soms 30 Amerikaansche schepen tegelijk op de reede van St. Eustatius lagen
en dat er per jaar gemiddeld 300 aankwamen. alles in verband met de positie van ons
eiland. als tusschenstation voor het onwettig handelsverkeer tusschen Britsch Noordtt
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Amerika en Fransch West-Indië. Ook evenwel dat er op St. Eustatius Engelschen
woonden, die destilleerderijen en kuiperijen bezaten.
De levering van krijgsbehoeften, kleeren, scheepsbehoeften enz. aan de Amerikanen,
tijdens den onafhankelijkheidsoorlog met Engeland, droeg wel een apart karakter,
maar paste toch in het kader van den clandestienen handel, waaraan men zoo lang
gewend was geweest.
In de 18e eeuw vooral zijn de Engelschen zich vaak te buiten gegaan aan beschimping
der Nederlanders en inderdaad, op de Westindische eilanden hebben deze laatsten
steeds getracht munt te slaan uit de politieke verwikkelingen der andere Europeesche
mogendheden, onderling en met haar Amerikaansche koloniën. Tot ontduiking ten
nadeele van den eigen Fiscus hadden de Engelschen zelf meer gelegenheid dan wij en
slechts weinigen achtten zich daarvoor te goed, zoowel onder de moederlandsche als
onder de koloniale Britten; een Engelsch historicus beschrijft ons "leading merchants",
in Boston, "who we re likewise eminently respectable smugglers, on an enormous
scale". En deze kooplieden smokkelden evenzeer uit individueel winstbejag, als uit
gemeenschappelijke economische noodzaak. Om van handel met den vijand - van
de regeering of van de natie - niet te spreken.
Een minachtend oordeel over de sluikhandel drijvende burgers der Republiek, die
de Nederlandsche Antillen aan weinig anders dan aan dit belang dienstbaar konden
maken, paste slecht aan hun Britsche concurrenten.
In den tijd toen Curaçao en St. Eustatius voornamelijk handelsposten waren, zijn er
op deze eilanden meest gelegenheidszaken gedaan en de sluikhandel heeft daarin een
belangrijk aandeel gehad. Een juiste beoordeeling van dezen toestand evenwel is slechts
mogelijk, wanneer men zich rekenschap geeft van de tijdsomstandigheden.
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OVERZICHT VAN DE WETGEVING OP ONDERWIJSGEBIED
IN CURAÇAO.
Nadat de Hollanders in 1634 Curaçao in bezit genomen hadden, schijnt de WestIndische Compagnie zich ook spoedig met de zorg voor het onderwijs op Curaçao
te hebben belast.
Naar de tegenwoordige begrippen deed de Compagnie nog niet veel voor het onderwijs.
Haar zorg bepaalde zich tot het onderhouden van een schoolmeester, tevens voorzanger en aanspreker.
Hetzij, dat deze schoolmeester niet voldoende in de behoefte aan onderwijs kon
voorzien, misschien ook, dat de ingezetenen van de Willemstad niet met het hun
geboden onderwijs tevreden waren, al spoedig ontstonden daar particuliere scholen,
terwijl enkele gegoeden, die buiten de stad op hunne plantages woonden, voor het
onderwijs hunner kinderen huisonderwijzers aanstelden.
Het onderwijs werd gegeven geheel op moederlandsche wijze. De leerlingen voorzagen
door betaling van schoolgeld voor een groot deel in de behoeften van den onderwijzer.
Voor wat aangaat de bekwaamheid van de onderwijzers werd onder Directeur Rodier
in 1767 door Bewindhebberen bepaald, dat zij van elke oprichting eener school bericht
zouden ontvangen en dat de schoolmeesters zouden zijn in het bezit van eene "acte
van consent", door den Directeur slechts af te geven, nadat deze van de bekwaamheid en het betamelijk gedrag van den meester zou zijn "overtuigd en verzekerd".
Op 4 Maart 1816 werd Curaçao aan Nederland teruggegeven. In het verslag, dat de
Vice-Admiraal A. Kikkert, Gouverneur-generaal van Curaçao en onderhoorigheden,
in 1817 aan de Regeering uitbracht, wijst hij ook op den treurigen toestand, waarin
het onderwijs in Curaçao verkeert. Met uitzondering van eene, waren alle toen
bestaande scholen met de a-b-c schooltjes van de dorpen in Nederland te vergelijken.
Veel verwachting werd gekoesterd van een in 1816 door Z.M. den Koning der Nederlanden tot instituteur op het Waterfort aangestelden Nederlander, die zijne lessen
zou beginnen in verschillende talen "ten einde het onderwijs op verbeterden
Hollandsehen voet te brengen". De nieuwe "staatsschoolmeester" werd reeds in 1818
door den Gouverneur "gesuspendeerd", zoodat het vermoeden gewettigd is, dat hij
niet aan de verwachtingen beantwoordde.
Op de Bovenwindsche Eilanden was de toestand van het onderwijs zoo mogelijk nog
slechter dan op Curaçao. De Compagnie liet daar de zorg voor het onderwijs geheel
aan particulieren over. Herhaaldelijk kwamen bij de Compagnie, zoowel van de bestuurders dier eilanden als van de daar gevestigde godsdienstleeraren, klachten in, dat
het onderwijs in de moedertaal, d.i. het Nederlandseh, uit gebrek aan bekwame
leerkrachten geheel ten gronde ging. Het schijnt wel, dat aan deze klachten niet of op
onvoldoende wijze gehoor is gegeven, want het onderwijs geraakte in handen van
Engelsche onderwijzers en eerst in de tweede helft der negentiende eeuw is van eenig
systeem in het van landswege verstrekte onderwijs op de Bovenwindsche Eilanden
sprake.
De eerste van gouvernementswege gestelde regeling van het onderwijs in Curaçao
dateert van 1819. Onder Gouverneur-generaal Kikkert kwam op 29 November 1819
(P.B. No. 28) een "Provisioneel reglement op het schoolwezen te Curaçao" tot stand,
waarin het aantallandsscholen op vier werd bepaald, nt. twee van den eersten en
twee van den tweeden rang. Ze waren gevestigd in de Willemstad, aan de overzijde
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der haven en op Pietermaai. Tegelijk werden tot "onderwijzers der jeugd" in de vier
landsscholen vier onderwijzers aangesteld.
De bestaande particuliere scholen werden "om gewigtige redenen" vooralsnog toegelaten, doch zouden het aantal van drie niet te boven gaan.
Met "de besturing dezer schoolinrigting zijn gelast en gemachtigd de opzieners van
's lands schoolwezen". Dit waren twee predikanten, een koopman en een lid van
den Raad van Politie. Zij mochten beschikken over f 2000 Hollandsch courant per
jaar, waaruit bestreden zouden worden de kosten van de schoolboeken, de prijzen,
de schoolbibliotheek en bijzondere toelagen aan de onderwijzers.
Het hoofdonderwijs op alle vier landsscholen werd gegeven in de Nederduitsche taal.
Op de scholen van den tweeden rang werd alleen onderwijs gegeven in lezen, schrijven
en rekenen, terwijl op de scholen van den eersten rang daaraan werden toegevoegd
"vreemde en buitenlandsche talen, alsmede aardrijks- en geschiedkunde", echter met
de beperking "voor zoo ver de schoolonderwijzers hiertoe bekwaam zijn".
De onderwijzers hadden geen tractement, maar moesten leven van wat aan schoolgeld inkwam. Kinderen van onvermogenden genoten gratis onderwijs op de landsscholen.
De leerlingen der landsscholen werden door de schoolopzieners tweemaal, die der
particuliere scholen eenmaal 's jaars geëxamineerd. Na het "groote" examen in de
maand December, acht dagen voor het Kerstfeest, werden aan de meest gevorderde
leerlingen prijzen uitgedeeld.
De schoolopzieners waren gehouden "van den bevondenen staat en den toestand
van alle de scholen en van alle hunne verrigtingen, aan den Gouverneur-generaal
behoorlijk verslag te doen".
Dit "Provisioneel Reglement" is van kracht gebleven tot 1873, toen het werd vervangen
door de eerste "Verordening regelende het Onderwijs in de Kolonie Curaçao".
Dat het Gouvernement genoodzaakt was tegen het oprichten van particuliere scholen,
zonder dat consent van den Gouverneur verkregen was, op te treden blijkt uit de in
1839 onder No. 225 door den Gouverneur Van Raders uitgevaardigde Publicatie,
waarin "degenen, welke zich zouden mogen verstouten om eenige school, zonder
speciaal consent van het bestuur, op te rigten of, reeds c1andestinelijk daargesteld
zijnde, aan te houden" bij overtreding voor de eerste en tweede maal met geldboete,
voor de derde maal met gevangenzetting werden bedreigd.
Als school werd beschouwd "zoodanige plaats, alwaar onderwijs gegeven wordt aan
kinderen van meer dan één huisgezin gelijktijdig, hetzij dat zulks geschiedde aan de
woning van den onderwijzer zelven, of wel aan eenig ander huis, in het lezen, schrijven,
rekenen in de moedertaal of andere hedendaagsche of geleerde talen en eindelijk in
de aardrijks- en geschiedkunde en dergelijke".
In 1846 werd, in navolging van het Koninklijk Besluit van den 2den Januari 1842,
(Stbl. No. 1), waarin het beginsel gehuldigd werd, dat de onderscheidene godsdienstige
gezindheden in de commissiën van onderwijs behooren te zijn vertegenwoordigd,
door den Gezaghebber van Curaçao en onderhoorigheden, Esser, een schoolcommissie op Curaçao ingesteld, bestaande uit 6 leden, waarvan er 3 tot de Protestantsche, 2 tot de Roomsch-Katholieke en 1 tot de Nederlandsch-PortugeeschIsraëlietische gemeente zouden behooren.
Nadat in 1865 het nieuwe Reglement op het beleid der Regeering was uitgevaardigd,
waarin in artikel 180 de overheid de verplichting werd opgelegd de verkrijging der
allereerste kundigheden door het lager onderwijs te brengen onder het bereik ook
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der onvermogenden en als middel daartoe de ondersteuning van bijzondere of de
oprichting van openbare scholen werd aangegeven, kon eene vervanging van het
Provisioneel reglement, dat reeds bijna eene halve eeuw had dienst gedaan, wel niet
uitblijven.
Het streven naar vooruitgang en ontwikkeling, dat in Curaçao in dien tijd viel waar
te nemen, liet niet na zijn invloed op de wetgeving te doen gevoelen.
Onder Gouverneur Wagner verscheen in 1873 in P.B. No. 9 de "Verordening regelende
het onderwijs in de kolonie Curaçao".
Deze Verordening draagt duidelijke kenmerken, dat zij is samengesteld in navolging
van de in 1857 in Nederland tot stand gekomen Wet op het Lager Onderwijs.
De vakken van onderwijs voor het gewoon en het meer uitgebreid lager onderwijs,
waarin het lager onderwijs naar het voorbeeld van Nederland verdeeld werd, waren
dezelfde als in deze Wet.
Opmerkelijk is de bepaling van artikel 3, dat aan bijzondere scholen van we ge de
kolonie subsidie kan worden verleend, onder zoodanige voorwaarden, als het Koloniaal
Bestuur noodig acht. Eene regeling der subsidieering werd niet gegeven.
Bijzondere scholen, die gesubsidieerd werden, moesten, gelijk de openbare scholen,
voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienstige gezindheid toegankelijk zijn.
Zoowel voor het openbaar als voor het bijzonder onderwijs gold de bepaling, dat het
onderwijs onder het aanleeren van gepaste en nuttige kundigheden moest worden
dienstbaar gemaakt aan de ontwikkeling van de verstandelijke vermogens der kinderen
en hunne opleiding tot alle maatschappelijke deugden.
De onderwijzers van de gesubsidieerde bijzondere scholen moesten, gelijk die der
openbare, "zich onthouden van iets te leeren, te doen of toe te laten, wat strijdig is
met den eerbied verschuldigd aan de godsdienstige begrippen van andersdenkenden",
m.a.w. de gesubsidieerde bijzondere scholen moesten "neutraar' onderwijs geven.
De leerkrachten werden verdeeld in onderwijzers(essen) en kweekelingen. Kweekelingen waren bij het onderwijs behulpzaam.
De onderwijzers moesten in het bezit zijn van bewijzen van bekwaamheid en zedelijkheid. Bewijzen van bekwaamheid waren akten, zoowel in Nederland als in Curaçao
verworven. In Curaçao werden ook akten van bekwaamheid afgegeven, welke slechts
geldigheid hadden voor het eiland, waarop zij afgegeven waren.
Het toezicht was opgedragen aan eene schoolcommissie, op Curaçao uit 8 leden
bestaande, die uit haar midden een Voorzitter, Secretaris en Administrateur koos.
Op de overige eilanden traden de Raden van Politie als plaatselijke schoolcommissiën
op. Zij bezochten de scholen daartoe ten minste twee malen 's jaars.
De verordening van 1873 is tot 1884 van kracht gebleven. Zij is toen onder het bestuur
van Gouverneur Van den Brandhof door eene nieuwe vervangen, welke in het P.B.
No. 16 van dat jaar werd opgenomen.
Het ligt voor de hand, dat bij de samenstelling van deze nieuwe onderwijsverordening
als voorbeeld gekozen werd de Nederlandsche Wet op het Lager Onderwijs van 1878.
Ook nu komt weer de bepaling voor, dat aan de bijzondere scholen vanwege de kolonie
subsidie kan worden verleend. Eene regeling dezer subsidie blijft wederom achterwege.
Het neutraliteitsbeginsel blijft voor de gesubsidieerde bijzondere scholen gehandhaafd.
Tot het geven van onderwijs zijn wederom bewijzen van bekwaamheid en zedelijkheid vereischt.
Het Gouvernementsonderwijs zal in drie afdeelingen verdeeld worden.
In de scholen van afdeeling 111 worden behalve lezen, schrijven, rekenen en Neder8
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landsche taal (voor de Bovenwindsche Eilanden tevens Engelsche taal) ook de
beginselen der aardrijkskunde en vormleer. benevens de nuttige handwerken voor
meisjes onderwezen.
De gelegenheid om herhalingsonderwijs te ontvangen wordt voor leerlingen van de
scholen, vallende onder afdeeling 111, opengesteld.
Aan scholen van afdeeling 111 kunnen klassen verbonden worden, waarin, tegen
betaling van schoolgeld, onderwijs volgens afdeeling U gegeven wordt, welk onderwijs
behalve de vorengenoemde vakken ook geschiedenis, gymnastiek en zingen omvat.
Scholen voor het onderwijs van Afdeeling 11 worden opgericht, zoodra zich ten
minste 40 leerlingen voor dit onderwijs zullen aanmelden.
Het onderwijs van afdeeling I omvat, boven de vakken van afdeeling U, de Engelsche,
de Spaansche, de Fransche en de Duitsche talen, stel- en meetkunst, natuurkunde,
staatsinrichting en teekenen.
Voor toelating tot het volgen van het onderwijs aan afdeeling I wordt gevorderd het
met voldoend gevolg afleggen van het eindexamen van afdeeling 11.
Voor wat de gezondheid der leerlingen aangaat, worden de voorschriften, welke reeds
in de verordening van 1873 met betrekking tot de schoolgebouwen gegeven waren,
uitgebreid met bepalingen omtrent vaccinatie en de verspreiding van besmettelijke
ziekten.
De onderwijzers worden in 3 klassen verdeeld.
Voor de rangen 2e en 3e klasse worden examens ingesteld. Onderwijzeressen worden
gerangschikt in de 2e klasse, hulponderwijzeressen in de 3e klasse.
De Nederlandsche akte van onderwijzer zal met de akte van bekwaamheid 3e klasse
overeenkomen.
Bezitters van eene middelbare akte of van de hoofdakte zullen onderwijzers Ie klasse
zijn, terwijl deze rang ook zal worden verleend aan de onderwijzers in het bezit van
de akte van bekwaamheid als onderwijzer 2e klasse en van de akte van bekwaamheid in drie der vakken Spaansch, Engelsch, Fransch, Duitsch of Wiskunde.
De examens zullen voortaan tweemaal per jaar afgenomen worden, ten overstaan
eener door den Gouverneur jaarlijks te benoemen examen-commissie. Vóór dien
tijd examineerde de Schoolcommissie, daarin al of niet door deskundigen bijgestaan.
Bij afzonderlijk besluit (P.B. 1884 No. 21) worden de traktementen der onderwijzers
geregeld.
Het schooltoezicht blijft geregeld als geschiedde bij de verordening van 1873.
De in artikel 8 van de Onderwijsverordening 1884 aan het Bestuur opgedragen zorg
voor de oprichting van normaallessen, ter opleiding voor de examens van akten van
bekwaamheid voor het onderwijs, krijgt uitvoering door de uitvaardiging van het
Besluit van den 8en December 1884 (P.B. No. 18), waarin de inrichting der normaallessen op de gouvernementsscholen wordt geregeld.
Een afzonderlijk besluit (P.B. 1884 No. 20) regelt het afnemen der examens voor
onderwij sakten.
De examen-programma's zijn over het algemeen overeenkomend met de toentertijd
in Nederland vastgestelde.
De verordening van 1884 bracht het onderwijs in Curaçao in beduidende mate vooruit.
Reeds in 1885 werd te Willemstad op Pietermaai een nieuw gebouw, dat der tegenwoordige Hendrikschool, gesticht, waarin onderwijs gegeven werd volgens de Ue en
de Ie Afdeeling van de nieuwe onderwijs regeling. Het was aanvankelijk eene gemengde
school, die in 1891 gescheiden werd in eene voor jongens en eene voor meisjes.
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HENDRIKSCHOOL (kort na den bouw).

Foto R. Soublette.

Ook het R.K. bijzonder onderwijs liet zich niet onbetuigd. Op 1 Juli 1885 werd te Otrabanda eene R.K. Jongensschool opgericht, waar onderricht zou gegeven worden in de
leervakken van het "lager, middelbaar en hooger" onderwijs. Onder de leervakken
van het hooger onderwijs komen behalve de mulo-vakken ook Latijnsche taal en
wijsbegeerte voor.
De R.K. Missie deed voor eenige scholen afstand van gouvernementssubsidie t ten
einde in die scholen onderwijs te kunnen geven op R.K. grondslag.
In 1897, onder het bestuur van Gouverneur Barge, werd de Onderwijsverordening van
1884 gewijzigd en het onderwijs voortaan verdeeld in elementair en meer uitgebreid
lager onderwijs. De in de Verordening van 1884 opgenomen verdeeling van het
onderwijs in 3 afdeelingen verviel derhalve. Aan afdeeling 111 werd den nieuwen naam
"elementair onderwijs" gegeven, terwijl de afdeelingen 11 en I onder den naam "meer
uitgebreid lager onderwijs" werden samengevat.
Het elementair onderwijs was kosteloos. Het meer uitgebreid lager onderwijs werd
tegen betaling van schoolgeld verstrekt.
Aan het hoofd van eene school voor meer uitgebreid lager onderwijs moest staan
een onderwijzer Ie klasse, aan het hoofd van eene school voor elementair onderwijs
een onderwijzer 3e klasse.

Onder Gouverneur De Jong van Beek en Donk kwam in het jaar 1907 eene nieuwe
onderwijsverordening tot stand, welke thans nog van kracht is.
In deze verordening worden voor het eerst de regelen en de maatstaf vastgesteld,
waarnaar het bijzonder onderwijs bijdragen uit de koloniale kas zal ontvangen.
Voor de onderwijzers van het gesubsidieerd bijzonder onderwijs vervalt de verplichting
"neutraal" onderwijs te geven, zoodat het onderwijs ook aan eene gesubsidieerde
bijzondere school volgens de wenschen van het schoolbestuur kan worden ingericht,
echter met inachtneming van de bij de Onderwijsverordening gegeven voorschriften,
die de deugdelijkheid van het onderwijs waarborgen.
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De bijzondere scholen moeten nog steeds voor alle kinderen zonder onderscheid van
godsdienstige gezindheid toegankelijk zijn.
Het onderwijs wordt verdeeld in lager en meer uitgebreid lager onderwijs.
Het lager onderwijs omvat lezen, schrijven, rekenen, Ned. taal, aardrijkskunde, kennis
der natuur, zingen en teekenen, voor de meisjes bovendien nuttige handwerken.
In de beide hoogste klassen van eene school voor lager onderwijs met zesjarigen cursus
kan onderwijs gegeven worden in de beginselen van de Spaansche of de Engelsche taal.
Er wordt gelegenheid gegeven tot het ontvangen van herhalingsonderwijs, als zich ten
minste 10 leerlingen, die met voldoenden uitslag lager onderwijs hebben genoten,
aanmelden.
Het meer uitgebreid lager onderwijs omvat de vakken van het gewoon lager onderwijs,
bovendien stel- en meetkunde, boekhouden, geschiedenis, vreemde talen (Engelsch,
Spaansch, Fransch en Duitsch) en gymnastiek, voor de meisjes bovendien fraaie
handwerken.
Het lager onderwijs wordt aan onvermogenden gratis gegeven; het meer uitgebreid
lager onderwijs wordt verstrekt tegen betaling van schoolgeld.
De openbare onderwijzers worden in vier klassen verdeeld.
De akte onderwijzer 4e klasse wordt als nieuwe onderwijsbevoegdheid ingevoerd en
wordt verkregen na het afleggen van een examen, loopende over de vakken lezen,
schrijven, rekenen, Ned. taal, kennis der natuur en aardrijkskunde, terwijl de candidaat
moet kunnen overleggen een bewijs, dat hij gedurende minstens twee jaren bij het onderwijs is werkzaam geweest en voldoende begrippen van de meest gebruikelijke
methoden van onderwijs en opvoedkunde bezit.
Onderwijzers, die bij het gesubsidieerd bijzonder onderwijs nog zonder geëxamineerd
te zijn werkzaam zijn, zullen eene bevoegdheid als onderwijzer 4e klasse krijgen.
Kweekelingen kunnen in de scholen voor lager onderwijs tot hoogstens de helft van
het personeel worden toegelaten.
Voor het eerst treedt voor de geheele kolonie een schoolopziener op, die mede de
taak van den Administrateur der Schoolcommissie op Curaçao overneemt.
De bijzondere scholen zullen worden gesubsidieerd als!
zij staan onder het bestuur van eene instelling of vereeniging, die rechtspersoonlijkheid bezit;
het leerplan aan den schoolopziener wordt medegedeeld en het onderwijs de vakken
van het lager onderwijs omvat;
het onderwijs "zooveel mogelijk" in de Nederlandsche taal wordt gegeven en ten
minste 18 uren per week;
nauwkeurig aanteekening gehouden wordt van het schoolbezoek;
het onderwijzend personeel, wat aantal en rang betreft, voldoet aan de in de verordening genoemde voorwaarden.
Er wordt in de scholen van het Ie district van Curaçao, dat is Willemstad en
onmiddellijke omgeving, een onderwijzer vereischt op elk getal van ten hoogste
50 leerlingen, voor de overige scholen een onderwijzer op elk getal van 80 leerlingen.
De subsidie wordt enkel voor de naar het aantal leerlingen verplichte leerkrachten
uitgekeerd.
De hoofden der scholen voor meer uitgebreid lager onderwijs moeten in het bezit
zijn van den rang onderwijzer 2e klasse, die van de scholen in de stadsdistricten van
de eilanden van onderwijzer 3e klasse, in de buiten districten van onderwijzer 4e klasse.
Als grondslag voor de ten behoeve van eene bijzondere school uit te keeren subsidie
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werd genomen de acten van bekwaamheid van het hoofd en de onderwijzers, met
het getal leerlingen, dat de school bezoekt.
Als bouwsubsidie werd verstrekt vijf en twintig ten honderd van de werkelijk gedane
noodzakelijke uitgaven wegens het stichten, verbouwen en aankoopen van schoollokalen en het aanschaffen van nieuwe meubelen.
Het omvangrijke uitvoeringsbesluit, verschenen in 1907, P.B. No. 26, is verdeeld in
7 Afdeelingen en geeft voorschriften betreffende de inrichting der normaallessen,
de schoolgelden, de examens, de salarissen, subsidieaanvragen van het bijzonder
onderwijs en de instructie voor den schoolopziener.
De subsidie aan de bijzondere scholen bleef op een matig bedrag bepaald. Pogingen
van de R.K. Missie om deze subsidie verhoogd te krijgen, welke pogingen door het
toenmalig Bestuur gesteund werden, leden schipbreuk bij de leden van den Kolonialen
Raad, wier meerderheid vermeerdering van subsidie niet noodig achtte.
In 1913, onder het bestuur van Gouverneur Nuyens, kwam een Koninklijk Besluit tot
stand, hetwelk in Curaçao werd afgekondigd den 1gen Augustus 1913, in P.B. No. 47.
Het bevat een uitbreiding van de subsidie aan het bijzonder onderwijs in Curaçao
uit te keeren.
In de eerste plaats werd uitbreiding gegeven aan de bijdragen uit de koloniale kas,
aan eene bijzondere school te verleenen, met als grondslagen de akten van bekwaamheid van het hoofd der school en der onderwijzers en het aantal leerlingen, dat de
school bezocht.
Als bouwsubsidie zou jaarlijks worden uitgekeerd een bedrag per school, opklimmend
met het aantal leerlingen, hetwelk de school bezoekt.
Het ambt van schoolopziener werd in 1914 vervangen door dat van Inspecteur van
het Onderwijs.
In de jaren 1907 tot 1920 werden van gouvernementszijde, behalve de normaallessen
ter opleiding van onderwijzer, ook leergangen in het leven geroepen, ten einde jongelieden na het verlaten der school bij eene voortgezette studie behulpzaam te zijn.
Zoo werd in 1909 op Saba een zeevaartcursus geopend. Een dergelijke cursus werd in
1913 op Curaçao eveneens opgericht.
In 1919 (P.B. No. 33) volgde eene regeling van het handelsonderwijs op Curaçao,
hetgeen in een avondcursus gegeven werd.
Genoemde leergangen moesten echter, na eenige jaren bestaan te hebben, wegens
gebrek aan belangstelling wederom worden opgeheven.
Intusschen werd in het moederland de strijd voor de gelijkberechtiging der bijzondere
school met de openbare voortgezet, welke eindigde met de gelijkstelling voor de wet
van het openbaar en het bijzonder onderwijs, belichaamd in de Wet op het Lager
Onderwijs 1920.
Het in Nederland aanvaarde principe werd voor Curaçao geldend verklaard door
de wijziging van artikel 180 van het Regeeringsreglement.
Deze wijziging kwam tot stand bij de Wet van 26 Maart 1920 (Stb!. No. 131), Cur.
P.B. No. 35.
De woorden der tweede alinea van artikel 180: "Zij doet dit door ondersteuning van
bijzondere of oprigting van openbare scholen" werden vervangen door "Zij doet dit
door bekostiging op voet van gelijkheid van het bijzonder en het openbaar onderwijs".
Noch in Suriname, waar eene gelijke wijziging van het Regeeringsreglement plaats
vond, noch in Curaçao kon uit financieele overwegingen het gelijkbekostigingsprincipe
in de onderwijswetgeving reeds onmiddellijk worden doorgevoerd.
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In overleg met de Rijksregeering werd besloten aan het prmclpe eene geleidelijke
toepassing te geven.
Reeds aanstonds werden, in afwachting van eene definitieve regeling, voorschotten
verstrekt op de salarissen der onderwijzers, welke bij het gesubsidieerd bijzonder
onderwijs op hetzelfde peil werden gesteld als bij het openbaar.
De bekrachtiging daarop verscheen in 1922 door het Koninklijk Besluit van den
23en Augustus 1922, No. 46, in hoofdzaak strekkende tot regeling van de uitkeeringen
aan het bijzonder onderwijs in de Kolonie Curaçao, ter zake van bezoldigingen van
onderwijzers en kweekelingen bij dat onderwijs.
Dit K.B. moest worden uitgelokt, wijl geen overeenstemming bestond tusschen Bestuur
en Kolonialen Raad, met betrekking tot de uitvoering van het nieuwe tweede lid van
artikel 180 van het Regeeringsreglement.
.
Nadien is tot heden langzamerhand voortgegaan op den weg, die tot de gelijkbekostiging
van de beide takken van onderwijs voeren zou.
Intusschen werd door talrijke uitvoeringsbesluiten in het onderwijs, zoowel het openbaar als het bijzonder, meer systeem gebracht. Dat de Wet op het lager onderwijs 1920
met .zijne uitvoeringsvoorschriften daarbij, voorzoover dit voor Curaçao mogelijk
bleek, ten voorbeeld strekte, zal begrijpelijk .zijn.
Zoo kwamen in 1920, onder het bestuur van Gouverneur Brantjes, nog tot stand:
Bepalingen nopens de akte van benoeming van onderwijzers aan bijzondere lagere
scholen, die voor uitkeering uit de koloniale kas in aanmerking komen (P.B. No. 56).
Regelen omtrent Leerplan en Rooster van lesuren voor bijzondere lagere scholen,
die aanspraak maken op uitkeering uit de Koloniale kas (P.B. No. 65).
Regelen voor: het aannemen en afschrijven van leerlingen, het aanteekenen van het
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schoolbezoek en schoolverzuim, het berekenen van het percentage schoolverzuim,
het berekenen van het aantal werkelijk schoolgaande leerlingen, zoowel voor de
openbare als voor de gesubsidieerde scholen (P.B. No. 69).
Een reglement voor de openbare scholen (P.B. No. 75).
Voorschriften omtrent de uitkeering uit de koloniale kas aan de besturen van
bijzondere lagere scholen (P.B. No. 83).
De wijzigingen, die sedert 1907 in de Onderwijsverordening waren aangebracht,
maakten het raadplegen van deze verordening moeilijk, daarom werd in 1924 in
P.B. No. 9 de toen geldende tekst dezer verordening opgenomen, voorzien van aanteekeningen en verwijzingen.
De opbloei van Curaçao en het ruimer vloeien der geldmiddelen maakten het mogelijk
de subsidiën aan het bijzonder onderwijs uit te breiden en op den weg naar gelijkbekostiging steeds verder te gaan.
In 1928 werd, onder het bestuur van Gouverneur Brantjes, de Onderwijsverordening
1907 en het K.B. 1922 gewijzigd, waarbij de klassen, waarin de onderwijzers verdeeld
zijn, werden omschreven en de enkele verschillen, die nog bestonden tusschen
bezoldiging en toelagen van de leerkrachten bij het openbaar en het gesubsidieerd
bijzonder onderwijs, werden weggenomen.
Tevens werd aan het bijzonder onderwijs tegemoetkoming verstrekt in de kosten
van aanschaffing van leermiddelen en schoolbehoeften.
Reeds in 1924 werd naast de tegemoetkoming in de kosten van stichten, verbouwen of
aankoop en van schoollokalen en het aanschaffen van meubelen, welke jaarlijks voor
elke school werd uitgekeerd, bouwsubsidie verstrekt voor den bouw van nieuwe
bijzondere scholen.
In de volgende jaren is daarmede, in afwachting van eene definitieve regeling van
de uitkeeringen inzake bouwsubsidies, regelmatig voortgegaan en werden soms belangrijke bedragen bij den nieuwbouw van gesubsidieerde bijzondere scholen verstrekt.
In 1928, onder het bestuur van Gouverneur Brantjes, werd eene Verordening uitgevaardigd, houdende bepalingen betreffende toekenning van vergoedingen uit 's Lands
kas aan de besturen van bijzondere lagere scholen, ter bestrijding der kosten, verbonden aan het verleenen van binnen- of buitenlandsche verloven aan leerkrachten
dier scholen. (P.B. 1928 No. 69). Hiermede kwam tot stand de gelijkbekostiging van
het openbaar en bijzonder onderwijs, wat aangaat de binnen- en buitenlandsche
verloven der leerkrachten.
Onder het bestuur van Gouverneur Van Slobbe is in 1930 (P.B. No. 60) de verplichting,
aan de bijzondere gesubsidieerde scholen opgelegd, om alle kinderen, die zich daarvoor aanmelden, tot de school toe te laten, in zooverre opgeheven, dat kinderen voor
eene bepaalde bijzondere school geweigerd kunnen worden, indien zich binnen den
afstand van drie kilometer der school, gemeten langs den kortsten gebruikelijken
weg, eene bijzondere school van gelijke richting, of eene openbare school bevindt, waar
voor dat kind plaatsing te verkrijgen is.
De ontwikkeling, van het openbaar en vooral van het bijzonder onderwijs, in de jaren
nà 1920, had tot gevolg, dat de onderwijswetgeving, die het onderwijs nog steeds verdeelde in lager en meer uitgebreid lager onderwijs, niet langer in overeenstemming
was met den gegroeiden toestand.
Nog steeds werden de bijzondere scholen, ook al mochten zij een leerplan hebben,
overeenkomende met dat eener openbare school voor meer uitgebreid lager onderwijs,
voor het bepalen van het subsidiebedrag behandeld, alsof het scholen voor gewoon
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lager onderwijs waren, voor welke per 50 leerlingen het salaris van een onderwijzer
of kweeke1ing werd vergoed.
Onder het bestuur van Gouverneur Van Slobbe werd ook reeds een begin van
uitvoering gegeven aan eene algehee1e omwerking der onderwijswetgeving in
Curaçao, waarin zal opgenomen worden de volledige doorvoering van het gelijkbekostigingsprincipe, neergelegd in het tweede lid van artikel 180 van het Regeeringsreglement.
Op den 8en Augustus 1933 traden in werking de in P.P. B.B. 72 en 73 van dat jaar
opgenomen wijzigingen en aanvullingen van de Onderwijsverordening 1907 en het
Koninklijk Besluit 1922.
De scholen voor lager onderwijs, zoowel openbare als bijzondere, worden gedifferentieerd.
Het begrip "filiaalscholen wordt in de verordening gebracht. De naam filiaalschool
wordt gegeven aan eene school, opgericht om eenige klassen van eene reeds bestaande
school, welke te weinig plaats biedt voor het aantal daar schoolgaande kinderen, te
ontlasten.
Het onderwijs wordt verdeeld in:
a. gewoon lager onderwijs A, b. gewoon lager onderwijs B, c. uitgebreid lager onderwijs, d. meer uitgebreid lager onderwijs.
De Gouverneur bepaalt, zoowel voor het openbaar als het bijzonder gesubsidieerd
onderwijs, welke soort van onderwijs aan elk der scholen gegeven wordt.
Het gewoon lager onderwijs A wordt aangetroffen in de buitendistricten van Curaçao
(9 R.K. bijz. scholen). op Aruba (3 R.K. bijz. scholen), op Bonaire (1 R.K. bijz.
school), op St. Martin (1 R.K. bijz. school), op Saba (2 openbare en 2 R.K. bijz. scholen),
op St. Eustatius (1 openbare en 1 R.K. bijz. school). Het omvat, in een zesjarigen leertt
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tijd, ten minste de vakken lezen, schrijven, rekenen en Ned. taal (voor de Bovenwindsche Eilanden tevens de Engelsche taal), waarin ten minste 18 uren per week
onderwijs moet worden gegeven en kan in de daarboven uitgaande uren tevens omvatten een of meer der vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkennis, zingen,
teekenen en nuttige handwerken voor meisjes.
Het gewoon lager onderwijs B wordt aangetroffen in het stadsdistrict van Curaçao
(1 openbare school, 1 neutrale en 5 R.K. bijzondere scholen), in de buitendistricten
van Curaçao (1 R.K. bijz. school), in de buitendistricten van Aruba (1 R.K. bijz.
school) en in de hoofdplaats van Bonaire (2 R.K. bijz. scholen). Het omvat in een
minstens zesjarigen leertijd de vakken van het gewoon lager onderwijs in Nederland
en kan bovendien, te beginnen met het vijfde leerjaar, omvatten een der vreemde talen
Spaansch of Engelsch.
Het uitgebreid lager onderwijs, dat zoowel te Willemstad (1 R.K. bijz. school) als
in de hoofdplaatsen van Aruba (1 openbare en 2 R.K. bijz. scholen) en St. Martin
(1 openbare met 2 filiaalscholen en 1 R.K. bijzondere school) voorkomt, wordt in
scholen met 8 leerjaren gegeven en omvat, behalve de vakken van het gewoon lager
onderwijs, twee der vakken, met welke het gewoon lager onderwijs kan worden uitgebreid, b,v. Wiskunde en Handelskennis.
Het meer uitgebreid lager onderwijs, dat in 2 openbare, 2 R.K. bijzondere scholen
te Willemstad en I neutrale bijz. school te Emmastad op Curaçao gegeven wordt,
omvat, behalve de vakken van het gewone lager onderwijs, gewoonlijk de vakken
Spaansch, Engelsch, Fransch, Handelskennis en Wiskunde. Deze scholen tellen 9 of
10 leerjaren.
Ook aan de leerkrachten der scholen zijn, naar de plaats, die zij bij het onderwijs
innemen, eischen gesteld. Zoo is voor het hoofd der school en de onderwijzers der
hoogere klassen van de mulo-scholen de benoembaarheid tot onderwijzer Ie klasse
verplichtend, d.w.z. zij moeten ofwel in het bezit zijn der akte van bekwaamheid als
hoofdonderwijzer, of van die van onderwijzer met 3 belangrijke bijakten (Fransch,
Duitsch, Engelsch, Spaansch, Handelskennis of Wiskunde). Het hoofd eener school
voor uitgebreid lager onderwijs moet ten minste de benoembaarheid tot onderwijzer
2e klasse bezitten, d.w.z. hij moet in het bezit zijn van eene onderwijzersakte, of de
akte 3e klasse in Curaçao behaald en bovendien nog ten minste 1 belangrijke bij akte
en eene minder belangrijke bijakte bezitten. Het hoofd van eene school voor gewoon
lager onderwijs B, de overige onderwijzers van eene mulo-school, de onderwijzers
der hoogere leerjaren van eene ulo-school, of van eene school voor gewoon lager
onderwijs B, moeten benoembaar zijn tot onderwijzers 3e klasse. Voor de overige
onderwijzers aan de ulo-scholen en de scholen voor gewoon lager onderwijs B, benevens
voor het hoofd en de onderwijzers in de hoogere klassen der scholen voor gewoon
lager onderwijs A, is de benoembaarheid tot onderwijzer 4e klasse vereischt. In de
lagere klassen der laatstgenoemde scholen wordt het onderwijs door kweekelingen
gegeven.
Begin Juni 1933 werden bij den Kolonialen Raad ingediend drie ontwerpen, waarin
de hooger aangegeven omwerking der onderwijswetgeving in Curaçao is geschied.
Het eerste ontwerp, dat der Onderwijsverordening, regelt in 162 artikelen het onderwijs in Curaçao.
Naast de volledige regeling van het lager onderwijs zijn hoofdstukken gewijd aan de
algemeene regeling van het voorbereidend onderwijs, het vervolgonderwijs en het
beroepsonderwijs.
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De indeeling is als volgt:
Hoofdstuk
I. Algemeene bepalingen.
11. Van het voorbereidend onderwijs.
lIl. Van het lager onderwijs.
§ I. Van het openbaar onderwijs.
§ 2. Van het bijzonder onderwijs.
IV. Van het vervolgonderwijs.

Hoofdstuk
V. Van het beroepsonderwijs.
VI. Van de bekwaamheid tot het geven van
onderwijs.
VII. Van het toezicht op het onderwijs.
VIII. Van de bevordering van het schoolbezoek.
IX. Slot- en overgangsbepalingen.

Het tweede ontwerp, dat tot uitvoering van het bepaalde in het tweede lid van
artikel 180 van het Reglement op het beleid der Regeering in de Kolonie Curaçao,
telt 69 artikelen en behandelt:
Hoofdstuk
I. Algemeene bepalingen.
11. Van de grondslagen, waarnaar de uitkeeringen geschieden en de bedragen van de uitkeeringen.
§ I. Algemeene bepalingen.
§ 2. Van de kosten van den bouwen het inrichten van de schoolgebouwen en het aankoopen
en het inrichten van de terreinen voor het onderwijs in lichamelijke oefening en speelterreinen.
§ 3. Van de kosten van het aanschaffen van schoolmeubelen.
§ 4. Van de kosten van het onderhouden van de schoolgebouwen en de terreinen voor
lichamelijke oefening en de speelterreinen.
§ 5. Van de kosten van het onderhouden van de schoolmeubelen en het aanschaffen en het
onderhouden van de leer- en hulpmiddelen en de schoolbehoeften.
§ 6. Van de bezoldigingen en de toelagen van de verplichte onderwijzers van de gesubsidieerde scholen.
§ 7. Van de kosten van uitzending uit Nederland of uit Suriname van verplichte onderwijzers benoemd bij het gesubsidieerd bijzonder onderwijs in Curaçao en de terugzending daarvan naar Nederland of naar Suriname.
§ 8. Van de kosten van het verleenen van overtocht aan de verplichte onderwijzers van
gesubsidieerde scholen bij verplaatsing in Curaçao van het eene eiland naar het andere.
§ 9. Van de kosten van het verleenen van vrijstelling van dienst en van binnen- of buitenlandsch verlof aan verplichte onderwijzers van gesubsidieerde scholen.
§ 10. Slot en overgangsbepalingen (welke o.m. inhouden de rentevergoeding, over de
geschatte waarde der schoolgebouwen en meubelen op het tijdstip van inwerkingtreding der verordening).

Het derde ontwerp is eene verordening tot regeling van uit 's Lands kas te kwijten
pensioenen van onderwijzers bij het gesubsidieerd bijzonder lager onderwijs en hunne
weduwen en weezen.
Wanneer deze verordeningen met de daarbij behoorende uitvoeringsvoorschriften in
werking getreden zullen zijn, wat, naar gehoopt wordt, reeds in 1935 het geval zal
kunnen zijn, zal Curaçao eene naar het voorbeeld van Nederland opgezette onderwijsregeling bezitten en zal uitvoering gegeven zijn aan het principe van bekostiging op
voet van gelijkheid van het bijzonder en het openbaar onderwijs in het gebiedsdeel.
H.
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ONAFHANKELIJKHEIDSOORLOGEN EN REVOLUTIONNAIRE
BEWEGINGEN. VERHOUDING TOT VENEZUELA.
Toen in 1778 de dertien Amerikaansche Statent welke zich op 4 Juli 1776 van het NOORDmoederland onafhankelijk hadden verklaard t een verbond sloten met Frankrijk en AMERIK. VRIJSpanjet tegen Engelandt was laatstgenoemd landt zooals een Engelsch schrijver het HElDSOORLOG.
uitdrukt t in een oorlog gewikkeld met half de beschaafde wereld t omdat de Amerikanen geen invoerrecht op thee wilden betalent dat drie stuivers per pond bedroeg
en netto l 300 per jaar in ts Konings schatkist deed vloeien.
Het was deze oorlog welke voor onze Nederlandsche Westindische eilanden gedurende
zekeren tijd ongekende handelsmogelijkheden opende. Wederom immers wemelde de
zee van kapers en het was dus voor de koloniën der Europeesche oorlogvoerenden
geraden t haar producten op de neutrale eilanden in de buurt ter markt te brengent
alsmede zich zooveel mogelijk aldaar van vreemde koopwaar te voorzien; bovendien
was het handelsverkeer tusschen de opgestane' Noordamerikaansche Staten en
Engeland gestremd en die staten konden niet buiten aanvoer van Europeesche
goederen.
Curaçao en St. Eustatius beleefden tijden van nooit eerder gezienen voorspoed in
handel en scheepvaart; Curaçao profiteerde van een bij uitzondering welwillende
gezindheid van de zijde der Spaansche autoriteitent met betrekking tot den handel
op de Spaansche vastelandskoloniën - omdat de Republiek ditmaal geen bondgenoote van Engeland was - en op St. Eustatius ontmoetten elkander de Noordamerikaansche t de Fransche en de Spaansche belangen.
Ter reede van St. Eustatius kwamen in 1779 meer dan 3500 vaartuigent waarvan meer
dan 2000 met lading; op Curaçao lagen in Februari 1781 niet minder dan 90 Hollandsche
schepen in de haven en 150 koloniale vaartuigen.
Toch waren het niet de groote handelsvoordeelent door de Hollandsche Westindische
eilanden onder zoo exceptioneele omstandigheden behaald t welke ons het misnoegen
van Engeland op den hals haalden; wanneer het ooit als onethisch heeft gegolden t om
te profiteeren van de politieke verwikkelingen tusschen vreemde landent dan zeker
niet in de 18e eeuw. Zoogenaamd loyale Britsche onderdanen profiteerden maar al
te vaak danig mede.
Zeer hoog echter werd de regelrechte hulp opgenomen t van Nederlandsche zijde aan
de ttrebellen verleend t door hun datgene te verschaffen t wat zij voor den strijd met
het moederland noodig hadden.
Reeds eind 1774 begonnen de klachten binnen te komen van Sir Joseph Yorke t den
Britschen gezant te ts-Gravenhage t ter zake van de houding tegenover het EngelschAmerikaansche conflict door de Republiek aangenomen; aanvankelijk ging het om
leveringen van ammunitie door Amsterdamsche kooplieden aan Bostonians. Onze
Regeering liet zich maatregelen welgevallent door de Engelsche marine tegen onze
scheepvaart genomen en meende tegenover den eigen handel met een papieren uitvoerverbod te kunnen volstaan.
Veilig mag worden aangenomen dat op St. Eustatius reeds onder den in Januari 1775
overleden Commandeur Jan de Windt krijgsbehoeften aan de Amerikanen zijn
geleverd; in Mei van genoemd jaar werd op onze eilanden voor het eerst het
verbod van uitvoer van wapenen en ammunitie afgekondigd. Had men in het
moederland noch den wil noch de macht om dergelijke bepalingen te handtt
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haven, dat van dit laatste op St. Eustatius heelemaal geen sprake kon zijn, ligt
voor de hand.
Van af eind 1775 - onder het interimaat van den Commandeur Abraham Heyligertot het uitbreken van den vierden Engelsehen oorlog, zijn op St. Eustatius de moeilijkheden nooit van de lucht geweest. De Britsche marine trad hardhandig op - dat deed
zij trouwens ook tegen andere neutrale gebieden, b.v. de Deensche Westindische
eilanden, welke in dezelfde omstandigheden verkeerden als de onze - en talrijke
arroganties, schendingen der Nederlandsche integriteit en verwaarloozing der regels
van internationale etiquette, zoowel op St. Maarten als op St. Eustatius, werden door
het Bestuur onzer eilanden gerapporteerd. De Engelsehen maakten het uit den aard
der zaak veel bonter dan de Amerikanen, die van de positie onzer eilanden profiteerden
- maar desniettemin óók niet altijd de consideratie toonden, welke verlangd mocht
worden - en protesten bij de Britsche autoriteiten hadden nimmer de gewenschte
uitwerking.
Behalve oogluiking op het punt der levering van krijgsbehoeften aan de Amerikanen,
verweet de Engelsche Regeering aan het Statiaansche Bestuur ook de erkenning der
vlag van de Unie, de strepenvlag, welke op 1 Januari 1776 voor het eerst had gewaaid
boven het revolutionnaire hoofdkwartier; men mag aannemen dat daarna ook de
Amerikaansche kaperschepen haar voerden en dat zij noch op de Deensche, noch op
de Nederlandsche Westindische eilanden werd gewraakt. Buskruit werd in die dagen
op ontzaglijke wijze verkwist, niet alleen in den oorlog, maar ook voor saluutschoten;
wanneer een Amerikaansch schip, de "Congress colours" voerende, ter reede van
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St. Eustatius ten anker kwam en
de Nederlandsche vlag met het
kanon salueerde t dan werden van
het fort Orange zoogenaamde
ttbedankschoten" gelost. Het verschil tusschen koopvaardijschip en
ten oorlog uitgerust vaartuig was
destijds niet groot t want de koopvaarders waren bewapend en de
kapers vervoerden lading t terwijl
de grens tusschen commissievaarder en oorlogsschip al evenmin gemakkelijk te trekken viel.
Op Nederlandsch koloniaal grondgebied evenwel werd notitie genomen van de vlag van een niet
als zelfstandigen en onafhankelijken staat erkend land.
Voor neutraliteitshandhaving en
convooiverleening aan schepen
naar Nederlandt kwam eindelijk
in het begin van 1778 een N ederlandsch eskader in de Westindische
wateren aan. Op 3 Februari 1781 t
toen de voorhoede van Rodney en
Vaughan voor St. Eustatius verscheen evenwel - waar men van
den uitgebroken oorlog nog geen
kennis droeg - lag er slechts één
Nederlandsch oorlogsschip op de
reede en een ander was juist met
een convooi naar Patria vertrokken. Het eerste streek de vlagt na de laag te hebben afgevuurd t het andere t door
de Engelschen achterop geloopent verweerde ûcht in een strijd van drie tegen één t
op lofwaardige wijze en gaf ûch pas over nadat er een zestal dooden en een
twintigtal gevonden waren gevallen. Hoewel alleen in dit zeegevecht en bij den
slag op de Doggersbank onze Marine in den vierden Engelschen oorlog goed
voor den dag is gekomen t waren de graven van den Schout bij Nacht Willem
Crull en zijn mede slachtoffers 150 jaar later op St. Eustatius nauwelijks meer
terug te vinden.
St. Eustatius t dat ûch op eerste aanmaning had overgegeven (het garnizoen was niet
meer dan een man of zestig sterk) werd geplunderd en hoewel er zich later weder
kooplieden hebben neergezet t is het eiland nimmer meer een handelspost of scheepvaartstation van eenige beteekenis geworden. En ook van Curaçao's handelsgrootheid iS t nadat de vrede was geteekend en de dertien Amerikaansche staten onafhankelijk waren verklaard t niet veel meer overgebleven.
Wederom was een periode afgesloten van voorspoedt in het leven geroepen door
uitwendige oorzaken en tegelijk met die oorzaken weder verdwenen.
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MIRANDA IN DEN KERKER TE CADIX.

OPSTAND
VASTELAND

ZUIDAMERIKA.

In het Spaansche gebied dat in 1731 was verheven tot de Capitania general de Venezuela
(in 1777 uitgebreid door toevoeging der provincies Cumaná, Maracaibo en Guayana
en der eilanden Trinidad en Margarita) leidde ontevredenheid met het moederlandsche bestuur in het begin der 1ge eeuw tot rebellie, gesteund door de V.S. en door
Engeland.
De Caraqueno Francisco de Miranda, die zich in het Fransche revolutionnaire leger
onder Dumouriez had onderscheiden (zijn naam komt voor op den Arc de Triomphe
te Parijs) en in onze Nederlandsche geschiedenis bekend is, door het beleg van
Maastricht in 1793, die de V. S. had leeren kennen, aan het Russische Hof had verkeerd en met groote Engelsche politici relaties had gehad, was aanvankelijk de voornaamste figuur op het revolutionnaire tooneel. Met de Spanjaarden had hij in den
Noordamerikaanschen vrijheidsoorlog gediend en de overtuiging had zich bij hem
gevestigd, dat ook de Latijnschamerikaansche landen, los van een Europeesch moederland, zich economisch en cultureel zouden kunnen ontwikkelen.
Deze rebellen generaal vertoefde in 1806, na bij Ocumare door de regeeringstroepen
te zijn verslagen, van 10 tot 16 April, met een drietal vaartuigen van Noordamerikaansche nationaliteit, in de Paardenbaai op Aruba; in Augustus en September van
hetzelfde jaar hield hij zelfs op dit eiland, wederom na een mislukten aanslag in
Venezuela, zijn hoofdkwartier, wachtende op Engelsche versterkingen. Miranda had
Aruba bij proclamatie in bezit genomen en de Directeur Changuion achtte het niet
mogelijk hem van daar te verjagen, omdat de op Curaçao gestationeerde scheepsmacht daartoe niet toereikend, onvoldoende bemand en niet in voldoenden staat zou
zijn. Een door Engelsche medestanders van Miranda gedane poging om op Curaçao
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partijgangers te werven voor de zaak der Venezolaansche vrijheid heeft geen bekend
resultaat gehad. Miranda t die door zijn Engelsche bondgenooten in den steek werd
gelatent moest de expeditie staken en ging naar het - in 1797 Engelsch geworden Trinidad t later naar Engeland.
Spoedig werd Curaçao Engelsch (1807) en werden in Spanje de Bourbons verdreven
(1808). Het Engelsche tusschenbestuur op Curaçao heeft zich bij de politieke verwikkelingent welke spoedig op het Zuidamerikaansche vasteland ontstondent zooveel
mogelijk afzijdig gehouden; uitlevering van naar Curaçao uitgewekenen is tijdens het
interregnum evenwel principieel geweigerd.
In Venezuela t waar republikeinsche gevoelens voorloopig niet de overhand haddent
verklaarde men zich voor den Kroonpretendent Ferdinand VII; in 1809 zagen de
Zuidamerikaansche gewestent die het moederland in den strijd tegen Frankrijk met
geld hadden gesteund t zich beloond door een decreet der Junta Central t waarbij deze
gewesten tot integreerende deelen der Spaansche monarchie werden verklaard t een
status dien zij eigenlijk allang meenden te hebben bezeten. De Spaanschamerikaansche
provincies waren geen kolonien t in de beteekenis waarin dit woord ten opzichte der
volkplantingen van andere Europeesche mogendheden werd gebruikt.
Het verlangen naar zelf-regeering - zij het dan ook met behoud der eenheid met
het moederland - bij de hoogere klassen der samenleving in Venezuela t leidden in
April 1810 tot de eigenlijke revolutie; men verlangde een gouvernement dat in naam
van den Koning - Fernando Septimo - zou regeeren en wenschte den in Spanje
opgetreden Consejo de Regencia niet te erkennen. De staatsgreep te Caracas verliep
zonder bloedvergieten; de Spaansche autoriteiten werden verdreven en een voorloopig bewind werd gevormd t in afwachting eener nieuwe bestuursregelingt welke
op algeheele gelijkheid van al de provincien des Koninkrijks gebaseerd zou moeten
zijn. Als antwoord verklaarde het Regentschap den Venezolanen voor rebellen en de
breuk met het moederland was daar.
Spoedig volgde de onafhankelijkheidsverklaring - 5 Juli 1811 - van zeven Venezolaansche provincies (de overige bleven voorloopig nog trouw aan het Regentschap)t
onder den naam Confederación Americana de Venezuela; in 1812 werd Valencia
hoofdstad. De grondwet van 21 December 1811 bekrachtigde het federale systeem t
ondanks de oppositie van den inmiddels in zijn land teruggekeerden Miranda en een
kleine groep medestanders t die versterking van het centrale gezag en minder zeggenschap van het volk bepleitten. Beter tot oordeelen in staat dan de massa t waarschuwden
zij tegen het copieeren van den in Engelandts voormalige Noordamerikaansche
kolonien gekozen staatsvormt welken zij voor hun veel minder geavanceerde vaderland
verderfelijk achtte n t maar in den roes der revolutie hadden hun woorden geen
uitwerking.
Middelerwijl was in de Venezolaansche onafhankelijkheidsbeweging een veel jonger
man naar voren gekomen t de eveneens van Caracas geboortige t maar in Europa
opgevoede Simón Bolivart die met revolutionnaire gevoelens bezield in zijn vaderland
was teruggekeerd (ook hij had de Ver. Staten bezocht)t maar zich in 1808 tegen de
Fransche commissarissen en vóór Ferdinand VII had verklaard.
Slechts enkele maanden na den staatsgreep te Caracas ontbrandde de revolutie in
Nueva Granada t de zusterprovincie van Venezuela t welke haar naam te danken had
aan den uit Granada afkomstigen conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada en in
1740 - twee honderd jaar na de verovering - tot een Virreinato was verheven t
omvattende het grondgebied der tegenwoordige republiek Colombia.
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Het verloop der omwenteling kwam aanvankelijk met dat in Venezuela overeen; de
Onderkoning en de Spaansche ambtenaren werden verjaagd en een voorloopig bewind
werd ingesteld. Ook hier verdedigers van het oude en voorstanders van een nieuw
regeeringssysteem, ook hier oneenigheid met de Regencia, ook hier centralistas en
federalistas.
Reeds in den loop van 1812 gelukte het Monteverde de revolutie te onderdrukken;
Miranda moest zich overgeven en werd naar Spanje gevoerd, waar hij, na een vierjarige gevangenschap in El Arsenal de Cádix, in 1816 overleed. Den veel minder
gevaarlijk geachten Bolivar stond men toe een goed heenkomen te zoeken; hij begaf
zich eerst naar Curaçao, maar bevond zich spoedig te Cartagena, tezamen met een
aantallandgenooten, die het schrikbewind van den "pacificador" van Venezuela
waren ontvlucht.
Deze uitgewekenen vielen in 1813, onder Bolivar, uit Nueva Granada met een kleine
macht in Venezuela, vonden bijval en wisten voordeelen te behalen op de Regeeringstroepen; zoo leden deze laatsten in Cumaná de nederlaag tegen den Curaçaoenaar
Manuel Carlos Piar, die zich in 1804 voor zijn geboorte-eiland verdienstelijk had
gemaakt, in den strijd tegen de Engelschen. Piar, een der moedigste en bekwaamste
generaals der independenten, werd er later van verdacht het opperbevelhebberschap,
misschien zelfs wel het presidentschap te ambieeren en liet in 1817 voor een vuurpeleton het leven.
In Augustus 1813 installeerde Bolivar zich te Caracas, waar hij als EI Libertador werd
gevierd en toegejuicht. Tegenstander evenwel van het federalistische systeem en
aansturend op een vereeniging met Nueva Granada, maakte hij zich spoedig vijanden;
de strijd in Venezuela werd gedeeltelijk burgeroorlog. Van dezen toestand en van
de aanwezigheid van een Spaansch eskader, met de hulp waarvan Puerto Cabello
werd genomen, maakte de Castiliaan José Tomás Bóves (alias Rodriguez) gebruik,
om de onafhankelijkheidsbeweging weder tijdelijk tot staan te brengen.
In den slag bij La Puerta - 15 Juni 1814 - werd het leger der independenten verstrooid; Bolivar nam weder de wijk naar Cartagena, stelde zich opnieuw in dienst
der Granadinos en wist de bevrijding te bevechten van Cundinamarca, waarin de
hoofdstad Santa Fé de Bogotá. Verplicht evenwel om voor de versterkte legermacht van den Spaanschen generaal Pablo Morillo te wijken, zocht Bolivar
begin 1815 een toevlucht op Jamaica, waar spoedig een voldoend aantal patriotten
bijeen zou zijn om, tezamen met die welke zich op Haiti hadden verzameld, nieuwe
pogingen te kunnen ondernemen tot verdrijving der Spaansche macht van het
vasteland. De laatste had met de overwinning van Bóves - die kort daarop bij Arica
sneuvelde - haar laatste triomf in Venezuela behaald.
Zóó was de toestand in de nog altijd als Spaansch beschouwde landen ter Noordkust
van Venezuela, toen in 1816 het Nederlandsche gezag op Curaçao - en op de andere
eilanden - werd hersteld.
Kikkert (1816-1819) en zijn opvolger Cantz'laar (1820-1828) hebben vrijwel onafgebroken voor groote moeilijkheden gestaan, wegens de spannende politieke gebeurtenissen op het vasteland. Men had meestal niet de beschikking over een zóó sterke
zeemacht als de omstandigheden eigenlijk noodig maakten en gedurende langen tijd
had het Bestuur geen andere, meer houvast gevende, politieke leidraad, dan de nogal
vage aanbeveling, om tegenover beide partijen voorzichtigheid te betrachten, welke
de Regeering gemeend had aan Kikkert te moeten geven, toen deze kort na zijn
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ambtsaanvaarding om instructies vroeg ten aanzien van het
conflict tusschen Spanje en .zijn
Amerikaansche gewesten. Toen
Kikkert, op verzoek van den kapitein-generaal te Caracas, eenige
op Curaçao vertoevende revolutionnairen uitwees, zette ons
Gouvernement den eersten stap
op den weg der hulpverleening
aan Spanje; tot 1822 zijn herhaaldelijk diensten aan de Spaansche zaak verleend.
Moeilijk werd de toestand toen in
Juli 1816 de Curaçaoenaar Brion,
ditmaal als admiraal der independenten, met eenige schepen
voor Curaçao verscheen en namens Bolivar de erkenning van
den nieuwen staat Venezuela
vroeg, een verzoek waaraan de
Gouverneur-generaal uit den aard
der zaak niet kon voldoen. Intusschen had de van Haiti uitgeruste expeditie succes; Brion
veroverde Pampatar en het eiland
Margarita zou een tijd lang het
middelpunt blijven der onafhankelijkheids
beweging.
STANDBEELD VAN BRION OP CURAÇAO.
Uitg. A. D. Capriles & Co.
Terwijl Brion ter zee opereerde,
behaalde Piar te land overwinningen op de royalistische troepen, in 1816 tegen
Morales, in 1817 tegen La Torre; hij wist .zich in Guayana staande te houden.
De independenten werden, naar Engelsch voorbeeld, niet als oorlogvoerenden erkend
en van de door hen afgekondigde blokkades van de kust kon dus geen notitie worden
genomen; hun schepen (kapers) werden, mits aan zekere voorwaarden voldoende
- welke practisch moeilijk konden worden vervuld - alleen maar niet als zeeroovers
beschouwd. Blokkeerden de Spanjaarden, die ook wel kapers in dienst hadden, dan
mocht die blokkade eigenlijk alleen maar erkend worden wanneer zij effectief was en
niet door kaperschepen werd uitgeoefend; de Curaçaosche kusthandel leed echter
zoodanig, dat de blokkadekwestie niet altijd practisch van belang was.
Ondanks een decreet van Bolivar en de pogingen van Brion om excessen te voorkomen, werden de handel en de scheepvaart van Curaçao door de zeemacht der
independenten lastig gevallen, uit weerwraak wegens de hulp van af ons eiland aan
het Spaansche gezag verleend, door levering van benoodigdheden als anderszins; ook
Spaansche kapers echter maakten de vaart voor Curaçaosche schepen wel eens
gevaarlijk.
Op 17 December 1819 kwam de vereeniging tot stand van Venezuela en Nueva Granada,
waarnaar reeds ettelijke jaren was gestreefd en dat ondanks den tegenstand in eerst9
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genoemd land. De nieuwe staat kreeg den, voor het eerst door Miranda gebruikten
naam Colombia, ter eere van den grooten ontdekker; Simón Bolivar, sedert het
vorige jaar President van Venezuela, aanvaardde het presidentschap der nieuwe
republiek. De nieuwe staatsregeling was een overwinning der centralistas; alle macht
was geconcentreerd op het centrale bestuur te Bogotá en de grondslag voor een
federalistische oppositie in Venezuela was gelegd.
In Europa intusschen vierde voorloopig het legitimisme hoogtij en de Zuid-Amerikanen
waren rebellen, ook voor de regeering van het Koninkrijk der Nederlanden, dat aan
de Heilige Alliantie zijn ontstaan te danken had. Aan den anderen kant richtte Koning
Willem I zijn buitenlandsche politiek bij voorkeur naar de Engelsche en het was
Engeland, dat de neiging toonde tot een zelfstandige gedragslijn en zich begon op te
werpen als de beschermer der rechten van de kleine naties; dat met betrekking tot
Zuid-Amerika de handelsbelangen aan deze houding niet vreemd waren, spreekt
van zelf.
Toen Brion's expeditie van 1816 succes had gehad, erkenden de V. S. de revolutionnairen als oorlogvoerenden, zoodat de vlag der independenten in de Amerikaansche
havens werd toegelaten; Engeland volgde haastiglijk, maar Nederland bleef achter,
wat natuurlijk voor den Curaçaoschen handel funest was.
Intusschen maakte de zaak der onafhankelijkheid grooten voortgang; de beslissende
slag viel 24 Juni 1821 in Carabobo, waar Bolivar en Páez overwinnaars bleven. Eerstgenoemde deed den 30sten der zelfde maand opnieuw zijn intocht te Caracas, de
Spaansche troepen ontruimden de kustplaatsen, met uitzondering van Puerto Cabello.
De situatie werd nu voor Curaçao wel zeer moeilijk. Zoowel de Spaansche regeeringspartij als de partij der independenten had op het eiland haar spionnen; de Curaçaosche
sympathiëen waren verdeeld, de Curaçaosche belangen lagen voor den eenen bij
dezen, voor den ander bij gene partij. Spaansche en Colombiaansche admiraliteitshoven deden om strijd ongerijmde uitspraken in kapersaangelegenheden, waarbij
Curaçaosche vaartuigen waren betrokken.
Op St. Thomas werd de Colombiaansche vlag reeds toegelaten en zelfs gesalueerd,
zonder handel was Curaçao niets dan "een lasposttt en Colombia dreigde met sluiting
der havens voor de schepen van alle landen, welke de republiek niet erkenden.
Spanje's zaak in Zuid-Amerika kon veilig als een verlorene worden beschouwd,
vooral toen de in 1822 uitgebroken oorlog met Frankrijk krachtsontwikkeling tot
onderdrukking der revolutie onmogelijk maakte.
Zeker niet in de laatste plaats op aandringen van den Gouverneur Cantz'laar besloot
de Nederlandsche Regeering in 1822 in het conflict tusschen Spanje en het voormalig
Spaansch-koloniale gebied in Zuid-Amerika een neutrale houding aan te nemen,
wat geen erkenning beteekende van den nieuwen staat, maar een einde maakte aan
de bevoorrechting der Spaansche zaak en het mogelijk maakte de Columbiaansche
vlag, als die eener oorlogvoerende partij, in onze havens toe te laten.
De eigenlijke verademing kwam voor Curaçao in 1823, toen Spanje's blokkade van
de kust, dank zij het krachtige optreden van Engeland, was opgeheven, Puerto Cabello
in handen der Colombianen was geraakt en de Spaansche troepen van de kust
geëvacueerd waren; feitelijk was de oorlog geëindigd.
Door het sluiten van een Nederlandsch-Colombiaansch handelsverdrag werd eindelijk
in 1829 de kwestie der souvereiniteitserkenning tot oplossing gebracht. De republiek
was reeds in 1822 door de V. S. erkend, in 1825 door Engeland. Handelsverdragen met
beide genoemde landen dagteekenden van 1824 en 1825. Engeland, dat wel steeds de
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handelsbelangen in het oog
hield, maar toch, tegenover
het vijfvoudig verbond, het
legitimiteitsbeginsel niet al te
bruusk op zij wilde zetten, had
eenigen tijd de houding aangenomen dat het bestaan van
diplomatieke betrekkingen tusschen twee landen nog niet
behoeft in te houden de wederzijdsche erkenning van elkanders souvereiniteit, een standpunt dat natuurlijk niet lang
kon worden gehandhaafd.
Curaçao verkeerde tegenover
de thans eindelijk door het
moederland erkende republiek
in de eigenaardige positie van
bij de Colombiaansche regeering te Bogotá meer sympathie
te genieten dan bij het ondergeschikte Venezolaansche bestuur, terwijl echter ons eiland,
wat de handelsbelangen betreft,
juist met Venezuela het meest
te maken had.
BOLfvAR.
Simón Bolivar, die in 1824 de
nieuwe republiek Bolivia had gesticht en die zijn ideaal - de vereeniging van alle
onafhankelijke Latijnschamerikaansche landen - wel zeer nabij is geweest, kon toch
zelfs aan de - zeer uitgestrekte en ook wegens de slechte verbindingswegen moeilijk
te regeeren - republiek Colombia geen duurzaam bestaan als eenheid verzekeren.
Wel had de afscheidingsbeweging onder Páez van 1826 geen gevolgen, doch na den
dood van den Libertador in 1830 viel de door hem gestichte staat uiteen, in de republieken Venezuela, Nueva Granada en Ecuador; de naam Colombia werd echter in
1863 weder hersteld, in het land dat thans nog dien naam draagt.
Na de afscheiding van 1830 was voor Curaçao weder Venezuela het vastelandsgebied
dat uit een oogpunt van handel- en scheepvaart het meest van belang was.
Het nieuwe Venezolaansche gemeenebest was centralistisch georganiseerd; de grondwet
van 1830 verdeelde het land in provincies, in plaats van in staten en het federalisme
zou niet vóór 1863 opnieuw zijn intrede doen in het staatsbestel. De centralistische
overwinning beteekende een overwinning voor de partij der grootgrondbezitters en
haar leider was de President José Antonio Páez, een figuur uit den onafhankelijksheidsoorlog, die ons reeds als een tegenstander van Bolivars unificatiepolitiek
bekend is.
Ook de krachtige Páez-regeering, die binnenlandsche rust en welvaart bevorderde,
ondervond natuurlijk bestrijding en, als altijd, was Curaçao de wijkplaats voor leden
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CURAÇAO
TEGENOVER
COLOMBIA EN
VENEZUELA.

der onderliggende partij; eerst tegenstanders der afscheiding van groot-Colombia;
later aanhangers der federalistische oppositie. Groote moeilijkheden echter deden zich
tijdens de Monagas-onlusten van 1831 en 1835/36 niet voor.
Onbehagelijker werd de toestand toen José Tadeo Monagas; in 1848; aan het bewind
kwam; als leider der liberale; of volkspartij; eigenlijk als dictator. De conservatieven
- partij der landeigenaars - vormden de oppositie; de oude namen federalistas en
centralistas hadden voorloopig afgedaan.
In het gewapend conflict tusschen oppositie en ;;wettige regeering bleef Curaçao
geen lijdelijk toeschouwer. Majoor van Leeuwen commandeerde een revolutionnairen
schoener in den slag van Maracaibo; schepen der opstandelingen voerden de Nederlandsche vlag; Curaçaosche schepen wel eens de Venezolaansche; dit laatste wegens
de belemmeringen welke; ondanks het handelsverdrag; de kustvaart onder uitheemsche
vlag ondervond. Páez deed in 1849 zijn laatste poging om het gezag weder in handen
te krijgen van af Curaçao.
Als gewoonlijk werden Nederlandsche schepen lastig gevallen en werd Curaçao
beschuldigd van hulp aan de ;;rebellenH te verleenen; in 1849 werden de diplomatieke
betrekkingen voor korten tijd verbroken; Venezuela dreigde met oorlog; maar bond
in; toen Nederland een eskader uitzond.
Na de opstandige bewegingen van 1853 en 1854 maakte de revolutie van 1858 een
einde aan de Monagas-regeering; de conservatieven kwamen aan het bewind onder
Páez; de liberalen noemden zich weder federalistas en Monagas vormde een derde
partij.
Het kortstondige bestuur der conservatieven; of oligarchisten; leverde weder moeilijkheden op voor Curaçao. Blokkades door de eene en door de andere partij van gedeelten der Venezolaansche kust; verblijf van ;;andersdenkendenH op Curaçao;
verboden wapenuitvoer van het eiland! In de Tweede Kamer erkende de Nederlandsche
Regeering dat Venezuela - d.w.z. het bewind van Páez; die eigenlijk alleen door
Caracas was gekozen - reden tot klagen had. Een beleediging; op zee aan de Nederlandsche vlag aangedaan bij de aanhouding van de Generaal Piar door een regeeringsguarda costa; eindigde met genoegdoening en schadevergoeding in 1862.
In 1863 kwam het tot een verdrag tusschen Páez en den president Juan C. Falcón; die
eenigen tijd tegelijk hadden geregeerd. De overwinning bleef aan de liberalen of
federalistas en vele oligarchisten vluchtten naar Curaçao en Bonaire.
De grondwet van 1864 maakte de provincies weder tot staten; een maatregel welke
de bedoeling had een tegenwicht te scheppen tegen de dictatuur en het overwicht van
Caracas; meer theorie echter dan werkelijkheid.
In 1866 braken woelingen uit onder Pulgar; die met 50 volgelingen van Curaçao naar
Maracaibo was getogen; in 1867 begon de revolutionnaire beweging der conservatieven;
natuurlijk volgden al spoedig de gewone klachten tegen de naar Curaçao uitgewekenen
en wegens de c1andestine levering van wapenen van ons eiland.
Oók echter leverde Curaçao steenkool aan een regeeringseskader; dat de afvallige
steden Coro en Maracaibo blokkeerde; waartegen de revolutionnairen weder maatregelen namen.
In het Koloniaal Verslag van 1870 erkende de Nederlandsche Regeering dat de vele
klachten aangaande Curaçaosche verstandhouding met de revolutionnairen gegrond
waren. Den Haag meende dat er opgetreden moest worden en de Gouverneur Mr. A. M. de Rouville - zag zich gedwongen den revolutionnair Antonio Guzmán
Blanco en eenige volgelingen uit te zetten; ondanks de krachtige protesten in den
H
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Kolonialen Raadt volgens de meening van welk lichaam het Opperbestuur volmaakt
onbevoegd was om Venezolaansche politieke toestanden te beoordeelen. Curaçaosche
ingezetenent die zich bij den Koning beklaagdent ontvingen een ontevredenheidsbetuiging wegens hun optreden tot antwoord. Dat het Curaçaosche publiek op het goede
en de Regeering op het verkeerde paard had gewed zou spoedig blijken; de Regeering
echter had Nederlandts moree1e internationale verplichtingen in het oog te houdent
al mogen die van Duitsche zijde onder haar aandacht zijn gebracht.
Voor Venezuela bespoedigde Guzmánts uitwijzing de oplossing; deze laatste had thuis
een voldoende meerderheid op zijn hand en de behandeling welke hem op Curaçao
was ten deel gevallen vergrootte allicht nog zijn aanhang. Hij behaalde de overwinning
en het olichargisme heeft nooit meer een kans gekregen.
Het eerst niet door de Nederlandsche Regeering erkende Guzmán Blancobewind t kreeg
eind 1870 - toen de afscheidingsbeweging van den staat Zulia was onderdrukt
- de macht geheel in handen. Guzmán werd in 1873 constitutioneel president voor
vier jaar t trad dus in 1877 aft maar kwam in 1879 opnieuw aan het bewind.
De geheele langdurige regeeringsperiode van dezen president is er een geweest van
slechte verstandhouding met Curaçao. Guzmán zag steeds de hand van Curaçaosche
speculantent of op Curaçao toegelaten samenzweerders t in de tegen zijn bestuur
beraamde aanslagent eischte eenmaal zelfs vergoeding door Nederland van de kosten
gemaakt tot herstel der staatsorde en verweet den Curaçaoschen smokkelhandel
aan de republiek 50 % harer inkomsten te ontnemen. In 1875 verbrak hij de
diplomatieke betrekkingen met Nederlandt wat beantwoord werd met intrekking van
het Curaçaosche wapenuitvoerverbod; nieuwe represailles tegen den Curaçaoschen
handel waren natuurlijk het gevolg.
Curaçao was in het Venezolaansche revolutionnaire tijdperk niet alleen wijkplaats voor
politieke ballingent maar ook arsenaal voor de strijdende partijen; dit laatste was in
verschillende opzichten bedenkelijkt ook omdat de revolutiepartij van heden de wettige
regeering van morgen kon zijn.
Door den uitvoer vrij te laten kon het Gouvernement een Venezolaansch - of ander
Zuidamerikaansch - bewind in de gelegenheid stellen een revolutionnaire beweging
te bestrijdent doch dezelfde uitvoervrijheid kon ook aan zoodanige beweging steun
verleenen; aan den anderen kant kon ook door een verbod van uitvoer zoowel de
regeeringspartij als de oppositie worden gedupeerd. Alles hing maar af van de keuze
van het oogenblik.
De koloniale kas genoot bij den invoer en bij den wederuitvoer van krijgsbehoeften
een zeker recht; een uitvoerverbod had betrekking op den export naar plaatsen in
opstand. Natuurlijk werd niet uitgeklaard naar plaatsen waarvoor het verbod gold;
er werd echter boete geheven van de exporteurs t wanneer zij van uitgevoerde wapenen
geen landingscertificaat overlegden. In de eerste plaats dus duldde Nederland
(theoretisch ten minste) dat zijn onderdanen een opstand in een bevriend land steundent
wanneer zij er maar een geldboete voor over hadden; ten tweede echter werd fraude
en omkooping in de hand gewerkt. Ten einde beboeting te voorkomen legde men certificaten over volgens welke de krijgsbehoeften waren afgeleverd in een land waar géén
opstand heerschte; zoodanige certificaten waren wel te krijgen in een voor het oogenblik ttrustige" kolonie of republiek - die echter op een ander oogenblik het Curaçaosche
arsenaal zelf wel eens noodig kon hebben - en er werd zelfs beweerd dat certificaten
werden uitgereikt op plaatsen waar men noch het schipt noch de lading had gezien.
Zoowel in de Tweede Kamer als op Curaçao gingen stemmen op tegen de tot dusver
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gevolgde tactiek. Wapenen en munitie werden natuurlijk nooit met
eenig ander doel geïmporteerd,
dan om er afzet voor te zoeken in
naburige landen en niet op den
wederuitvoer, maar op den invoer
moest in de allereerste plaats controle worden uitgeoefend.
Guzmán Blanco schijnt er tijdens
zijn eerste regeeringperiode sterk
van overtuigd te zijn geraakt, dat
wanneer Curaçao Venezolaansch
werd, het voor goed met alle revolutie in zijn land gedaan zou zijn.
Toen hij zich in 1879 naar Europa
begaf, schijnt ook "formalizar la
compra de Curazao" deel uit te
hebben gemaakt van het doel zijner
reis. Dat voor een transactie als de
bedoelde de formule niet zoo gemakkelijk te vinden is, zal hem aan
deze zijde van den oceaan wel spoedig duidelijk zijn geworden. Afgezien van het instellen der additioneele invoerrechten, een maatregel
welke ook van een ander Venezolaansch bewind had kunnen uitgaan,
is de Guzmán Blancoperiode er
een geweest van groote moeilijkheden. Aanhouding van Nederland sc he schepen en Nederlandsche onderdanen, verbreking der
diplomatieke betrekkingen (twee
keer) en de sluiting van havens aan
GENERAAL CIPRIANO CASTRO,
STAATSPRESIDENT VAN VENEZUELA.
den eenen kant, optreden der marine en invordering langs diplomatieken weg van soms overdreven particuliere vorderingen aan den anderen. De
betrekkingen zijn eerst in 1894 hersteld, toen Nederland, als eenige concessie,
beloofde bij revolutionnaire woelingen in Venezuela de "onzijdigheid" in acht te
zullen nemen.
Guzmán's optreden tegen Curaçao mag natuurlijk niet uitsluitend worden gezien als
door persoonlijke rancune ingegeven; aan den anderen kant echter was het koloniale
gouvernement ten slotte niet verplicht zijn streven te richten op het beletten van
rechtenontduiking, of clandestienen wapeninvoer, in een vreemd land.
Toen in 1898 een "nationalistische" revolutie uitbrak, beschikte het Curaçaosche
gouvernement over de wettelijke bevoegdheid om ook den dóórvoer van wapentuig
te verbieden.
Intusschen was in 1887 aan het bewind van Guzmán Blanco een einde gekomen, maar
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onder het in 1899 aangevangen Castroregiem zou Curaçao voor moeilijkheden worden
gesteld. grooter dan in eenig vroeger tijdperk ten aanzien van de naburige republiek
ondervonden. Ciprano Castro. El Restaurador. hoofd der partida liberal restauradora. had niet alleen met binnenlandsch verzet te kampen. maar zag zijn land
bovendien gewikkeld in ernstige oneenigheden met vreemde mogendheden.
Een aantal revoluties. welke vele duizenden slachtoffers eischten. kenmerkten het
Castro-tijdperk. dat tot 1908 heeft geduurd. De reeds genoemde nationalistische
revolutie (Hernandes) en de actie van de partij der landeigenaars (Matos). mogen hier
worden vermeld. Als gewoonlijk werd Curaçao verdacht van revolutionnaire bewegingen
te begunstigen en aan samenzweerders gastvrijheid te verleenen. werden Curaçaosche
en Arubaansche vaartuigen aangehouden en hadden in Venezuela gevestigde Nederlandsche onderdanen te lijden. dit laatste echter ook wel van de zijde der revolutiepartij. Voor zoover Castro's beruchte decreten ook gericht waren tegen het Britsche
eiland Trinidad. mogen zij natuurlijk niet uitsluitend aan rancune of verdenking
tegen Curaçao worden toegeschreven.
De vaak vexatoire maatregelen tegen het buitenland en tegen vreemdelingen waren
voor een deel ook pogingen om den smokkelhandel tegen te gaan en troffen niet alleen
Curaçao. Wellicht echter heeft ook bij Castro de hoop dat Nederland te bewegen zou
zijn Curaçao aan Venezuela af te staan. een rol gespeeld.
De groote moeilijkheden met het buitenland evenwel vonden haar oorzaak in de
vorderingen welke vreemdelingen meenden te hebben op den Venezolaanschen staat.
Castro trad ten aanzien van deze vorderingen op als de verdediger der leer van den
Argentijn Carlos Calvo en verzekerde zich daardoor populariteit. ook in andere
Latijnschamerikaansche republieken. Geen invordering langs diplomatieken weg.
zoolang de vreemdeling niet in het land waarop hij een vordering meent te hebben
alle rechtsmiddelen heeft uitgeput! De in Venezuela in 1901 ingestelde junta calificadora echter werkte niet tot tevredenheid der vreemde mogendheden. ook niet van
Nederland. dat vele eischen van Nederlandsche onderdanen (Curaçaoenaars) te
ondersteunen had.
Duitschland. dat grootere handelsbelangen had in Venezuela dan eenig ander land
en dat reeds in 1901 de Ver. Staten had gepolsd ter zake van een gewapend optreden
(rekening moest worden gehouden met de Monroeleer). ging eind 1902 samen met
Engeland en Italië. Deze drie mogendheden. hare eischen in zake de vorderingen
harer onderdanen niet ingewilligd ziende. braken de diplomatieke betrekkingen met
Venezuela af. Engeland blokkeerde de kust van La Guaira tot de Orinoco. Duitschland
deed hetzelfde met Puerto Cabello en Maracaibo en Italië met La Vela de Coro.
De Castroregeering. steeds door revolutie gevaar bedreigd. kon niets anders doen dan.
door tusschenkomst van Washington. een vergelijk aangaan met de drie blokkademogendheden. De schuldenkwesties zouden door gem.engde com.m.issies worden geregeld
en de blokkade werd in Februari 1903 opgeheven.
De Calvoleer had men voor het oogenblik ter zijde moeten stellen. maar het Venezolaansch Congres zorgde ervoor. dat het principe niet voor de toekomst werd prijsgegeven.
Het was vooral tegen Nederland. d.w.z. tegen Curaçao. dat President Castro na 1903
onwelwillend gezind bleef. tegen Curaçao. dat operatiebasis was geweest voor de
blokkeerende Duitsche oorlogsschepen. Nederland zelf. hoewel over voldoende scheepsmacht beschikkend. had niet aan de blokkade deelgenomen en haar - conform de
gedragslijn van andere mogendheden - ook niet als oorlogsblokkade behandeld.
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HS. MS. "JACOB VAN HEEMSKERCK" BRENGT EEN VAARTUIG DER VENEZOLAANSCHE KUSTWACHT OP CURAÇAO
BINNEN (1908)

zoodat geen neutraliteitsverklaring had plaats gehad. Wat de schuldenkwestie aangaat
was ook Nederland door een overeenkomst betreffende. een gemengde commissie
bevredigd geworden.
Door een reeks van maatregelen van de zijde van Venezuela werden de Curaçaosche
handel en de Curaçaosche scheepvaart getroffen, maatregelen waarvan vaak heel
moeilijk valt uit te maken of zij door rancune dan wel door overwegingen van algemeene
politiek waren ingegeven, zooals ook van de grieven der Castroregeering tegen ons land
en tegen Curaçao niet altijd duidelijk blijkt of zij al of niet gezocht waren.
Op 20 Juli 1908 kreeg de Nederlandsche zaakgelastigde te Caracas zijn paspoort om
een reden welke, hoe ernstig misschien op zich zelf, niet direct tot een zoodanigen
maatregel had mogen leiden en gedaan werd in een vorm, welke voor Nederland
krenkend was. Evenals in vroegere gevallen ging de behartiging der Nederlandsche
belangen op den Duitschen gezant over.
Spoedig daarop werden op Curaçao twee Venezolanen door het publiek lastig gevallen
en een aan een broeder van President Castro toebehoorend schip geboycott. Op
31 Juli kon Hr. Ms. Gelderland ter reede van La Guaira geen verbinding met den wal
krijgen, waardoor het niet mogelijk was een brief voor den Duitschen gezant te
Caracas over te doen brengen; de volgende maand werd een officier van denzelfden
bodem, belast met een bericht van zijn commandant aan de havenautoriteiten te
La Guaira, onheusch behandeld.
Curaçao beleefde een spannenden tijd. Op 3 Juli 1908 requestreerden de Curaçaosche
Kamer van Koophandel en Nijverheid, de Groep Nederlandsche Antillen van het
Alg. Ned. Verbond en de Curaçaosche afdeeling der Nederlandsche Vereeniging "Onze
Vloot" gezamenlijk bij de Kroon, in het belang eener afdoende regeling der Nederlandsch-

136

Venezolaansche verhoudingt de
volgende maand drongen een
kleine 150 Curaçaosche ingezetenen bij het Gouvernement aan
op opheffing van het verbod van
uitvoer vankrijgsbehoeften. Eveneens in Augustus verscheen op
Curaçao een geruststellende proclamatie van H.M. de Koningin.
De Nederlandsche Regeering verzekerde zich van de instemming
van de Vereenigde Staten en van
eenige Europeesche mogendheden
met een eventueel gewapend optreden en eischte van Venezuela
intrekking van het overschepingsdecreet van 4 Mei 1908; anders
zou ons land zich niet meer gebonden achten aan het protocol t
waarbij in 1894 de diplomatieke
betrekkingen waren hersteld en
Nederland onzijdigheid bij revolutionnaire bewegingen in Venezuela had toegezegd.
Toen aan het ultimatum niet
werd voldaan t werd op 7 November 1908 op Curaçao het uitvoer- GENERAAL IUAN VICENTE GOMEZ. PRESIDENT VAN DE VEREENIGDE
verbod van wapenen en ammu- STATEN VAN VENEZUELA.
ni tie ten opzichte van Venezuela
voor onbepaalden tijd opgeschort; kort te voren had de Gouverneur bij verordening de
bevoegdheid gekregen den invoer ervan te verbieden. Er zullen op het eiland wel tegenstanders van Castro hebben vertoefdt maar of er onder de weder van kracht geworden
bepalingen van 1858 van uit Curaçao wapenen aan de Venezolaansche revolutionnairen
zijn toegevoerd t is niet gebleken.
De versterkte Nederlandsche zeemacht ageerde op de Venezolaansche kust en dank
zij de binnenlandsche Venezolaansche toestandent werd een resultaat bereikt t buiten
alle verhouding tot de ontwikkelde militaire krachtsinspanning.
Het bericht der demonstratie veroorzaakte een oproerige beweging in de hoofdstad t
welke op ontstellend snelle wijze een eind maakte aan het bewind van Cipriano Castrot
die zelf in Europa vertoefde. De eerste Vice-president t Juan Vicente Gómez t kwam aan
het roer en opende onderhandelingen met Nederland.
Ook diplomatiek behaalde ons land aanvankelijk een volledig succes; het overschepingsdecreet werd ingetrokken en eenige andere vexatoire bepalingen buiten
werking gesteld; onzerzijds werden de maritieme maatregelen gestaakt en het verbod
van uitvoer van krijgsbehoeften wede~ ingesteld.
Er zijn daarna onderhandelingen gevoerdt waarbij de Nederlandsche Regeering trachtte
het ijzer te smeden terwijl het heet was en dus overvroegt wat echter geen succes had;
ook toen onzerzijds water in den wijn werd gedaant wist Venezuela zich aan het doen

137

van belangrijke concessies te onttrekken. De twee groote kwesties, de additioneele
invoerrechten' op van onze Antillen afkomstige goederen - voor Venezuela een
geheiligde traditie geworden - en de schadevergoeding voor het plunderen der winkels
van een Nederlandsch onderdaan te Caracas bij de laatste omwenteling - een vordering waarbij voor Venezuela de Calvoleer betrokken was - bleven ongeregeld.
Zoodoende is een tijdperk zonder diplomatieke betrekkingen ingetreden, dat twaalf
jaar heeft geduurd, maar waarin geen onaangenaamheden van eenige beteekenis zijn
voorgekomen. Het krachtige bewind van Generaal Gómez wist de binnenlandsche rust
te handhaven en, afgezien van een kleine moeilijkheid in 1913 betreffende aangehouden
Arubaansche visschersvaartuigen, was de verhouding tot Nederland steeds zeer goed.
Als provisioneel president, als presidente constitucional, of als presidente electo,
opperbevelhebber van het nationale leger, heeft "el benemerito genera'" sedert 1908
voortdtJfend de macht in Venezuela in handen gehad; gedurende de laatste veertien
jaar dezer langdurige periode heeft een regelmatige diplomatieke verhouding bestaan
tusschen zijn land en het onze.
Geen moeilijkheden tusschen de Venezolaansche en onze regeering zijn voortgevloeid
uit de mislukte expeditie van Urbina, ondernomen van af Curaçao en uitgerust met op
Curaçao bij den overval van fort Amsterdam vermeesterde wapenen.
Die verrassing zelf is nog maar een vijftal jaren geleden en zij heeft in het moederland
groote opschudding verwekt; haar hier uitvoerig te bespreken lijkt onnoodig.
Op één bepaald element in de Urbinazaak evenwel moge de aandacht worden gevestigd.
Sedert het begin der 1ge eeuw had Curaçao veel gezien van den strijd der politieke
partijen op het tegenoverliggende vasteland, een strijd voor nationale onafhankelijkheid eerst, later een strijd vóór en tegen een bepaalden staatsvorm, een bepaald principe,
een bepaalde groep, een bepaalde persoon. Onder de "revolutionnairen" echter die
Urbina tot militair leider hadden gekozen, waren er voor wie, volgens hun eigen
verklaringen, niet het verlangen naar een ander bewind in Venezuela overheerschte,
maar het verlangen naar een andere samenleving.
Reeds geruimen tijd vóór 1929 speelde de proletaristische politiek in vele revolutionnaire
bewegingen in Spaansch Amerika een rol, maar Curaçao had er nimmer van zóó
nabij mee kennis gemaakt.
Wat den vroegeren op Curaçao vertoevenden bannelingen bezig hield waren voor de
Curaçaosche bevolking de aangelegenheden van een vreemd land; de samenzweerders
van 1929 evenwel - of een zeker aantal hunner - waren propagandisten eener wereldbeweging.
De nationalistische actie op het vasteland van een goede honderd jaar vroeger deed
de behoefte ontstaan aan een Curaçaosch buitenlandsch beleid. De propaganda
- van buitenaf - voor het communisme, welke den allerlaatsten tijd ook in ons
Caraibische eilandengebied moet zijn doorgedrongen, stelt eveneens nieuwe eischen
aan de Curaçaosche bewindvoering, of zal die in de naaste toekomst gaan stellen.
Eischen evenwel van een ander karakter dan bij de vroegere gelegenheden.
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HET BESCHAVINGSWERK DER KATHOLIEKE MISSIE
OP CURAÇAO.
Het ligt voor de hand, dat wij binnen het raam van deze schets, ons in hoofdzaak VÓÓR DE
zullen bezig houden met het beschavingswerk, door de Katholieke Missie op Curaçao KOMST DER
verricht, sinds de komst der Hollanders in 1634; - het werk dus tot stand gebracht, HOLLANDERS.
in hoofdzaak door Nederlandsche priesters onder Nederlandsch Bewind.
Dit houdt geen kleineering in van hetgeen er onder Spaansch Bestuur gedaan is.
Meermalen is, ook van de zijde van andersdenkenden, daaraan hulde gebracht.
Hoewel er weinig omtrent het werk der Spaansche Geestelijkheid bekend is, mogen
we toch veilig uit de resultaten besluiten tot een intens kolonizeeren, ook en vooral op
geestelijk gebied. Want bij de komst der Hollanders was Curaçao een Katholiek eiland.
De Spanjaarden en Indianen die er woonden, beleden bijna allen den Katholieken
godsdienst. Ditzelfde kan men zeggen van de nabij gelegen eilanden Aruba en Bonaire.
Toch kan dit werk moeilijk beschouwd worden als de kiem, waaruit het later beschavingswerk is opgebloeid, - als de grondslag, waarop door de Nederlandsche priesters is
voortgebouwd. En wel om de eenvoudige reden, dat bij de komst der Hollanders,
die over het algemeen den Katholieken en den Katholieken godsdienst weinig vriendelijk
gezind waren, zoo goed als de geheele bevolking, zoowel Indianen als Spanjaarden,
geleidelijk wegtrok naar het tegenover Curaçao gelegen vasteland van Venezuela,
waar zij zich onder Spaansch Bewind veilig voelden en vrij hun godsdienst konden
uitoefenen.
Van de Katholieke gemeente, met haar twee eenvoudige, nederige bedehuizen, een
aan de St. Annabaai en een ander op Ascension gelegen, en staande onder geestelijke
rechtsmacht van den bisschop van Coro, wiens zetel in 1599 naar Caracas werd verlegd,
bleef dus niet veel over.
Een geheel nieuw tijdperk trad in, van meer stoffelijke welvaart, waarop in hoofd- KOMST DER
zaak het oog der nieuwe bewindvoerders gericht was. Handel en scheepvaart HOLLANDERS
bloeiden op en breidden zich uit. Deze vereischten arbeidskrachten. Nu deze er niet IN 1634.
meer waren, moesten ze worden ingevoerd. En zoo ontstond er een levendige slavenhandel, waarvan gedurende bijna anderhalve eeuw Curaçao het middelpunt geweest
is in de West-Indiën. In plaats van de Spanjaarden, de eerste veroveraars van ons
West-Indisch gebied, traden de Hollanders; - in plaats van de vrije oorspronkelijke
bewoners en bezitters, de Indianen, traden de heidensche uit Afrika ingevoerde slaven.
Hierbij voegden zich nog kolonisten van allerlei nationaliteit, die aangelokt door de
oplevende welvaart, zich op Curaçao kwamen vestigen en er hun geluk beproeven.
De volkstaal, het Papiamento, draagt nog de duidelijke sporen van dit mengelmoes
van naties.
Dit was het terrein ter ontginning. Alleen de omstandigheden waren voor het Katholiek
ontginningswerk allesbehalve gunstig. Dit was het materiaal ter beschaving, - om
er den beschavingsarbeid van het Christendom in al zijn grootheid en diepte op te
beproeven. Alleen de menschelijke factoren stonden dit werk maar al te veel en al
te dikwijls in den weg.
De Protestantsche bedienaren trokken zich al bitter weinig van de arme negerslaven
aan. Godsdienstig gesproken was men ze liever kwijt dan rijk. En op hun voorbeeld
lieten de Protestantsche meesters zich al heel weinig aan hun geestelijk heil gelegen
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liggen. Wanneer de bedienaren van het Woord Gods zoo tegenover ze stonden, en
de slaven nauwelijks waardig keurden om denzelfden God te aanbidden en denzelfden
godsdienst te belijden als zij, wat was er dan te verwachten van de slavenmeesters,
die ze nauwelijks anders beschouwden dan als een middel ter exploitatie hunner
bezittingen? Hoe gaarne had de Katholieke godsdienst zijn beschermende vleugelen
over ze uitgestrekt. Er vielen zielen te redden, zoo goed als van iedereen. Helaas,
hier zoo goed als in de Vereenigde Provinciën lag de Kerk aan banden, met handen
en voeten gebonden. Dat zij nog adem haalde, was te danken aan haar innerlijke
goddelijke levenskracht, - en aan het gelukkige feit, dat dikwijls de natuur beter is
dan de leer.
Wel bleven de Plakkaten, waarbij in de Vereenigde Nederlanden de Katholieke godsdienst verboden was, ook hier geldend. Uitdrukkelijk werden ze nog eens van kracht
verklaard op 27 Maart 1637. En speciale Plakkaten werden er uitgevaardigd tegen
de Spaansche priesters en Jezuieten, die in de omliggende landen werkzaam waren.
Doch het lag aan de Overheid om er de hand aan te houden of niet. Aan de meerdere
of mindere gematigdheid in de toepassing ervan is het te danken, dat het Katholiek
geloof, ofschoon officieel verboden en geweerd, geleidelijk kon doordringen, ook tot
de laagste lagen der maatschappij, tot de arme negerslaven, wier harten te ontvankelijker waren voor den weldadigen invloed van het Katholiek geloof, naar mate zij
van den anderen kant zich meer verlaten en veronachtzaamd gevoelden. De Doopboeken wijzen het uit, hoe telkens Spaansche priesters, van de tegenover gelegen
kust van Venezuela, hetzij op eigen gelegenheid en gedreven door een innig apostolisch
medelijden met de naar het Woord Gods hunkerende schare, hetzij aan boord van
Spaansche "Capers" op Curaçao aankwamen. Den korteren of langeren tijd, - soms
slechts een verblijf van enkele dagen, - dien zij daar doorbrachten, benutten zij om
de vrije kolonisten, die er zich sinds 1634 gevestigd hadden, in de gelegenheid te
stellen hun godsdienstplichten waar te nemen, en ze in hun geloof te versterken.
Maar tevens ook om de zaden van geloof verder uit te strooien. Kinderen werden
gedoopt, slaven onderricht, en %00 werd zachtjesaan de bodem voor het Katholiek
leven, dat zich in latere jaren zoo schoon ontplooien zou, voorbereid. De Doopboeken
bewaren de namen dezer stille weldoeners van ons volk, die t~r wille van hun geloof
en ter liefde voor de zielen, boete en gevangenschap trotseerden.
Dat er in deze omstandigheden van een geregelde zielzorg geen sprake kon zijn, is
maar al te begrijpelijk.
'
Natuurlijk bleef de Overheid waakzaam tegen zulke Paepsche Stoutigheden. Het
gevolg was, dat in 1667 een Plakkaat werd uitgevaardigd, waardoor het een Roomsch
priester verboden was om zich op Curaçao tf vestigen, "zonder prealabel consent
van Zyne Doorluchtige Hoogheiden de Bewindhebberen der Compagnie".
In 1674 w~rd de Tweede West-Indische Compagnie. opgericht, die in haar optreden
tegen de Roomsche Geestelijkheid heel wat gematigder was dan de eerste. Aan deze
meerdere gematigdheid zal het feit wel niet vreemd zijn, dat er zich op Curaçao
voortdurend meer Katholieke kolonisten van vreemde nationaliteit vestigden, die
wellicht in den handel een voorname plaats bekleedden. Echte kooplui als de mannen
der West-Indische Compagnie waren, wisten zij de huik naar den wind te zetten.
Men werd toeschietelijker in het geven van verlof aan Katholieke priesters om zich
in de kolonie te vestigen. Vooral sinds het begin der 18de eeuw begon er een voor
het godsdienstig leven heel wat gunstiger wind te waaien.
Van 1705 af is Curaçao feitelijk niet meer zonder een Katholiek priester geweest.
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Wel was nog in het jaar 1699 de Fransche Capucijn Victor de Dole als een minder
gewenscht element door den Gouverneur van het eiland afgezet. Deze was de eerste
priester die er zich metterwoon gevestigd had. Hij bewoonde een huis binnen de
wallen van Willemstad aan de haven gelegen. waar hij 's Zondags en op Feestdagen
voor een kleine schare van kolonisten de H. Mis las en. zooals het heette. ..eenige
vreemde ceremoniën volgde:' Hij was ook de eerste die zich vrij in zijn kloosterkleed
op straat vertoonde.
Met het volste recht schreef J. H. J. Hamelberg in de "Amigoe di Curaçao" van
7 Maart 1896. in een artikel: "Iets over de Katholieke Missie":
"De sociale positie der Katholieken van het eiland gedurende de 17de en 18de eeuw
was verre van benijdenswaardig. Evenals in het moederland waren ook hier de
bepalingen van kracht. dat militaire noch politieke officieren den katholieken godsdienst mochten zijn toegedaan. en dat zij zelfs. met een katholieke vrouw trouwende.
van hunne ambten vervielen. (Plac. 1737. 1738. 1739 & 1740). Slechts eens werd te
Curaçao op die bepalingen een uitzondering gemaakt. n.m. toen de katholiek Pierre
Brion tot lid van den Raad werd benoemd; doch hier werd dan ook expresselijk bij
vermeld. dat het uit nood geschiedde. N. 1796. Zelfs over hun slaven hadden de
katholieken in geldofszaken geen volkomen beschikking. daar het zelfs den gepriviligieerden priesters Brouwers en Schink verboden werd slaven te trouwen. terwijl
vreemde priesters. die met de slaven godsdienstoefeningen hielden of hen doopten.
zich blootstelden "aan de poene om sonder eenig forme van proces te worden opgeligt en van dezen landen versonden:' (Rekw. 1785.)
In hetzelfde jaar 1699 mocht Curaçao binnen zijn wallen ontvangen een Jezuiet van
Duitschen bloede. Pater Michael Alexius Schabel. de eerste mogen we zeggen. die bij
de missioneering eenigszins systematisch te werk ging. Vier jaar had hij gewerkt als
missionaris in Nieuw-Grenada. Of hij kwam op een wenk van zijn zuster. die op
Curaçao getrouwd was. valt moeilijk te zeggen. Zeker is. dat de Katholieke kolonisten blij waren weer een priester in hun midden te hebben.
Groot was de onwetendheid op godsdienstig gebied. waar tegenover hij zich gesteld
zag. In minder dan één jaar stelde hij een catechismus op in drie talen. waarschijnlijk
in het Spaansch. Indiaansch en Vlaamsch. Doch wilde hij zijn arbeid eenigszins stabiel
maken. dan moest hij trachten zich te voorzien van een vaste aanstelling van zijn
regulieren Overste. met consent van de Burgerlijke Overheid. Met dat doel trok hij
via Nederland naar Rome. En van beide voorzien keerde hij in 1705 terug. In de
geschiedenis der missie is dit jaar en deze terugkeer van Pater Schabel van vèrstrekkende beteekenis. daar ze niets minder beteekende. als dat de Paters Jezuieten
van de Vereenigde Nederlanden de zorg voor de Curaçaosche Missie op zich namen.
Hiermee werd ook de eerste band gelegd tusschen de Curaçaosche Missie en Nederland. een band die officieel bevestigd werd. toen in 1769 Curaçao verheven werd tot
Apostolische Prefectuur. met eigen kerkelijk Bestuur.
Curaçao zou niet langer van priesters verstoken zijn. Wel was het Pater Schabel niet
gelukt om onder zijn confraters in het moederland geestdrift te wekken voor zijn
missie. Hij was er echter zeker van. dat zijn werk vroeg of laat zou worden gesteund
en voortgezet door andere Ordebroeders. die na hem zouden komen.
Bijna veertig jaren. van 1705 tot 1742. hebben de Paters Jezuieten hier gewerkt. Weinig
waren de arbeiders; nooit waren er meer dan drie tegelijk. En van de acht die hier
gearbeid hebben; zijn er zes op Curaçao gestorven. Maar hard hebben ze gewerkt. en
de volle hitte van den dag gedragen. Zij stelden zich niet enkel tevreden met de ziel141

zorg voor de vrije kolonisten in de stad; ook het lot der arme negerslaven trokken
zij zich aan, zoowel op Curaçao als op het naburige eiland Bonaire. In het jaar 1741
werden niet minder dan 1468 doopsels toegediend.
Door den omgang met den Katholieken priester werden de negerslaven al spoedig
voor het katholiek geloof gewonnen. De eenige die zich iets van hen aantrok, was de
katholieke priester, die met hun droevig lot begaan, alle middelen aanwendde om ze
aan de weldaden van het Christendom deelachtig te maken. De kiem was hiermee
gelegd. Doch om die kiem te doen gedijen en ontwikkelen tot een waarlijk godsdienstig
en zedelijk leven, was er meer noodig, - een voortdurend contact en grondig onderricht. Bij het geringe getal arbeiders en de ongunstige tijdsomstandigheden viel hieraan voorloopig niet te denken.
Telkenmale zag de Missie haar jeugdige missionarissen, door armoede en overmatigen arbeid uitgeput, ten grave dalen. Deze zware verliezen noodzaakten de
Societeit van Jezus in het jaar 1742 om de Missie weer op te geven.
Konden in de 17de eeuw vreemde priesters slechts ter sluiks en op gevaar van bij
ontdekking goed en vrijheid te verbeuren er hun priesterlijke bediening uitoefenen,
- de 18de eeuw kende haar zoogenaamde gepriviligieerde priesters, dat wil zeggen,
priesters die met consent van de Regeering hun ambt bekleedden.
Zoo kon het gebeuren, dat toen de laatste Pater Jezuiet gestorven was, Curaçao toch
niet geheel van priesterlijke hulp verstoken bleef.
Onder de gepriviligieerde priesters, van verschillende nationaliteit en geestelijke
orden, die voor korteren of langeren tijd op Curaçao verbleven, moeten er twee met
name genoemd worden, nt. Pater Miguel Luis Grimon, een Augustijn, die zich pastoor
van Puerto Rico noemde, en Pater Franciscus Arnoldus Maubach, een MinderbroederConventueel uit de Vereenigde Nederlanden.
De eerste was hier vanaf het jaar 1751 vier jaar werkzaam. Hij legde de grondslagen
voor de kerk, later de kathedrale kerk, niet ver van het eenvoudig bedehuisje, dat
twintig jaar geleden zijn Spaansche Ordebroeder Fray de Caysedo y Velasco bewesten
de haven had ingericht. Het was hem echter niet gegeven om zijn werk te voltooien,
wel in hoofdzaak uit gebrek aan middelen.
Pater Maubach kwam op Curaçao aan op 14 Februari 1768. Naar alle waarschijnlijkheid is hij de eerste priester, die van Holland uitkwam, tengevolge van een briefwisseling tusschen de R.K. Gemeente op Curaçao en de Kerkelijke Overheid in
Nederland; - de eerste ook, die door Z.H. den Paus bekleed werd met de waardigheid van Apostolisch Prefect.
Niet lang mocht Curaçao van zijn aanwezigheid en werkzaamheid genieten. Hij stierf
reeds op 29 September 1769. Maar zijn naam zal verbonden blijven aan de aloude
St. Annakerk. Hij voltooide het werk door Pater Miguel begonnen, en wijdde de kerk
toe aan de H. Anna, die daarmee patrones der Missie werd, - waarschijnlijk naar
aanleiding van het feit, dat het eerste kerkje op Curaçao, bij Groot Kwartier aan het
Schottegat gelegen, aan de H. Anna was toegewijd.
Door het feit dat de Curaçaosche Missie, die tot dan toe gestaan had onder de
geestelijke rechtsmacht, eerst van den Bisschop van Coro, daarna van Caracas, tot
Apostolische Prefectuur verheven werd, kreeg zij een eigen kerkelijk bestuur.
Een tweede datum van groote beteekenis voor de ontwikkeling der Curaçaosche Missie.
Doch met dit alles was de voor een gestadige ontwikkeling noodige stabiliteit nog niet
verzekerd.
En daarom was het streven van den Pauselijken nuntius te Brussel, Mgr. Ignatius Busca,
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er vooral op gericht, om religieuzen te vinden, die zich met de zielzorg in de Curaçaosche Missie zouden willen belasten. Slaagde hij hierin, dan was de toekomst der
Missie verzekerd.
In het jaar 1776 werd zijn streven met succes bekroond, en kon hij aan den prefect
van de Congregatie der Propaganda te Rome melden, dat de provincie der Paters
Franciscanen in België bereid gevonden was, om drie Paters voor de Missie af te staan.
Op 18 November van hetzelfde jaar nog kwamen de eerste Paters in Curaçao aan:
Pater Theodorus Brouwers, uit Rotterdam, als hoofd der Missie en Apostolisch Prefect.
Het Gedenkboek, ter gelegenheid van het Gouden Jubilee der Dominikanenmissie
in 1920 uitgegeven, beschrijft hunne werkzaamheid in deze woorden:
"Met den ijver van apostelen hebben zij het brood des Evangelies onder de duizenden
slaven gebroken. In dankbare herinnering leven voort de namen der Paters Schinck,
Stöppel en Pirovano, die als wakkere aanvoerders steeds op de bres stonden, waar
de slaaf moest verdedigd worden tegen een fanatiek-protestantsche coterie van
Gouvernementsambtenaren. Eenmaal door het doopsel vrije kinderen Gods geworden,
werd de geestelijke vrijheid van den slaaf gehandhaafd ten overstaan van het hoogste
burgerlijk gezag. In den breede verhaalt de geschiedenis van het interdict om slaven
te trouwen, en vrije lieden niet dan met een trouwbrief van den ambtenaar van den
burgerlijken stand, maar ook van den apostolischen moed van den Prefect, toen hij
beloofde om zich stipt naar deze aanzegging te zullen gedragen, "dog oordeelde volgens
zijn gewisse zulks niet wel te kunnen doen voor slaven, vermits het onbillijk was deze
in hoerendom te laten leven:' Voeg hierbij nog de ellende als gevolg van de invasie
van Franschen en Engelschen, de verwoesting in de Missie veroorzaakt door den
hevigen orkaan van 1807, en men begrijpt voldoende, dat de weg der zonen van
St. Franciscus niet langs rozen leidde:'
Als bewijs hoe de katholieke priesters in hun streven voor de zedelijke verheffing
van den slaaf bemoeilijkt werden, diene het feit, dat nog ten jare 1785 tegen een
katholiek priester, Theodorus ten Oever, een boete geëischt werd van 10.000 gulden,
en verbanning van het eiland en afbreking van het altaar, alleen wegens het toedienen
van het doopsel, het in ondertrouw nemen en het oefenen van cIandestienen godsdienst.
En Pater Joannes Stöppel, die zich buiten kennis van het Bestuur en van zijn pastoor,
bij schrijven van 18 October 1817, rechtstreeks tot Z.M. den Koning gewend had, ter
verkrijging van maatregelen, om den zedelijken en godsdienstigen toestand der slaven
te verbeteren, en hen zooveel mogelijk tot nuttige leden der maatschappij te vormen,
zou om dit schrijven in ballingschap gezonden zijn, had een onverwachte dood hem
daarvoor niet behoed.
Toch vroeg hij niet meer dan hij als mensch, als priester en als Nederlander naar
recht en billijkheid vragen kon. Doch zijn leerstellingen werden als gevaarlijk voor
de rust en goede orde gebrandmerkt.
Met liefde zouden de Paters hun moeizamen arbeid hebben voortgezet, had niet de
suppressie van de Orde in de Nederlanden het den provinciaal onmogelijk gemaakt
de opengevallen plaatsen aan te vullen. En zoo zien wij na den dood van Pater
Pirovano in 1820 de Missie weer verweesd staan.
De tijdsomstandigheden kwamen hier te hulp. Het was in de dagen, dat overal de
vrijheidsleuze weerklonk, en dat ook in naburige Zuid-Amerikaansche republieken
het verlangen naar onafhankelijkheid zich meer en meer baan brak. 't Was overal
revolutie, en fel werd er gestreden om zich aan het Spaansche juk te ontworstelen.
Dat in deze omstandigheden de katholieke Geestelijkheid er moeilijk hare bediening
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kon uitoefenen, is licht. te begrijpen. Velen zochten een veilig heenkomen naar elders,
ook naar Curaçao. Enkelen werden door het Gouvernement erkend, de meesten
verbleven hier echter zonder consent. Geen was bekleed met de macht van Apostolisch
Prefect. Om hierin te voorzien, verleende Paus Pius VII op 9 December 1821 aan
den Prefect der Surinaamsche Missie de faculteit "om al· zijn gewone en buitengewone Apostolische volmachten aan zijn medepriesters in denzelfden Wijngaard des
Heeren te kunnen mededeelen", bij welke faculteit tevens veroorloofd werd, dat de
missionarissen die verkregen volmachten ook in de Missie van Curaçao mochten
uitoefenen.
Doch reeds gedurende ruim honderd jaren had de Katholieke bevolking van Curaçao
de apostolische werkzaamheid der Hollandsche priesters gezien en ondervonden; het verlangen naar Hollandsche geestelijken was zoo groot, dat de Kerkeraad van
de Katholieke Gemeente op Curaçao een schrijven richtte tot de hoogere geestelijkheid in het moederland, met het dringend verzoek om Hollandsche missionarissen.
In Holland was men van goeden wil; doch bij het bestaande gebrek aan geestelijken
in de Noordelijke provinciën, bleef dit verzoek aanvankelijk zonder succes. Bij
Koninklijk Besluit van 21 April 1823 werd daarna een aanzoek gedaan bij de Kerkvoogden der Zuidelijke provinciën, door een oproep in de Nederlandsche Staatscourant van dd. 28 Juli 1823.
Wel waren de tijden veranderd. Vroeger uit alle macht geweerd, werden nu Katholieke
priesters van Bestuurswege opgeroepen om naar Curaçao te gaan.
Hiermee zijn wij in de geschiedenis der Curaçaosche Missie gekomen tot het, we
mogen wel zeggen, glorieuze tijdperk van Mgr. Niewindt, den eersten Apostolischen
Vicaris, - het tijdperk van systematischen opbouw, ontwikkeling en organisatie.
Alvorens echter ons met dit tijdperk bezig te houden, willen wij even een blik slaan
op de ontwikkeling van het kerkelijk-godsdienstig leven op de eilanden Bonaire
en Aruba.
GODSDIENSTIG
LEVEN OP
BONAIRE.

De vóór-Hollandsche kerkgeschiedenis van Bonaire loopt ongeveer parallel met die
van Curaçao. De Laet schrijft uitdrukkelijk, dat in het jaar 1634 de meerderheid
der bevolking van Bonaire bestond uit Indianen, door de Spanjaarden vanuit Santo
Domingo daarheen gebracht. Ook waren er enkele Spanjaarden onder een Spaansch
Gouverneur. De groote meerderheid was Katholiek, en ze woonden in een dal, door
bergen omringd, naar alle waarschijnlijkheid het tegenwoordige Rincón.
Bij de komst der Hollanders zal het dezen wel vergaan zijn, zooals den Indianen en
Spanjaarden op Curaçao.
Van eenige geestelijke bediening tusschen de jaren 1634 en 1704 is niets bekend. De
achtergeblevenen zullen wel aan hun lot zijn overgelaten. De eerste Katholieke
priester, dien wij op Bonaire ontmoeten, is de bovengemelde Pater Schabel, die er
aankwam eind Juni of begin Juli van het jaar 1704. In zijn "Diurnal" verhaalt hij, dat
hij op Bonaire landde en er hartelijk door den Commandeur ontvangen werd. Op
diens verzoek doopte hij 30 Indianen. En hij verhaalt erbij, dat zij zeer blij waren,
want nooit tevoren hadden zij een Katholieken priester gezien. De Pater moest den
Commandeur, die zelf Katholiek was en geboren te Gent (België), beloven om spoedig
terug te keeren, en er het H. Misoffer op te dragen en de andere Sacramenten toe
te dienen. Of hij deze belofte heeft ingelost, weten wij niet met zekerheid, ofschoon
het wel waarschijnlijk is, daar hij van 1704 tot 1713 op Curaçao verbleef.
In het begin van Maart 1732 bezocht Pater Ferdinand Langhemans S.J. het eiland
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Bonaire. Toen hij kinderen en volwassenen had onderricht, had hij zes volle dagen
noodig om allen het H. Doopsel toe te dienen. Hoeveel personen hij gedoopt heeft,
is onbekend. Na terugkomst op Curaçao, einde Maart 1732, bleek het dat hij al te veel
van zijn krachten gevergd had, en lag hij drie maanden ziek te bed. Geheel herstelde
hij niet. Hij overleed eenige maanden later op 14 October 1732.
Daarna gingen er weer jaren voorbij, dat Bonaire geen Katholiek priester zag. De
eerste was Pater Franciscus Joannes Nuno, die er op 15 November 1772 aankwam,
en gedurende 10 dagen verbleef. Hij doopte er 132 kinderen en 12 volwassenen. Vanaf
dit jaar tot 1786 mocht Bonaire vrij regelmatig elk jaar bezoek van een Katholiek
priester ontvangen. Gedurende deze jaren vinden wij bezoeken geboekt van den
Apostolisch Prefect Pater Brouwers en Pater Schinck.
Van eenig bedehuis of kerkje, ook uit den tijd der Spanjaarden, vinden wij geen melding
gemaakt. Het eerste schuurkerkje, een gebouwtje van gevlochten takken met klei
bedekt, en van een dak van maisstokken voorzien, waarvan wij met zekerheid weten,
werd opgetrokken tusschen de jaren 1772 en 1780, ter plaatse Dentéra genaamd. Dit
gebouwtje diende tevens tot woonplaats voor den Katholieken priester, tijdens zijn
verblijf op Bonaire.
Het ligt voor de hand, dat er bij deze omstandigheden van een eigenlijk Katholiek
leven geen sprake kon zijn. De meerderheid was katholiek, en heeft ondanks de
ongunstige tijdsomstandigheden het geloof bewaard. Voor geen gering deel is dit te
danken aan de echt apostolische werkzaamheid van een persoon, wiens naam ten
volle verdient aan de vergetelheid ontrukt te worden, n.l. Cornelis Marten.
Deze werd geboren op Curaçao 27 September 1749, en stierf op Bonaire in den
gezegenden ouderdom van 102 jaren, op 31 Maart 1852.
Sinds 1772 of 1774 vergezelde hij den R.K. priester op zijn reizen naar Bonaire, om
hem bij de verschillende godsdienstoefeningen bij te staan. Wanneer hij zich voor vast
op Bonaire vestigde, is niet met zekerheid te zeggen, doch waarschijnlijk reeds na de
eerste of tweede reis. De tijd van zijn werkzaamheid op Bonaire valt voor een groot
deel samen met een van de meest treurige perioden uit de kerkelijke geschiedenis
van dit eiland, - den tijd namelijk, dat wegens de schaarschte aan priesters op
Curaçao, en de ongunst der tijden door de herhaalde invallen van Franschen en
Engelschen, de bevolking van dit eiland (van Bonaire) zoo goed als geheel van alle
priesterlijke hulp verstoken bleef. Dit duurde van 1786 tot 1818. Een enkelen keer
waagde de een of ander de reis naar Curaçao, om er zijn kinderen te laten doopen,
zooals de doopboeken van de St. Annakerk uitwijzen.
Wat Papa Cornelis, zooals hij door het volk genoemd werd, voor Bonaire geweest is,
moge blijken uit het schitterend getuigenis, dat Mgr. Niewindt bij zijn verscheiden
van hem aflegde. Mgr. Niewindt noemt hem een man van buitengewoon groote verdiensten, die in de tijden dat er geen priester was, de plaats van den priester vervulde.
Hij doopte de kinderen, die wellicht zonder hem zonder doopsel zouden gestorven
zijn. Zeer groot is hun aantal. Hij bereidde de stervenden voor op hun reis naar de
eeuwigheid. Zelf een voorbeeld van deugd, leerde hij aan anderen den weg naar een
christelijk leven. Hij schroomde niet hen het verkeerde in hun leven onder de oogen
te brengen. Algemeen was hij geacht door Katholiek en Protestant, en ieder betreurde
zijn heengaan als een groot verlies.
In het jaar 1818 verbleef de Franciscanerpater Joannes Stöppel gedurende drie maanden
op Bonaire. Als een waar apostel werkte hij er om het smeulend vonkje van geloof
aan te wakkeren en te verlevendigen. Na een kortstondig bezoek van Mgr. Niewindt
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in 1824t brak eindelijk voor Bonaire de langverbeide dag aan t dat er een vast pastoor
benoemd werd t en wel in de persoon van den eerw. Heer Bernardus Eisenbeilt den
wakkeren gezel van Mgr. Niewindt. Zonder twijfel heeft hiertoe veel bijgedragen het
herhaald verzoek van den Gezaghebber Klaas Schotborght tot Mgr. Niewindt
gericht t om een priester naar Bonaire te sturen en tot pastoor te benoement in hoofdzaak om zich te wijden aan de beschaving van de negerslaven. Blijkbaar waren dezent
vooral de gouvernementsslavent waarvan er honderden op Bonaire warent - Mgr.
Niewindt spreekt in 1836 van 515 op een bevolking van 1639 Katholiekent - niet al
te best te regeeren. Mgr. Niewindt t die alles voor allen waSt ook voor de armsten der
arment stond gaarne zijn eenigen medewerker aft al werd voor hem daardoor het
werk dubbel zwaar.
Op 24 Juli 1827 zette de eerw. Heer Eisenbeil er voet aan wal. Op I September 1828
richtte hij een verzoekschrift tot den Gouverneur van Curaçao om op de Playa een
steenen kerk te mogen bouwen. Na verkregen toestemming werden onmiddellijk de
handen aan het werk geslagen. Dapper werd in den bouw van dit bedehuis mede
geholpen door de gouvernementsslavent dankbaar door den Gezaghebber ter beschikking
van pastoor Eisenbeil gesteld voor het aanbrengen van steenen en zand en het branden
van kalk. Zoo verrees het kerkgebouw t dat nu nog na ruim honderd jaar het middelpunt is van het godsdienstig leven op Bonaire. Van dien dag af dagteekent de godsdienstige oplevingt en heeft het godsdienstig en zedelijk leven zich meer en meer ontwikkeld. Op zeer plechtige wijze en onder buitengewone deelneming t ook van Curaçao t
is in Juli 1927 het honderdjarig bestaan van deze eerste vaste parochie op Bonaire
door de bevolking herdacht.
GODSDIENSTIG
LEVEN OP
ARUBA.

Dat ook op Aruba reeds van de vroegste tijden der ontdekking af het Evangelie verkondigd iS t is wel meer dan zeker. Dichter bij de Venezolaansche kust gele gent op
een afstand van slechts 4 geogr. mijlen van het schiereiland Paraguanát zal het zeker
meermalen door Spaansche priesters zijn bezocht.
Dit is geen bloote veronderstellingt doch staat ook historisch vast. Want de vijfde
bisschop van Coro (Venezuela)t Mrg. Juan Manzanillo O.P. (l580-1592)t noemde
zich bisschop van Venezuela en van de eilanden Curaçao I Bonaire en Aruba. Bovendien is het zeker dat hij ook op Aruba het Sacrament des Vormsels heeft toegediend.
Het Indiaansche element is op Aruba zuiverder bewaard geblevent Spaansche invloeden op taal en zeden der bevolking zijn er duidelijker merkbaart dan op de eilanden
Curaçao en Bonaire. Dit vindt wel in hoofdzaak zijn verklaring in het feit t dat er
ook na de komst der Hollanders van een geregeld contact tusschen Curaçao en Aruba
geen spraak was. En wel om de eenvoudige redent dat Aruba moeilijker te bereiken
waSt en de zee om de eilanden maar al te dikwijls door kapers onveilig gemaakt werd.
Bovendien bezat de West-Indische Compagnie op Bonaire een talrijke slavenkolonie t
hoofdzakelijk voor het garen van zout t kappen van hout en voor de verzorging van
het vee. Deze invoer van slaven heeft Aruba niet gekend. Zoo doende was Aruba veel
meer op zich zelf aangewezen. Wellicht zijn deze factoren ook niet vreemd aan het
grooter en sterker ontwikkeld vrijheidsgevoel dat den Arubaan kenmerkt.
Sporen van eenig kerkelijk leven zijn er niet vóór het jaar 1712. In dat jaar valt het
eerste doopsel waarvan de kronieken melden. Dat er echter reeds een Katholieke
gemeente bestondt en dat Spaansche priesters ert hetzij op hun doorreist hetzij uit
eigen beweging daartoe overgekoment meermalen voor korteren of langeren tijd
vertoefdent blijkt uit het feitt dat in het jaar 1750 door den Spaanschen Capucijn
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Paulus de Algernesi op den berg Alta Vista een kapel gebouwd werd. Op 30 April
van dat jaar werd zij ingezegend en toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van den
H. Rozenkrans. Een vlag op een steenen pilaar geplant maakte aan de inwoners t die
in het rond verspreid woondent bekend dat er een priester was aangekomen om het
H. Misoffer op te dragen en de HH. Sacramenten toe te dienen. Volgens de overlevering kwamen in die kapel t ook in tijden dat er geen priester waSt de Katholieken
bijeen tot het verrichten van gebeden.
In het jaar 1778 wordt melding gemaakt van de stichting van een tweede kerkt en
wel door den priester Cristóbal de Quesada. Deze kerkt de St. Annakerkt werd meer
Westwaarts gebouwd t op de plaats thans Noord genaamd. Waarschijnlijk geraakte
hiermee het eerste kerkje in verval.
Vooral sinds in de tweede helft der 18de eeuw de Curaçaosche Missie tot Apostolische
Prefectuur verheven waSt met een eigen kerkelijk bestuurt ontstond er een levendiger
contact tusschen Curaçao en Aruba. Tusschen de jaren 1797 en 1809 bracht de hoogeerw. Pater Jacobus Schinckt Apostolisch Prefectt om de twee jaar een bezoek aan
Aruba t en verbleef ert langer of korter t naar gelang de omstandigheden het vereischten.
Omtrent dezen tijd valt de stichting van een derde kerkt de St. Franciscuskerkt meer
naar het Zuiden. Althans ten jare 1813 vinden wij vermeldt dat de Hoogeerw. Pater
Juan José Pirovano t Apostolisch Prefectt het eiland t dat hij reeds van een vroeger
bezoek in 1791 kende t bezochtt nu vergezeld van een Spaansch priester Nicolas
Lopez. Pater Lopez preekte en doopte in de St. Franciscuskerkt Pater Pirovano in
de St. Annakerk.
Geleidelijk had zich een nederzetting gevormd aan de Zuidkust t waarheen zich ook
de zetel van het Bestuurt die tot dan toe aan de Commandeursbaai gevestigd waSt
verplaatste. Dit is het begin geweest van de tegenwoordige hoofdplaats van het
eilandt Oranjestad genaamd. Daar werd temidden van de hutten der inlanders een
kerkje gebouwd t even armoedig als deze hutten t alleen in grootte ervan verschillend t
en toegewijd aan den H. Franciscus. In November 1825 stortte zij onder een zwaren
regen in. De Spaansche Capucijnerpater Serafin de Sevilla legde de grondslagen voor
een nieuwe kerkt die in 1829 voltooid werd.
In het jaar 1819 kreeg Aruba zijn vasten pastoort en wel in de persoon van den bijna
70-jarigen Pater Pirovano t den laatst overgeblevene van de Belgische Franciscanen.
Wegens oneenigheid met zijn kerkmeesters op Curaçao over het herstel van het kerkgebouw t zag hij zich verplicht Curaçao te verlatent en zijn laatste levensdagen te gaan
slijten op zijn geliefd Aruba. Algemeen geacht en bemind werkte hij hier nog ruim
een jaar t en stierf op 9 November 1820. In de St. Annakerk op de Noord werd hij
begraven. De gedachtenis aan dezen edelen man blijft nog steeds in dankbare herinnering voortleven. Met hem ging de laatste Nederlandsche priester heen t vóór de
komst van Mgr. Niewindt. In een rapport van Gouverneur Kikkert wordt hij beschreven
als tteen waardig Geestelijket wien een ieder achting toedraagt •••• en die steeds den
toestand zijner gemeente op alle gepaste wijze heeft getracht te verbeteren.
Weer stond Aruba verlaten. Daarom zonden de Katholieken van het eiland een rekest
aan den Commandeur Jacob Thielent om bij den Gouverneur van Curaçao te bewerkent dat er aan den Spaanschen priester Manuel Fernandez t een geestelijke van
onbesproken gedrag t vergunning zou worden verleend om op Aruba de geestelijke
bediening uit te oefenen. Commandeur Thielen deed zijn best. Hij schreeft dat tthet
accordeeren van dat verzoek kan niet anders dan van goede gevolgen zijn t daar het
tt
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verrichten der godsdienstige plegtigheden een gunstige invloed op de zeden en gedrag
der ingezetenen hebben zal en zulks hun van vele misdrijven zal afhouden, wijl het
meerendeel der lieden van de kleur, welke het grootste gedeelte der populatie van dit
eiland uitmaken, van de R.C. godsdienst .zijn, en deze lieden zeer gehecht .zijn aan en
getrouw in het nakomen van de wetten en instellingen van hun godsdienst."
Het verzoek mocht echter geen genade vinden bij den Gouverneur Cantz'laar. Toch .zijn
er in de jaren 1822 en 1823, ook op de eilanden Bonaire en Aruba, de namen vermeld
van verschillende uitgeweken Spaansche priesters, die aldaar de geestelijke bediening
hebben waargenomen.
Om aan de dringende aanvragen der Katholieke Arubanen te voldoen aarzelde
Mgr. Niewindt niet .zijn trouwen medehelper, den eerw. Heer Eisenbeil naar Aruba
te sturen. Hij vestigde .zich te Oranjestad, van waaruit hij de St. Annakerk op de Noord
bediende. Hij kon er echter niet langer blijven dan tot het jaar 1826. Want Mgr. Niewindt, wiens krachten door finantieele zorgen, bovenmatigen arbeid, oneenigheid in
de Katholieke gemeente door het onrechtmatig .zich mengen in en bemoeien met zuiver
kerkelijke zaken van den kant der kerkmeesters, geheel geknakt waren, was verplicht
tot herstel van gezondheid te repatrieeren. Pastoor Eisenbeil nam tijdelijk .zijn plaats
in als pastoor der St. Annakerk op Curaçao en als Prefect der missie.
Wij .zijn nu gekomen aan het tijdperk dat het kerkelijk-katholiek leven .zich geleidelijk MONSEIGNEUR
meer en meer ging ontwikkelen. De groote man en de groote stuwkracht in deze MARTINUS
organische ontwikkeling is geweest Monseigneur Martinus Joannes Niewindt.
NIE WINDT.
Terwijl de Hooge Regeering in Holland door een officieelen oproep in de Staatscourant
de Kerkvoogden uit het Zuiden voor de Curaçaosche missie zocht te interesseeren,
hadden .zich twee priesters uit de Noordelijke provinciën aangemeld en bereid verklaard, de zware taak op .zich te willen nemen. Het waren de eerwaarde Heeren
M. J. Niewindt en B. Eisenbeil, beiden geboortig uit Amsterdam.
6 Juli 1824 gingen .zij scheep. Mgr. Niewindt als pastoor en Apostolisch Prefect, en
de eerw. Heer Eisenbeil als .zijn kapelaan. Na een reis van 52 dagen kwamen .zij hier
aan op 27 Augustus. In 1924 heeft het Katholieke volk van Curaçao dezen datum met
groote dankbaarheid herdacht, en een standbeeld opgericht voor dezen waarlijk
grooten man, een van de grootste, zoo niet de grootste en edelste weldoener van het
Curaçaosche Katholieke volk. Was de vreugde bij .zijn aankomst groot, niet minder
groot waren de moeilijkheden die hem wachtten. Moeilijkheden van buiten, van een
Gouvernement, dat maar niet voetstoots kon gewonnen worden voor .zijn organisatieplannen; - moeilijkheden van binnen, van een kerkbestuur, dat .zich rechten had
aangematigd, daarin gesteund door het Gouvernement, lijnrecht in strijd met de
kerkelijke wetten. Er was voor.zichtigheid en tact noodig om de velerlei klippen te
ontzeilen, lTIaar toch ook weer een kordaatheid van optreden, gebaseerd op een
diepe overtuiging van recht. Deze eigenschappen waren Mgr. Niewindt in hooge mate
eigen. Toen hij eenmaal den toestand goed had over.zien en door.zien, maakte hij .zijn
program van actie op. Aan de vervulling van dat program heeft hij geheel .zijn leven
en al .zijn krachten gewijd. Zoo heeft hij voor het lTIissiewerk tot in de verre toekolTIst
de grondslagen gelegd.
Door .zijn voorgangers was op de verschillende eilanden het zaad van het Katholiek
geloof uitgestrooid. De eilanden telden een voor de groote meerderheid Katholieke
bevolking. Curaçao had een Katholieke bevolking van 15.000 .zielen, Aruba van 1500
en Bonaire van 1400, de landsslaven daarin medegerekend. Doch het uitgestrooide zaad
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moest ontkiemen, .zich ontwikkelen, groeien tot een vol katholiek leven. Daarvoor
was op de eerste plaats noodig onderricht. Want de onwetendheid, vooral ook op
godsdienstig gebied, was schrikbarend.
Om dit onderricht met vrucht te doen plaats hebben, moesten de Katholieken .zich
kunnen vereenigen. Vandaar kerken en school-gebouwen in de verschillende centra.
Doch hiervoor waren menschen noodig, - priesters om de kerken te bedienen, en
de bevolking meer en meer in de waarheden van het geloof te onderrichten, onderwijskrachten om ze de eerste beginselen van nuttige kennis bij te brengen.
En dat alles vereischte versterking van de fondsen, die helaas maar al te schraal waren.
Ziedaar in het kort het werkprogram van Mgr. Niewindt.
Het is natuurlijk niet mogelijk om binnen het bestek van deze schets de ontwikkeling
van dit program in den breede te volgen.
Mgr. Niewindt maakte het .zich niet gemakkelijk. Wij hebben reeds ge.zien hoe hij er
niet voor terugschrok om alleen de lasten van de missie op Curaçao te dragen, toen
hij .zijn eenigen medewerker, pastoor Eisenbeil, naar Aruba zond. Hij stond voor
geheel de missie, overal moest geholpen worden. Bonaire en Aruba 't eerst, en daarna
ook de Bovenwindsche eilanden, St. Martin, St. Eustatius en Saba, wier treurige
toestand op godsdienstig gebied hij had leeren kennen, toen hij op .zijn reis van Holland
naar Curaçao deze had aangedaan. Bij decreet van 7 Januari 1827 werden ook deze
eilanden door Z.H. Paus Leo XII onder de geestelijke rechtsmacht van den Apostolisch
Prefect van Curaçao gesteld.
GODSDIENSTIGE
TOESTAND OP
DE BOVENWINDSCHE EILANDEN.

Reeds vóór 1781 had St. Eustatius een katholieke kerk, die bediend werd door
geestelijken van het naburige eiland St. Kitts (St. Christoffel), die zoo nu en dan eens
over kwamen. In dat jaar werd het eiland door de Engelschen totaal verwoest, alles
ging in vlammen op, ook de katholieke kerk. Volgens de archieven waren er op
St. Eustatius in het jaar 1790 ongeveer 500 Katholieken.
Of er sinds dien nog een katholiek priester geweest is, is onbekend. Wel weten wij,
dat toen Mgr. Niewindt er aankwam, en er het geluk had de H. Mis te mogen opdragen
in het huis van Gouverneur Baron van Spengler, die de beide priesters allerminzaamst
ontving, er velen waren, die dat geluk in zeer veel jaren niet gekend hadden.
Mgr. doopte er ook enkele kinderen, en moest bij .zijn vertrek aan de inwoners beloven,
om zoo spoedig mogelijk een priester te sturen. Ook de Gouverneur beloofde den
minister daaromtrent te zullen schrijven.
Saba werd op deze reis niet aangedaan. Op St. Martin was de ontvangst al even
hartelijk, en gaven zeer veel menschen hun verlangen naar een katholiek priester te
kennen. Van de Methodiste missionarissen was men niet bijster gediend.
Hoe gaarne had Mgr. Niewindt .zijn belofte vervuld. Doch de werkzaamheden op de
Benedenwindsche eilanden waren zoo overstelpend zwaar, - soms begaf hem bijna
de moed, als hij .zijn kinderen zag hongeren en smachten naar het brood der waarheid, en niet bij machte was, door gebrek aan priesters, het voor ze te breken, dat hij pas in het jaar 1836 deze eilanden, in .zijne hoedanigheid van hoofd der Missie,
kon bezoeken.
De toestand op geestelijk gebied was er niet beter op geworden. Aan het Verslag over
deze Visitatie-reis ontleenen wij het volgende. De bevolking van St. Eustatius beliep
over de 2000. Volgens Gouverneur van Raders, die Mgr. allesbehalve vriendelijk
ontving, waren er niet meer dan 4 Katholieken. Er waren er meer, ofschoon minder
dan ten jare 1824, toen Mgr. dit eiland voor het eerst aandeed. Dit vond .zijn verklaring
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in het feit, dat vele Katholieken, toen zij zagen, dat er geen katholiek priester voor hen
kwam, tot de secte der Methodisten waren overgegaan.
Saba had een bevolking van 1800 zielen. Mgr. schrijft dat hij er het H. Misoffer opdroeg, ttwaar waarschijnlijk nog nimmer aan den Allerhoogste hetzelve was opgedragen:' Wel had in het jaar 1701 de Fransche Dominikaan, Père Labat, het
eiland bezocht. Hij was waarschijnlijk de eerste priester, die er voet aan wal zette.
Of hij er Katholieken aantrof, of eenigen katholieken dienst verrichtte, wordt niet
gemeld.
Mgr. Niewindt vond er 7 Katholieken, van St. Thomas afkomstig, en doopte er eenige
kinderen. Ook enkele volwassenen boden zich ter doop aan; maar hunne onkunde was
zoo groot, dat Mgr. het niet aandurfde om hun het H. Doopsel toe te dienen. De
bevolking bezat geene de minste godsdienstige kennis, en de katholieke leer was er
totaal onbekend.
De bevolking van het Hollandsch gedeelte van St. Martin werd op 3000 geschat.
Ook hier vond Mgr. maar heel weinig Katholieken, en de weinigen die er waren,
hadden van de katholieke leer niet het minste besef. Meest alle bewoners volgden de
secte der Methodisten. Hier was dezelfde invloed als op St. Eustatius merkbaar.
Velen helden tot het katholiek geloof over; doch de vrees, dat zij, als de priester zou
zijn heengegaan, de kapel der Methodisten voor zich gesloten zouden vinden, hield hen
terug. Hierbij kwam de bedreiging, dat hun kinderen de toegang tot de Methodiste
school zou worden ontzegd, en den armen alle finantieele ondersteuning zou worden
onthouden.
Op het Fransche gedeelte was de toestand al even treurig. Mgr. droeg er meermalen
de H. Mis op, waarmede de bevolking zeer tevreden was.
Op godsdienstig gebied lag het eiland zoo goed als geheel braak. Er waren priesters
noodig. Van St. Martin uit schreef Mgr. aan den Apostolisch Prefect van Guadeloupe
om een priester voor deze eilanden. Op St. Thomas aangekomen, mocht hij de voldoening smaken, bericht te ontvangen, dat er een priester was gekomen. Een voor
de drie eilanden.
Zoodra de toestand op de Benedenwinden het toeliet, en er meer priesters kwamen,
ofschoon altijd nog uiterst weinig in verhouding tot den geestelijken nood, voorzag
Mgr. ook de Bovenwindsche eilanden. In 1841 kregen de eilanden St. Eustatius en
St. Martin een priester. Tot 1854 werd Saba beurtelings door een van deze priesters
bezocht. In dit jaar kreeg Saba een vasten priester in de persoon van pastoor J. C. Gast,
van de Orde der Kruisheeren. Ruim een maand na zijn aankomst kon hij reeds aan
zijn Bisschop schrijven, dat er 28 personen gedoopt waren, en dat er zich 80 voor
godsdienstonderricht hadden aangeboden. Wel was de tegenkanting van de zijde der
Anglikanen zeer fel. Den katholieken kinderen werd de school ontzegd; aan de katholieke
armen werd de aalmoes geweigerd; gedurende de godsdienstoefeningen werd men
lastig gevallen, en werd er met steenen gegooid, en lasterpamfletten werden rondgestrooid. Pastoor Gast hield vol en richtte zelf een school op.
Na vier jaar harden arbeid werd hij vervangen door pastoor J. Kock, die gedurende
24 volle jaren er als een echt apostel gewerkt heeft, en vrij mag beschouwd worden
als de grondlegger van de katholieke gemeente op Saba.
Zoo mocht Mgr. Niewindt eindelijk den troost smaken van op alle eilanden, tot zijn VERVOLG:
missiegebied behoorende, een priester werkzaam te weten aan de verspreiding van Mgr. NIEWINDT.
het katholiek geloof.
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In 1841 telde de missie 4 parochiekerken. 4 hulp kerken. I kapel. bediend door 6 Hollandsche geestelijken en 3 Spaansche. voor een bevolking van ruim 16.000 Katholieken.
Naar gelang het aantal priesters toenam. waarvoor door Mgr. Niewindt geen moeite
en offers gespaard werden. verrezen overal in de verschillende centra· kerken en
bedehuizen. Doch wat is een kerk zonder school? Onderricht moest er gegeven worden.
ook aan de armsten. Zoo kon de weg gebaand worden tot de ware beschaving. Daarom
was het ideaal van Mgr.! naast iedere kerk een school. En dat ideaal heeft hij weten
te verwezenlijken. voor zooveel de middelen het hem toelieten. Hiervoor had hij zich
de hulp weten te verzekeren van de jeugdige Congregatie van de Zusters van Roosendaal. die reeds in 1842. tien jaar na haar stichting. de eerste Zusters naar de Missie
zond. Met Mgr. Niewindt samen zijn deze Zusters de grondleggers geweest van het
volksonderwijs en de pioniers van de Christelijke beschaving.
In ditzelfde jaar 1842 werd door Paus Gregorius XVI de Apostolische Prefectuur
van Curaçao verheven tot Apostolisch Vicariaat. en Mgr. Niewindt benoemd tot
Titulair Bisschop van Cytrum.
De verwezenlijking van bovengenoemd ideaal: naast iedere kerk een school. ging
maar niet zoo gemakkelijk; ook van den kant van het Gouvernement rezen er dikwijls
moeilijkheden. Volgens het Provisioneel Reglement op het Schoolwezen van het
jaar 1819. was de staat onderwijzer en opvoeder van de jeugd. precies zooals bepaald
bij het Hollandsche Reglement van het Lager Onderwijs van 1806. Dus Openbaar
Onderwijs. Enkele particuliere scholen. maar dan strikt neutraal. werden getolereerd,
meer niet. Art. 194 van de Grondwet van 1848 bracht vrijheid van onderwijs; - op
papier. Want in de praktijk moest de Missie telkens bedelen om toestemming tot
oprichting van een school, en dan dikwijls wachten, maanden en maandenlang. op
een antwoord. Katholieke scholen werden niet erkend. Alleen met prijsgeving van
het katholiek karakter bestond er kans op een karige subsidie uit de staatskas. En
toch ondanks dit alles heeft het missie-onderwijs zich uitgebreid. zoodat er bij den
dood van Mgr. Niewindt in 1860 11 scholen bestonden, met 46 Zusters, waar aan
1439 kinderen onderwijs gegeven werd.
En in het jaar 1870 bestonden er op de drie Benedenwindsche eilanden 11 gemengde
armenscholen met 1645 kinderen. 2 bewaarscholen met 425 kinderen, in de stad op
het hoofdeiland een meisjesschool voor meer uitgebreid lager onderwijs met 90 leerlingen. een pensionaat met gemiddeld 100 leerlingen een een meisjesweeshuis met
50 leerlingen.
En voor dit geheele onderwijs met zijn staf van onderwijzeressen ontving de Missie
van het jaar 1842 tot 1870 niets meer en niets minder dan de som van fl. 2000 per jaar.
En dat, terwijl het Gouvernement zich toch tot taak gesteld had te zorgen voor onderwijs, ook voor de onvermogenden. zoo als uitdrukkelijk door art. 180 van het
Regeeringsreglement van 1865 was bepaald. Het Bestuur trok zich niets ervan aan.
zijn zorg bleef beperkt tot het stadsgedeelte.
Hetzelfde artikel bepaalde, dat deze verkrijging der allereerste kundigheden. ook
door de onvermogenden. zou geschieden door "ondersteuning van bijzondere of
oprichting van openbare scholen:' Op de eerste plaats dus! bijzondere scholen. Doch
deze ondersteuning was zoo schriel. dat er eigenlijk nauwelijks van subsidie kan
gesproken worden.
Telkens moest de bedelstaf ter hand genomen worden. En alleen aan den onvermoeiden ijver van de Apostolische Vicarissen, aan de buitengewone offergeest en
vrijgevigheid van de Nederlandsche Katholieken, is het te danken. dat het volks152

onderwijs, lees! het missie-onderwijs, zich geleidelijk zoo prachtig heeft kunnen
ontwikkelen, dat het thans onder het bereik van allen is.
Niet alleen op godsdienstig en cultureel gebied is Mgr. Niewindt werkzaam geweest,
ook op sociaal en charitatief gebied.
Zoo als we boven gezien hebben, was Pater Stöppel reeds opgekomen voor de slaven.
Het was hem hoogst kwalijk genomen. En zijn klachten werden door officieele en nietofficieele rapporten teniet gedaan.
Mgr. Niewindt liet het hierbij niet. Kort na zijn aankomst bepleitte hij reeds bij het
Gouvernement de belangen der slaven. De zorg voor de geestelijke en zedelijke
ontwikkeling der slaven loopt als een gouden draad door geheel zijn leven. Voortdurend stond hij voor hen op de bres. 't Was een harde strijd, tegen oude ingekankerde
ideeën van minderwaardigheid van den slaaf, en ongeschiktheid voor een hooge re
beschaving. Doch Mgr. hield vol, omdat hij in zich de overtuiging had, dat eenmaal
de zaak der rechtvaardigheid en menschelijkheid zou triomfeeren.
Godsdienstonderricht, meerdere gelegenheid tot onderwijs, vergunning om een
huwelijk te kunnen aangaan, gelegenheid om hun godsdienstplichten te kunnen nakomen, bescherming van oude en gebrekkige slaven, die door hun meesters verstooten,
maar moesten zien om in hun onderhoud te voorzien, en dikwijls van honger en
ellende omkwamen; - al deze belangen werden door den Bisschop bij voortduring bepleit.
De Missives door Mgr. gericht tot het Koloniaal Bestuur en de Hooge Regeering in
het Moederland, om de belangen van den slaaf te verdedigen, behooren tot de schoonste
bladzijden in de beschavingsgeschiedenis van Curaçao.
Meerdere malen werd door het Bestuur in het Moederland aangedrongen op behartiging van de belangen der slaven, en de slavenbevolking aan de bijzondere zorg van
het Koloniaal Bestuur aanbevolen. Meestal bleef het een doode letter.
Mgr. zag de emancipatie van den slaaf reeds in het verschiet, vooral toen de Grondwet van 1848 vrijheid van Onderwijs bracht, en het Reglement op het Beleid der
Regeering voor Curaçao en onderhoorigheden aandrong op het beramen van middelen,
om den stoffelijken en zedelijken toestand der slaven te verbeteren.
Nu heet het niet langer bescherming van den slaaf, maar vrijdom voor den slaaf,
en daarom geleidelijke voorbereiding op het verleenen dezer vrijheid, door het
bevorderen van grootere eenheid onder de bevolking, en meerdere uitbreiding van
godsdienst en onderwijs; geenszins echter versterking van de gewapende macht.
Mgr. mocht het echter niet beleven. In 1860 legde hij het moede hoofd neder, zonder
de verwezenlijking van zijn ideaal, waarvoor hij geheel zijn leven gestreden had, te
mogen aanschouwen. Hij mocht slechts de flauwe schemering van den dageraad der
vrijheid voor zijn volk zien.
De werkzaamheid van Mgr. Niewindt op charitatief gebied zullen we zien bij de
beschrijving van de Werken van Liefdadigheid.
Bij het heengaan van Mgr. Niewindt telde de Missie een Katholieke bevolking van
25.560 zielen, met 13 parochiekerken en 24 missionarissen; 11 scholen met 46 Zusters
en 1439 schoolgaande kinderen; bovendien een weeshuis voor meisjes, een ziekenhuis en leprozengesticht met 14 Zusters.
Mgr. Niewindt was de ziel geweest van alles. 't Leek of bij zijn heengaan de ziel aan
de Missie ontvloden was. Aldus het bovengemeld Gedenkboek.
Zou het zoo prachtig opgezet werk dan gedoemd zijn om weer ten gronde te gaan? en
het zoo heerlijk uitbottend katholiek leven weer veroordeeld zijn om zachtjesaan te
kwijnen en te sterven?
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Dat moest en zou voorkomen worden. Mgr. Kistemaker, de opvolger van Mgr. Niewindt, hoewel door overmatigen apostolischen arbeid gedurende bijna 30 jaren
gedwongen zijn ambt als Apostolisch Vicaris neer te leggen, rustte niet voor hij de
toekomst zijner Missie verzekerd wist. En dat kon alleen door ze toe te vertrouwen
aan een Religieuze Orde of Congregatie. Mgr. Niewindt had ook hiervoor geijverd,
zonder te slagen. Mgr. Kistemaker maakte in 1865, tijdens zijn verblijf te Rome, deze
zaak weder aanhangig. De machtige tusschenkomst van Kardinaal Barnabó, Prefect
der Propaganda, en ten slotte het beslissend woord van Paus Pius IX, bracht ze tot
een goed einde.
Bij decreet van 9 Juli 1868 werd de Missie van Curaçao toevertrouwd aan de provincie
der Paters Dominikanen in Nederland. En in Mei 1869 werd Pater Petrus van Ewijk
benoemd tot Apostolisch Vicaris en Titulair Bisschop van Camaco. Bij K.B. van
17 Juli 1869 werd hij als zoodanig erkend.
DE MISSIE
NA 1870.

Op 11 Juli 1870 arriveerde de eerste Dominikaansche Bisschop, vergezeld van 2 Paters,
R. Schrauwen en H. Bergmans, en Broeder J. M. Köller, na een voorspoedige reis
van 37 dagen. De vreugde en geestdrift over de komst van deze nieuwe missionarissen
was algemeen.
Pater Bergmans viel reeds hetzelfde jaar als slachtoffer van de gele koorts.
Bij aankomst van Mgr. van Ewijk telde de Missie,
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Wel drukten de zorgen zwaar, de geestelijke niet minder dan de stoffelijke. De
geestelijke, vooral door het gering aantal priesters voor zulk een katholieke bevolking,
die over geheel het gebied verspreid woonde, en waarvan het grootste deel nog nauwelijks
de eerste beginselen kende van de christelijke geloofs- en zedeleer. Bovendien was
het een fel bewogen tijd, doordat sinds de emancipatie in 1863, en vooral sinds door
het Regeeringsreglement van 1866 de vrijheid van drukpers was afgekondigd, de aan
het Christendom vijandige machten geen middel onbenut lieten om onder allerlei
valsche leuzen het volk van de Kerk afkeerig te maken. Dat zij hierin niet slaagden
is vooral te danken aan het feit, dat het vrij geworden volk maar al te goed wist, wie
zijn ware weldoeners waren, en dat de katholieke priester de eenige was, die zich
hun droevig lot had aangetrokken.
Niet minder groot waren de stoffelijke zorgen. Door gebrek aan fondsen verkeerden
vele kerken en pastorieën in een erbarmelijksten toestand, nog verergerd door de
orkaan van 1871. Op Westpunt woonde de pastoor al sedert drie en twintig jarenin
een arme negerhut, blootgesteld aan alle ongemakken van land en klimaat. Op Santa
Cruz (Aruba), was de pastoor al twintig jaar werkzaam in een kerk zonder vloer.
De kerk van Barber was al vier jaar geleden ingestort, en de pastoor was genoodzaakt
om zijn geloovigen te verzamelen in en om een stroohut, en later in zijn eigen
woonhuis. En deze geloovigen waren 1700 in getal. Pietermaai, het door de haven van
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de eenige stadsparochie te Otrabanda gescheiden stads gedeelte, had een katholieke
bevolking van om de vierduizend zielen. De Bisschop vroeg het Gouvernement om
een subsidie voor den bouw van een kerk in dit gedeelte. De Minister vond deze nieuwe
kerk niet noodig, want de protestanten hadden maar één kerk, en de katholieken al
vijf. En er kwam nul op het rekest. De Bisschop vond de kerk wel noodig, en bouwde
een noodkerk, die in 1882 vervangen werd door de nieuwe thans bestaande kerk.
Deze enkele voorbeelden mogen volstaan om aan te toonen, hoe diep treurig de
materieele toestand der missie was.
Toen eenmaal Pietermaai zijn eigen kerk en eigen priester had, kwamen de buitendistricten en de andere eilanden aan de beurt. Hiermee ging het wel eenigszins vlotter,
dank zij de hulp van het Gouvernement. Zoodoende was het mogelijk de bouwvallige kerkjes te herstellen, en waar het noodig was nieuwe op te richten.
Veel grooter dan de stoffelijke was de geestelijke nood. De Bisschop en zijn priesters
zagen zich geplaatst tegenover de grofste onwetendheid en een verregaande onzedelijkheid.
Geen gelegenheid liet de Bisschop voorbijgaan om de Katholieken van de noodzakelijkheid en het nut van degelijk godsdienstonderricht te overtuigen. En steeds
was de Bisschop erop uit, om door verschillende middelen, de publieke zedelijkheid
te verhoogen, en zijn geloovigen een dieper gevoel van zedelijkheid in te prenten.
In deze lijn werd door de volgende Apostolische Vicarissen doorgewerkt. De opvolger
van Mgr. van Ewijk, Mgr. H. J. C. Reijnen, was voor de Missie geen onbekende. Reeds
als Provinciaal der Nederlandsche Dominikanen had hij in 1881 de Missie bezocht,
en naar aanleiding daarvan met kracht aangedrongen op de oprichting van parochieele
jongensscholen in de stad. De behoefte hieraan was maar al te groot. En toen hij in
1884 als Vicaris Provinciaal naar Curaçao kwam, was een van zijn eerste zorgen,
de godsdienstige opleiding der mannelijke jeugd. In 1885 kwam de eerste katholieke
jongensschool tot stand te Pietermaai. Pater Reynen nam zelf de leiding ervan op
zich, en schrok er niet voor terug om zelf als onderwijzer in de school te gaan staan.
Dit was een zeer gewichtige stap voor het R.K. Onderwijs.
Doch men wilde nog een stap verder gaan. Het geheele onderwijs der katholieke
jongelingschap in de stad moest in katholieke handen komen. Alleen daardoor zou
men in staat zijn op te roeien tegen de anti-godsdienstige strooming, die het maatschappelijk leven in het stads gedeelte kenmerkte. Daarvoor was noodig een jongensschool voor meer uitgebreid lager onderwijs, zoo als er reeds een bestond voor meisjes.
Nog maar kort geleden had Mgr. van Ewijk, blijkbaar onder den druk der finantieele
lasten, het een onberaden stap genoemd. Maar gezien de uiterste noodzakelijkheid
ervan, is de stap gedaan, waarvoor wij nu niet dankbaar genoeg kunnen zijn.
In Juli 1885 werd er met een school begonnen in een huurhuis op Otrabanda, onder
de leiding van leekenonderwijzers. Gedurende zijn verloftijd in Holland in het jaar
1886, had Pater Ludovicus Jansen zich ervoor gespannen om onderwijzers voor de
Missie aan te werven. Hij had ze voor het missie-werk weten te begeesteren, en hij
kwam naar Curaçao terug, vergezeld van drie onderwijzers, wier namen nu nog met
eere genoemd worden, nl. A. Maane, F. van den Donk en Chr. Gijzen. Maar het succes
was volkomen en de toekomst van het onderwijs verzekerd, toen in 1886, op
13 November, de eerste Fraters van Tilburg hier aankwamen, om zich geheel te wijden
aan het onderwijs onzer mannelijke jeugd, niet alleen van de beter gezeten burgers,
maar sinds 1888 ook van de onvermogenden.
Wie thans onze scholen bezoekt, - de over alle eilanden, tot in de verste uithoeken
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verspreide zusterscholen, en de fraterscholen, waarvan sinds het jaar 1915 ook
filialen zijn opgericht op de hoofdplaatsen der eilanden Aruba en Bonaire, - staat
verstomd over hetgeen er sinds 1870 op het gebied van onderwijs is tot stand gebracht.
En dat ten koste van ontzaglijke offers. Want al steeg de gouvernementssubsidie
geleidelijk, - in 1870 fl. 2000, in 1875 f1.2600, in 1880 f1.2600, in 1885 f1.4400, in 1890
fl. 6000, in 1895 fl. 9000, in 1900 f1.13800, in 1905 fl. 17600, in 1910 f1.23637, in 1915
f1.56853, - tot het jaar der grondwettelijk vastgestelde gelijkstelling, was de bijdrage
toch nog steeds betrekkelijk gering, en stond in geen verhouding tot hetgeen er
gepresteerd werd en tot het aantal onderwijskrachten. In het laatstgenoemde jaar
1915 wijdden zich 85 Zusters en 26 Fraters aan het onderwijs van 6184 kinderen,
verdeeld over 27 scholen.
Het was Mgr. Reijnen echter niet gegeven, om de verdere ontwikkeling van het
onderwijs en den verderen opbouw op dezen door hem gelegden grondslag te aanschouwen. Nog geen jaar later werd hij te midden van zijn machtige apostolische
werkzaamheid door den dood aan de Missie ontrukt. In zijn voetspoor ging de voornaamste zorg van zijn opvolger, Mgr. A. H. M. Joosten, uit naar de godsdienstige ontwikkeling van het volk. Steeds werd deze als de voornaamste factor in het beschavingswerk beschouwd. Om dit onderwijs onder ieders bereik te brengen, en om het tt volk
gemakkelijk te maken zijn godsdienstplichten waar te nemen, verrezen er overal
kerken en daarnaast scholen, zoodat geen katholiek kind van onderwijs behoeft verstoken te blijven.
Het is onnoodig om een lijst op te noemen van al de werken, die in den loop der
jaren zijn tot stand gekomen. Zulk een lijst alleen zou reeds voldoende zijn om den
groei van het katholiek missiewerk duidelijk aan te toonen.
Wel had de Missie voortdurend te kampen met gebrek aan priesters. Het aantal
geloovigen nam gestadig toe. Gedurende de jaren 1870 tot 1889 steeg het van ruim
28000 tot ruim 35000. En toch nam in datzelfde tijdvak het aantal priesters maar
met vier toe.
En nu in 1934 werken er 41 R.K. Geestelijken aan het zieleheil van ruim 65.000 Katholieken, over de verschillende eilanden tot dit gebiedsdeel behoorende verspreid.
Het besef van de noodzakelijkheid van onderwijs dringt met den dag meer tot het
volk door. Het aantal niet-schoolgaande kinderen is betrekkelijk gering. Dit is ook
wel de reden, waarom tot op heden het Bestuur het niet noodig geoordeeld heeft leerplicht in te voeren.
Was in 1915 het aantal schoolgaande kinderen 6184, thans is dit getal gestegen tot
ruim 9000, verdeeld over 6 voorbereidende scholen, 29 lagere scholen, 2 voor uitgebreid lager onderwijs en 2 voor meer-uitgebreid lager onderwijs. Daarnaast
bestaan nog 2 ambachtsscholen; - een in het gesticht Scherpenheuvel, waar onder
de leiding van de Fraters van Tilburg een 75-tal weeskinderen en voogdijkinderen,
naast het gewoon lager onderwijs, nog onderricht ontvangen in de verschillende
ambachten; - en de andere, onder aanmoediging en met steun van het Bestuur opgericht door den Curaçaoschen R.K. Volksbond, waar een 65-tal jongens, die over
het algemeen gerecruteerd worden uit de beste leerlingen der lagere scholen, theoretisch en praktisch onderricht ontvangen in hout- en metaalbewerking. Deze school
voldoet in een lang gevoelde behoefte, en zal voor de toekomst van ons volk van groot
nut blijken. Naar gelang de finantiën het toelaten, zal deze school geleidelijk worden
uitgebreid tot een volledige ambachtsschool.
Het noodzakelijke gevolg dezer meerdere belangstelling voor onderwijs is wel, dat
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verschillende bestaande scholen moesten uitgebreid of vernieuwd wordent terwijl
elders door de uitbreiding der bevolking en de vorming van nieuwe bevolkingscentra
nieuwe parochies t dat wil zeggent nieuwe kerken en nieuwe scholent noodzakelijk
werden.
Zoo zijn in de laatste 15 jaren nieuwe parochies opgericht: 2 in het stadsdistrict van
Curaçao t nl. in 1917 op San Mateo en in 1931 op Wishi; in de buitendistricten van
Curaçao 4t nl. op Janwé in 1924t op Soto in 1925t op Jandoret in 1927 en op Groot
Kwartier in 1931; bovendien een op Aruba in de onmiddellijke nabijheid van de nederzetting der Amerikaansche Petroleum-maatschappijt op San Nicolas.
Zoo moge blijkent hoe de werkzaamheid en de zorg van het Apostolisch Vicariaat
steeds gelijken tred gehouden heeft met den groei en de uitbreiding der bevolking.
Het kostte weliswaar zware offers; en menigmaal moest de bedelstaf ter hand genomen
wordent om de oprichting dezer parochies mogelijk te maken. Doch in het belang
der Missiet dat is in het belang van het volkt hebben de Apostolische Vicarissen nooit
voor eenig offer teruggeschrikt.
Om met succes het werk der voorgangers voort te zetten t en het godsdienstig en
zedelijk leven meer en meer te versterken en te verdiepent waren deze offers noodzakelijk. En al zullen er voortdurend meer en zwaardere offers gevraagd wordent
het Apostolisch Vicariaat zal deze weten te brengent omdat het heil der bevolkingt
zoowel stoffelijk als geestelijkt het bovenal ter harte gaat. Dankbaar moet erkend t dat
het Bestuurt vooral in de laatste jarent steeds bereid gevonden wordt om deze pogingen
naar vermogen te steunen. En daardoor is een onverbrekelijke band gelegd tusschen
de katholieke bevolking van Curaçao en het Moederland.

P. I. V.
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DE BESTUURSINRICHTING VAN CURAÇAO
Een schets van de bestuursinrichting van Curaçao bij het gedenken van de driehonderdjarige saamhoorigheid van dit gewest en Nederland kan zich uiteraard niet bepalen
tot het heden. De aard van dit gedenkboek en de grenzen, aan dit hoofdstuk gesteld,
gedoogen evenwel niet een breede uiteenzetting van de ontwikkeling in het verleden
en van de wording van den tegenwoordigen toestand op dit gebied. Het ligt in mijn
bedoeling slechts in vogelvlucht te laten zien hetgeen vóór 1865 geweest is; voorts
den toestand van het oogenblik in theorie en praktijk breeder te schetsen, om ten
slotte eenige aandacht te wijden aan belangrijke vraagstukken, die de herziening der
staatsinrichting van Curaçao eerlang onder de oogen zal moeten zien.
Naar volledigheid zal niet - kan ook niet - gestreefd worden. Een lijst van geraadpleegde geschriften moge den weetgierigen lezer den weg naar dieper studie wijzen.

Dertien jaren bestond de (eerste) West-Indische co mpagnie met haar ttvergaderinge der Negenthiene", toen Curaçao in 1634 werd veroverd. De met dit doel
uitgezonden vloot stond onder bevel van den tot directeur aangestelden Johannes
van Walbeeck. Handel, politie en justitie, oorlog te water en te land, zou hij hebben
te "dirigeren" met den commandeur Pierre Ie Grand als raadgever, "ende andere
personen, die wij geraden vinden mochten daer noch by te voegen", gelijk de Statengeneraal in Walbeeck's instructie schrijven. Ook de opvolgers van dezen eersten
directeur kregen bij hun benoeming van de vergadering van XIX - na 1674, onder
de tweede W.I.C., van de vergadering van X - instructies; de regeling van het bestuur
was daarin vastgelegd. Onder Stuyvesant vindt men de adviseurs als raden aangeduid.
De bestuurstaak dezer raden, waarnaast zij met den directeur belast waren met de
rechtsspraak, bepaalde zich tot de zaken van belang, die de directeur, bekleed met
het hoogste gezag in alle zaken, zoo van politie als van oorlog, in het college moest
brengen. Raden (de naam komt ook voor de colleges, den gouverneur al of niet
inbegrepen, voor) waren de commissaris der magazijnen, later "van den train en
vivres", officieren der militie, de kapitein der burgerij, de commissaris van den
slaafschen handel, allen ex officio, en een, twee of drie leden der burgerij (eerst:
der aanwezige schippers in dienst der Compagnie). Van deze laatsten was in 1718
bepaald, dat zij niet zouden zitten over zaken, de belangen der W.I.C. in het particulier
betreffend. Onder Du Fay (1721-1730) noemt de directeur zich in stukken, niet aan
de Compagnie gericht, gouverneur.
De vergadering der X en de kamer Amsterdam, die meer bijzonder Curaçao voor
haar rekening had, stonden in geregelde briefwisseling met den directeur. Het wekt
niet zelden verwondering bij zoo grooten afstand en daardoor zoo langen duur van
de schriftelijke gedachtenwisseling, met hoe vele en hoe kleine dingen het bestuur
der compagnie zich kon bemoeien. Van de groote zaken treden in de briefwisseling
de geldelijke aangelegenheden en de handel, de slavenhandel vooral, op den voorgrond.
Een rol in het bestuur der kolonie hadden ook de Staten-generaal.
De West-Indische compagnie, in de eerste plaats opgericht als aanvalsmiddel tegen
Spanje, rekende in haar octrooi op militaire en geldelijke hulp van de Algemeene
staten. Tak heeft de bemoeienis der staten met de koloniën - en de West-Indische,
Curaçao met name, hebben daarvan een groot deel gehad - in zes rubrieken
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ONTVANGST PRINS WILLEM V IN HET WEST-INDISCHE HUIS (VOETBOOGDOELEN) TE AMSTERDAM.
S. Fokke. Museum Fodor. Amsterdam.

verdeeld: vestiging, verblijf en handel; rechtsspraak en burgerlijk recht; geldmiddelen;
kerk en openbaar onderwijs; krijgswezen. Het was ook krachtens een resolutie van
de Staten-generaal, dat Willem V in 1788 commissarissen benoemde om ter plaatse
een onderzoek in te stellen naar de oneenigheden tusschen directeur en raden eenerzijds en de ingezetenen anderzijds en naar hetgeen "als nu verrigt behoorde te worden
om de goede rust te herstellen, die Regering wederom klem te geven en de Ingezetenen
tevrede te stellen."
Inmiddels was de W.I.C. haar einde genaderd. Men krijgt dan in Nederland de reeds
in 1790 uit de Staten-generaal benoemde Gedeputeerden tot de zaken der W.I.C.
als "Directie - of liever: opperdirectie - ad interim", tot wie de vroegere bewindhebbers, gequalificeerd als commissarissen tot den West-Indischen handel, zich hadden
te wenden in zaken van aanbelang. Tegen het einde van 1792 komt de "Raad der
Coloniën", ook door de Staten-generaal ingesteld; drie jaren later het "Committé
tot de zaken van de Colonien en Bezittingen op de kust van Guinea en in America",
en van 1801-1806 de "Raad der Amerikaansche Colonien en Bezittingen" onder den
"directeur-generaal over de zaken van Indiën en den Koophandel"; in 1806 is er een
ministerie van Koophandel en Koloniën, in 1808 een van Marine en Koloniën, en na
de inlijving een division Hollandaise bij het Fransche ministère de la Marine et des
Colonies. Intusschen was Curaçao tweemaal, in 1801 en 1807, in Engelsche handen
overgegaan. Het Britsche tusschenbestuur liet den eersten keer den gouverneur
Lauffer in zijn ambt. Na de teruggaaf aan Nederland volgden Berch en De Veer als
commissarissen dezen gouverneur op tot Changuion's komst. Van 1807 tot 1816
hadden de Engelschen hun eigen governor and commander in chief; het college van
159

gouverneur en raden, sedert 1804 raad van
policie of politieke raad met twee ambtelijke
leden (fiscaal en boekhouder-generaal) en
vier ingezetenen, lieten zij bestaan.
Commandeur (vice-commandeur), later gouverneur, al of niet met raden - hof van
policie sedert 1790, en nog later raad van
policie - heetten de organen op St. Eustatius
met Saba en op St. Martin in den tijd van de
patroons en van de compagnie. Fransche en
Engelsche tusschenbesturen wisselden elkaar
op het einde der 18de en in het begin der
19de eeuw af. In het algemeen bleven dan
ook hier de raden gehandhaafd.
Als in 1816 Curaçao onder Nederlands gezag
wordt teruggebracht, is ingeluid het tijdperk
van 's Konings opperbestuur over de volkplantingen en bezittingen van het rijk in
andere werelddeelen, met een begin van
zeggenschap van de Staten-generaal in 1840,
nl. over het gebruik van het batig slot na
kennisneming van de laatst ingekomen staten A. KIKKERT (1762-1819) Gouverneur-Generaal (1816-1819)
van ontvangsten en uitgaven.
Niet minder dan gouverneur-generaal zou de titel van den drager van "het hoogst
uitvoerend gezag" zijn. Zee- en landmacht kregen hem tot opperbevelhebber, van den
raad van politie was hij voorzitter, godsdienst en "financiewezen" waren uitdrukkelijk
aan zijn zorg toevertrouwd. De raad van politie, samengesteld uit vier ambtelijke
leden en vier "der meest gequalificeerde ingezetenen", door den gouverneur-generaal
te benoemen, had een omvangrijke taak volgens het regeeringsreglement van 1815,
maar ook op papier reeds waren twee ingrijpende beperkingen gemaakt: alle voorstellen moesten door den gouverneur-generaal gedaan worden, van diens toestemming
was het "recht van initiatief" afhankelijk, en in "zaken van aanbelang" waren de
raadsbesluiten onderworpen aan de goedkeuring van het departement van Koophandel en Koloniën. Vooral onder den eersten en eenigen gouverneur-generaal
A. Kikkert was de afhankelijkheid van het departementaal gezag, dat op zijn beurt
den invloed van het persoonlijk bewind van den Koning onderging, zeer sterk.
Kikkerts opvolger Cantz'laar was met dat al een heel wat krachtiger persoonlijkheid.
De raad van politie was bijna steeds een volgzaam college. Het voorname streven
was naar een van het moederland in geldelijk opzicht onafhankelijk Curaçao met
Aruba en Bonaire, op welke eilanden slechts de gouverneur-generaal in de commandeurs vertegenwoordigd was.
St. Eustatius met Saba en St. Martin vormden een eigen gouvernement, hadden elk
een eigen raad van politie, die op St. Martin met een commandeur, allen en alles
volgens een regeeringsreglement, naar het voorbeeld van dat voor Curaçao gemaakt.
Zoo bleef het tot 1827. Dan krijgt de bestuursinrichting even een heel bijzonder
karakter door de opdracht van een volstrekte macht aan Van den Bosch, den lateren
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gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië,
als 's Konings commissaris-generaal. De gouverneurs en commandeurs bleven in de uitoefening
van het dagelijksch bestuur, voor zoover de commissaris-generaal, die in ieder geval in alles,
wat belangrijk was, moest gekend worden, niet
anders bepaalde. Van Van den Bosch is het plan,
met de uitvoering daarvan, van één West-Indisch
gouvernement onder een gouverneur-generaal
in Suriname, met een directeur op Curaçao en
commandeurs op St. Eustatius en St. Martin,
sedert 1833 allen gezaghebbers geheeten.
Tot dit jaar heeft men op Curaçao, naast den
op eenigszins hooger plan gebrachte raad
van politie, en op St. Eustatius, dat evenals
St. Martin in dezelfde verhouding tot het geheel stond als Curaçao, een gemeenteraad gehad. Een proef van vijf jaren alzoo, reeds toen J. VAN DEN BOSCH. Commissaris-Generaal. Uit Dr.
E. Rijpma, Ontwikkelingsgang der Historie. J. B. Wolters.
mislukt.
Groningen, Den Haag, Batavia.
Merkwaardig is het jaar 1833 ook, omdat toen
de Koloniale raad in het bestuur van Curaçao zijn intrede heeftgedaan, maar •••
"met geen ander oogmerk ••• als om den Gezaghebber, waar hij zulks noodig mogt
oordeelen te adviseren of voortelichten." Ook de andere koloniën in hetzelfde verband
hebben deze Koloniale raden gekend, echter niet langer dan tot de opheffing van
dat verband in 1845, toen de mislukte poging van Van den Bosch werd opgegeven.
De kolonie Curaçao, zooals zij thans als gebiedsdeel met St. Martin, St. Eustatius en
Saba, eerst en met Aruba en Bonaire, "onderhoorigheden" als, in hetzelfde gouvernement
voortleeft, heeft in 1848 haar eerste regeeringsreglement gekregen. Er kwam weer
een gouverneur; de Koloniale raad werd in wezen niet veranderd; den Koning bleef
de goedkeuring der wettelijke verordeningen voorbehouden behalve voor kleine
keuren en bepalingen van politie, die aan de "notificaties" in het Publicatie blad het
aanzijn hebben gegeven. Recht van gratie had de gouverneur; het budgetrecht kwam
den Koning toe op een ontwerp van den gouverneur, "de betrokkene ambtenaren en den
kolonialen Raad... gehoord", en voorts was alles van aanbelang afhankelijk van de
voorafgegane of nadere goedkeuring des Konings. Merkwaardig was zeker, dat bij
ontstentenis van den gouverneur de president der rechtbank de aangewezen waarnemer van diens ambt was, als hoedanig mr. J. Bennebroek Gravenhorst van 18531856 de waardigheid heeft bekleed.
Intusschen bracht hetzelfde jaar 1848 de grondwetsherziening, die een nieuw, bij de
wet vastgesteld, regeeringsreglement in uitzicht stelde. Bijna twintig jaar heeft echter
in Curaçao nog geduurd het tijdvak, dat, zooals Bordewijk het uitdrukt, zich gekenmerkt heeft door "de wering zooveel doenlijk van allen volksinvloed op het koloniaal
bestel, niet alleen in het moederland, maar ook in de koloniën zelf".
Het regeeringsreglement van 1865 is dat, waaronder Curaçao nog bestuurd wordt.
De grondwet reeds betrok sinds 1848 de Staten-generaal in de regeling van het muntstelsel, van de wijze van beheer en verantwoording der koloniale geldmiddelen en van
11
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(Opening der zitting door den Gouverneur)

andere onderwerpen, zoodra de behoefte mocht blijken, en in het jaarlijksch Koloniaal
Verslag. Het regeeringsreglement bond in bepaalde, nader te bespreken gevallen de
vaststelling der Curaçaosche begrooting aan de medewerking der Staten-generaal,
die op de staatsbegrooting zouden vinden de wedde en verblijfkosten van den gouverneur
en de kosten van zee- en landmacht tot bescherming van de kolonie, en behield ook
andere regelingen aan de wet voor.
Men onderscheidt in Curaçao in het koloniaal-staatsrechtelijk spraakgebruik "regeering tt en "bestuurtt ; het eerste wordt ook wel kortweg aangeduid als "het Plein tt te
's Gravenhage, terwijl bestuur dan is de gouverneur te Willemstad. Zoo zegt het ook
het regeeringsreglement: de gouverneur, door den Koning benoemd en te ontslaan,
bestuurt de kolonie in zijn naam en als zijn vertegenwoordiger, en is aldaar met de
uitvoerende rn.acht bekleed.
De gouverneur is opperbevelhebber van de krijgsmacht, in Curaçao aanwezig; hij
benoemt en ontslaat de ambtenaren, voor zoover dit niet aan den Koning is voorbehouden of aan anderen opgedragen; hij heeft het algemeen bestuur der geldmiddelen, heeft het recht van gratie, stelt na goedkeuring van den Kolonialen raad
verordeningen vast enz.
Een Raad van bestuur, met den gouverneur als voorzitter bestaande uit een ondervoorzitter (tot 1901 de procureur-generaal) en drie leden, allen krachtens koninklijke
benoeming, treedt als des gouverneurs raadgever op, blijkende uit het "den Raad
van bestuur gehoordtt, naar het voorbeeld van den Raad van State ook daarin, dat
hem rechtsmacht in geschillen van bestuur kan worden opgedragen, van welke
bevoegdheid nochtans tot nu toe geen gebruik is gemaakt.
Geen regeeringsreglementairen grondslag als ZOO danig hebben de wel wat al te
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grootsch als bestuursdepartementen aangeduide bureau x van den gouvernementssecretaris, den administrateur van financiën en den procureur-generaal, de drie
ambtenaren, wier benoeming met die der leden van het Hof van justitie aan de Kroon
is voorbehouden.
De Koloniale raad, de "volksvertegenwoordiging", zooals men wel zegt, bestaat uit
dertien door den Koning voor vier jaar met jaarlijksche aftredingen uit een voordracht
van den raad benoemde leden. Tot 1901 waren de leden van den Raad van bestuur
ambtelijke leden van den Kolonialen raad; ook tot zoolang was de gouverneur de
voorzitter, de procureur-generaal ondervoorzitter van dit college. Openbaarheid
der vergaderingen, stemming naar eed en geweten, "parlementaire" onschendbaarheid,
moeten de noodige waarborgen geven voor een juiste medewerking aan de "wetgevende" macht door den raad, zijn begrootingsrecht inbegrepen, met het recht van
amendement en initiatief, waarnaast een beperkt recht van interpellatie en het recht
van petitie aan Koning, Staten-generaal en gouverneur.
Op de eilanden buiten Curaçao besturen gezaghebbers met stipte inachtneming van
de bevelen van den gouverneur, op wien in 1920 hun benoeming van den Koning is
overgegaan. Daar heeft men landraden tot bijstand van den gezaghebber in de uitoefening van het dagelijksch bestuur; gezamenlijk vormen zij den raad van politie,
zooals er op elk dezer eilanden één is. De landraden zijn de eenige bij rechtstreeksche
verkiezingen gekozen deelhebbers in het bestuur. De taak der raden van politie lijkt
heel wat: het maken van plaatselijke keuren, het dienen van bericht en raad aan den
gouverneur, het voorstaan van de belangen van het eiland bij den Koning, de Statengeneraal, den Gouverneur en den Kolonialen raad, schouw over de openbare werken,
oppertoezicht over het armwezen, toezicht op het onderwijs.
Konden in het voorafgaande de vroegere bestuursinrichtingen slechts worden aangeduid naar hun wettelijke regelingen - thans komt, als gezegd, mede aan de orde
de vraag, hoe de tegenwoordige bestuursinrichting heeft gewerkt en werkt. Daarbij
163

zal niet kunnen vermeden worden een onopzettelijke aanduiding van de critiekt waartoe
het stelsel heeft aanleiding ge gevent en mede in aansluiting daarop moet ten slotte
ter sprake komen de toepassing der laatste grondwetsherziening op Curaçao.
De wetgever van 1865 is zeker ervan uitgegaan t dat Curaçao voor een groot deel in
Curaçao zou worden geregeerd en bestuurd. Dat sloot niet in zich een belangrijken
invloed van het Curaçaosche volk op den gang van zaken. Ten hoogste dertien leden
van dit volk zouden eenigen invloed hebben. Naast de practische moeilijkheid ten
opzichte van de vertegenwoordiging der andere eilanden in een op het hoofdeiland
zetelend centraal lichaam is met nadruk de onrijpheid van een Curaçaosch kiezerscorps als beletsel voor grooteren invloed naar voren gebracht. Maar dit eenmaal
aanvaardt is ook buitendien van een eigen koloniale regeering zeker niet veel meer
terecht gekomen dan het minste t dat men heeft kunnen verwachten.
Daar is de gouverneur. Zijn macht is groot - maar in de groote dingen is het niet
altijd gebleken. Budgetrecht en verordeningsbevoegdheid t om het zoo nu maar eens
onstaatsrechtelijk uit te drukkent hadden den Kolonialen raad een overwegend aandeel
kunnen geven in het bestuurt doch op meer dan één beslissend punt is heil gezocht
in andere bepalingen van het regeeringsreglement dan in die t welke den raad ttzijne
magt toekennen.
Nu moet aanstonds worden toegegeven t dat de omstandighedent de ongunstige
economische en geldelijke omstandigheden t hier veel verklaren en van dat verklaarde
veel verontschuldigen. Van 1867 tot 1923 zijn de Curaçaosche rekeningen niet sluitend
gemaakt kunnen worden zonder een jaarlijksche bijdrage uit de kas van het moederland aan de eigen middelent met uitzondering van de jaren 1883-1894t toen in hoofdzaak de fosfaatwinning op Aruba oorzaak van gunstiger cijfers was. Dat daarbij het
geld niet over den balk gegaan iS t mag hieruit blijkent dat in 45 jaar in het geheel niet
meer dan veertien mi1lioen gulden is bijgepast moeten worden. In de jaren na 1923
heeft men afwisselend met sluitende rekeningen en moederlandsche bijdragen gewerkt.
Een en ander heeft in de eerste plaats meegebracht t dat in al die jarent waarin tekorten
verwacht werden de vaststelling der begrootingt na een voorloopige behandeling in
den Kolonialen raadt door den Nederlandschen wetgever moest geschieden. Bij schier
geheel ondeskundige Staten-generaal moest zoo het zwaartepuntt reeds bij de voorbereiding van de behandeling in den Kolonialen raad wellichtt wel op het Plein te
's Gravenhage komen te liggen.
Wanneer men de groote lijnen in het oog houdt t kunnen ten opzichte van de behartiging
der Curaçaosche belangen het opperbestuur geen groote verwijten van verwaarloozing gedaan wordent wat geenszins uitsluit critiek op de wijze, waarop somtijds
ook groote belangen zijn behartigd.
Niets is er verder vandaan, dan dat Curaçao maar al te gemakkelijk op moeders zak
heeft willen teren. Veeleer is van die zijde bij herhaling, ja voortdurend, het verwijt
gedaant dat te veel, te kostbaar althans t gewerkt werd. Neemt men den Kolonialen
raad als eenige officieele spreektrompet van de bevolkingt dan beluistert men in
hoofdzaak deze critiek op het regeeringsbeleid t dat van Den Haag uit heel dikwijls
op zichzelf wel veelal nuttige en gewenschte maar in de gegeven geldelijke omstandigheden toch niet verdedigbare maatregelen zijn genomen of voorgeschreven. De
gedachtenwisseling in den raad heeft zich jarenlang gekenmerkt door een voortdurend
streven in de richting van geldelijke onafhankelijkheidt meebrengende t naar men
wenschte en mocht verwachtent autonomie. Ook dit laatste; immers het is te verstaan,
dat de bijdrage van het moederland eiken maatregelt die geld kostte - en waarlijk
H
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die niet alleen - van het ministerieele sic volo sic iubeo afhankelijk maakte.
Dat heeft tot conflicten geleid. In 1905 heeft men het bedanken van elf van de dertien
raadsleden gehad, waarbij als reden werd opgegeven, dat door het bestuur der kolonie
met het oordeel van den raad in nagenoeg geen enkele zaak van eenig gewicht werd
rekening gehouden, en dat de meeste maatregelen, door het bestuur aan den raad
voorgesteld en door dezen niet goedgekeurd, toch aan de regeering werden voorgedragen,
om langs dien weg te worden ingevoerd.
In 1919 heeft de Koloniale raad met op twee na algemeene stemmen een motie-Winkel
aangenomen, waarin afkeuring erover wordt uitgesproken, dat de regeering in het
moederland herhaaldelijk afwijkt van de beslissingen van den raad, waardoor, gelijk
daar gezegd wordt, het aanzien van het college ernstig wordt geschaad en in breede
kringen ontstemming tegen het Nederlandsch bestuur veroorzaakt.
Dat het niet alleen ging om begrootingsposten blijkt wel hieruit, dat een groot deel
van de gedachten wisseling bij deze motie liep over de benoeming van een raadslid
buiten de voordracht om. Trouwens - de toepassing van art. 48 van het regeeringsreglement, dat naast het Koninklijk vernietigingsrecht van koloniale verordeningen
wegens strijd met wet, Koninklijk besluit of algemeen belang, behoudens bepaalde
onderwerpen, aan den wetgever voorbehouden, voor elk onderwerp, dat voor regeling
bij koloniale verordening of plaatselijke keur vatbaar is, regeling bij Koninklijk besluit,
den raad van State gehoord, mogelijk maakt, heeft ook meer dan een geschil veroorzaakt.
Dat het daarbij niet uitsluitend ging om de geldelijke zijde van de aanhangig gemaakte
vraagstukken, blijkt wel uit de twee gevallen van zoo danig meeningsverschil, die ik
naar voren wil brengen: de subsidieering van het bijzonder onderwijs vóór de opneming in het regeeringsreglement van de gelijkstelling, en het politievraagstuk.
Na de laatste grondwetsherziening is meer dan eens gezegd, dat reeds in afwachting
van de nieuwe staatsinrichting voor Curaçao gestreefd werd naar een toepassing
van den geest der nieuwe grondwettelijke bepalingen ten opzichte van het bestuur van
dit gebiedsdeel. Gelukkigerwijs viel sedert waar te nemen een verbetering in den
economischen toestand, gepaard gaande met versteviging der geldmiddelen, in
Curaçao, waardoor af en toe een in waarheid sluitende begrooting kon verkregen
worden. Daardoor kon reeds in den geest van het nog ongewijzigde regeeringsreglement
een stap nader tot de autonomie gedaan worden. Intusschen is aan het genoemde streven
wellicht te danken, dat men, toen de nood weer aan den man kwam, wat eertijds
bijdrage van het moederland aan de Curaçaosche geldmiddelen genoemd werd in
nieuwen vorm, als kasvoorschotten, in de Curaçaosche schatkist heeft gestort. Er
is wel, ook in de Staten-generaal, ernstig twijfel uitgesproken over de waarschijnlijkheid van aflossing dezer voorschotten, maar nadat deze tot meer dan zeven millioen
gulden waren opgeloopen, is men in de laatste jaren ernstig aan de aflossing begonnen.
Over 1926 en 1928 zijn bij de vaststelling der rekeningen weer belangrijke bijdragen,
drie en vier en een halve ton, noodig geweest.
In dezen tijd heeft zich het geregelde debat over Curaçaosche aangelegenheden in
de Staten-generaal verlegd. Telkens wanneer de Kroon de sluitende begrooting had
goedgekeurd, was er slechts bij hoofdstuk XI der staatsbegrooting, Koloniën, gelegenheid om over Curaçaosche zaken te spreken. Die besprekingen bepaalden zich dan
niet tot de posten, op die begrooting ten behoeve van Curaçao voorkomende, maar
gaf aanleiding tot het ter sprake brengen van allerlei, dikwijls vrij onbelangrijke,
kwesties.
Al is dit hoofdstuk in het gedenkboek niet bedoeld als een "parlementaire" geschiedenis
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van Curaçao, in het gegeven verband mag eigenaardigheidshalve niet onvermeld blijven,
dat de Koloniale raad geweigerd heeft, de begrooting voor 1922 in openbare behandeling
te nemen, omdat deze te laat was ingediend; toen deed zich in eenigszins ongedachten
vorm het geval voor, in art. 104, 3° van het regeeringsreglement voorzien, vaststelling
van de begrooting door de wet, indien de Koloniale raad de begrooting niet heeft vastgesteld vóór den tweeden Dinsdag der maand Mei van het jaar, waarin zij hem werd
aangeboden.
Vermeldenswaard is ook, dat in 1933 de vaststelling van het slot der rekening over
1929 door den Kolonialen raad met op twee na algemeene stemmen is verworpen, omdat
de uitgaven met zeer belangrijke bedragen de door den raad goedgekeurde posten
hadden overtroffen.
Ondanks alle goede bedoeling is het met de toepassing van den geest der laatste
grondwetsherziening nog niet veel verder gekomen dan tot een theorie. De klachten
over een bestuurd worden van Curaçao van het departement van Koloniën uit zijn
ginds niet verstomd. Wat maakt het practisch voor verschil, zoo is gevraagd, of op
het ontwerp van een begrooting de hooge goedkeuring gevraagd is, dan wel deze
achteraf zal noodig zijn, om een ontwerp ten slotte wet te doen worden? Bij ontwerpverordeningen is zelfs de schijn niet altijd bewaard. De onverbloemde mededeeling
van voorafgaand overleg met Den Haag, van een ministerieele opdracht of instemming,
in de in den regel zeer sobere memorie van toelichting kan moeilijk anders beschouwd
worden dan als een herinnering aan den stok, die bij art. 48 van het regeeringsreglement
achter de politieke deur staat, of, wil men, een herinnering aan het recht van het
laatste woord, dat zoo noodig elders zal gesproken worden. Daargelaten nog het
geheel onnoodig prikkelende van wat, aan de andere zijde beschouwd, toch altijd ook
min of meer een verklaring van eigen bestuursonmacht is. De eisch van stipte inachtneming van 's Konings bevelen, die, naar men zegt, den gouverneur De Rouville het
ambtelijk leven kostte, kan moeilijk grondslag zijn voor een in de waagschaal stellen
van de waardigheid van het hooge ambt door een handelwijze, die den schijn wekt, dat
zonder die bevelen het bestuur maar kwalijk kan worden uitgeoefend.
Naar mijn inzien werkt ook de praktijk van het stelsel der zoogenaamde bestuursgemachtigden niet op de juiste wijze. Toen in 1901 aan het voorzitterschap van den
gouverneur in den Kolonialen raad een einde werd gemaakt ter wille van de waardigheid van dit ambt, is den gouverneur het recht verleend, de beraadslagingen van den
raad bij te wonen en daar een raadgevende stem uit te brengen. Deze bepaling is een
doode letter gebleven; anders dan om het bestuur te aanvaarden of de jaarlijksche
vergadering op den tweeden Dinsdag van Mei te openen verschijnt de gouverneur niet
in het college; hij laat zich daar vervangen door gemachtigden, in den regel hoofden
van bestuursafdeelingen als financiën, gezondheidsdienst, of door den procureur-generaal, die tevens hoofd der politie is. Men heeft uitdrukkelijk den naam "gemachtigden"
gekozen, om uit te drukken, dat zij niets kunnen doen wat hun last te buiten gaat,
terwijl een "vertegenwoordiger", zooals destijds gezegd werd, veelal naar eigen goedvinden kan handelen. Aangenomen, dat deze onderscheiding juist is, mag wel worden
opgemerkt, dat de praktijk, dienovereenkomstig handelende, in zichzelf de behoefte
heeft aangetoond van ietwat zelfstandiger persoonlijkheden dan "gemachtigden" zijn
kunnen, wier al te beperkte last meermalen is gebleken aan een vlotte afdoening
van zaken in den weg te staan, om niet te zeggen, dat deze praktijk, die de hoog
heid van het gouverneursambt bedoelt, aan die van den raad dreigt te kort te
doen.
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De raden van politie, die aan de eilanden buiten Curaçao het gemis van aandeel in
het algemeen bestuur hadden moeten vergoeden door "het genot eener gemeentelijke
vrijheid en van een plaatselijk patriarchaal bestuur, overeenkomstig met hunne
vroegere overleveringen en oude herkomsten", zijn een mislukking geworden. Het is
meer dan het zwaartepunt, dat in de plaatselijke besturen ligt bij de gezaghebbers,
die zich zeker meer door het beslissende woord van den gouverneur dan door de
vergadering dezer raden in de overgeleverde almachtigheid van de oude commandeurs
beperkt zullen vinden.
De verkiezingen der landraden hebben de belangstelling niet weten te wekken, tenzij
persoonlijke kwesties een rol speelden.
Bij niet velen is de verwachting levendig, dat invoering van eigenlijke gemeenteraden,
ook op Curaçao, zoo als Van den Bosch in 1827 instelde, Hamelberg in veel lateren tijd
nogmaals bepleitte, en ook nu nog af en toe in de Staten-generaal de aandacht van
een of twee enkelingen een oogenblik bezighoudt, noodig of ook maar gewenscht is.
Te dezer plaatse zij vermeld, dat de saamhoorigheid in één gouvernement met een
bestuur van Curaçao uit niet altijd als een voordeel is beschouwd. De geschiedenis
der laatste honderd jaar boekt meer dan één afscheidingsbeweging, waarvan die op
St. Martin in 1919 de meest bekende is. En nog maar een half jaar geleden heeft de
raad van politie van Aruba, na zich eerst tot den Kolonialen raad gewend te hebben,
een adres aan H.M. de Koningin gezonden, waarin bepleit wordt bij de herziening
van het regeeringsreglement aan de raden van politie een van het hoofdeiland
meer onafhankelijke bevoegdheid te geven, waarbij gedacht is aan de rechten en
bevoegdheden van Burgemeesters en Wethouders in Nederland.
Aan de bevolking van het hoofdeiland werd dus het kiesrecht onthouden. "Geen
geschenk •••• noodlottiger dan dit" was in 1865 het ministerieele bescheid. Curaçao
heeft zich daarin moeten schikken. Er zijn wel stemmen opgegaan, die getracht
hebben het kiesrechtvraagstuk in het midden der belangstelling te plaatsen. Chumaceiro
heeft in 1895 de rhetorische kreet aangeheven "Zal het kiesrecht Curaçao tot het
kannibalisme voeren?", maar hoewel het toen met een wijziging van het regeeringsreglement in het vooruitzicht wellicht het psychologische oogenblik was, heeft men
toen het in Den Haag niet verder weten te sturen dan tot de bovenvermelde wijziging
in de samenstelling van den Kolonialen raad met afschaffing van de ambtelijke leden,
wat ook den toenmaligen gouverneur en den raad zelf ver genoeg ging.
Curaçao heeft geen politieke partijen. Waar men een scheiding wil maken, ten einde
verschillende groepen van ingezetenen tot hun recht te doen komen, heeft men die
gezocht in een groepeering van Roomsch-Katholieken, Protstanten en Joden, behalve
in den Kolonialen raad ook in commissiën en bij andere benoemingen, hetgeen
- mirabile dictu - zelfs tot uiting komt bij het drietal plaatsvervangende leden van
het Hof van justitie.
De verhouding, die men in de "vertegenwoordiging" der groepen jaren lang in den
Kolonialen raad heeft volgehouden, is eenige malen door de Kroon ten gunste der
R.K. gewijzigd door af te wijken van de voordracht, die de raad had aangeboden.
Een tiental jaren ruim geleden trachtte een "Curaçaosche vrijheidsbond" met zijn
orgaan V 0 z dip u ebi 0 tevergeefs vasten voet te krij gen, en evenzeer teekenend is,
dat de in 1932 opgerichte debatteerclub zich allerminst kenmerkt als een politiek
gezelschap, zeker niet naar een der moederlandsche onderscheidingen, en ook niet
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naar de bovengenoemde Curaçaosche groepeeringen t al worden op de ledenvergaderingen en in het orgaan De Onpartijdige de politieke vraagstukken van den dag
met een ginds tot voor kort ongekende vrijmoedigheid even goed besproken als andere
vraagstukken van algemeen maatschappelijk belang.
De geest der grondwet heeft men gezegd te willen naleven t maar ook haar letter
heeft eischen. De nieuwe staatsinrichting laat sinds 1922 op zich wachten. Zij zal
moeten brengen: een algemeen bestuurt in naam des Konings door den gouverneur
uit te oefenen; eigen organent waaraan de regeling der inwendige aangelegenheden
wordt overgelatent voor zoover niet aan de Kroon voorbehouden; een vertegenwoordigend lichaam t dat behoudens uitzonderingen wordt gehoord bij de vaststelling
der staatsinrichting en de regeling van andere onderwerpen bij de wet.
Het ttbevreemdt en verontrust" heeft wijlen prof. Van Vollenhoven in 1930 geschreven t
ttdatt toen men bij de grondwet van 1922 een norm had weten te ontwerpen voor OostIndië t men zonder nader overwegen die norm maar meteen aannam voor WestIndië; • • •• Zal de grondwetsherziening uitvoervaar blijken voor Curaçao •••• ?" Het
antwoord zal misschien in de naaste toekomst gegeven dienen te worden.
Autonomie en kiesrecht zijn de hoofdpuntent waarom het gaat. De commissie-Staal
die zich bezig gehouden heeft met de door de grondwet noodig gemaakte veranderingen in het regeeringsreglement t doet in beide richtingen eenige stappen. Ik stip uit
het verslag dezer commissie niet meer dan een enkel punt aan.
Omtrent de positie van den gouverneur en diens verhouding tot het opperbestuur
wordt gezegd t dat van ttstipte inachtneming van t s Konings bevelen" niet meer
gesproken zal kunnen worden. HAl zal de Gouverneur bij de uitoefening van de hem
bij de G.W. toegewezen macht wel degelijk rekening hebben te houden met de
algemeene beginselen van beleid t die door het Opperbestuur worden gevolgd t in verband
met zijne Grondwettelijke bevoegdheid zijn incidentee1e beperkingen van streng
bevelenden aard in de uitoefening van de bestuurstaak niet op hare plaats".
De wetgevende bevoegdheid des Konings volgens art. 48 van het regeeringsreglement
wordt niet bestaanbaar geacht met art. 6l t tweede lid t der grondwet. Alleen een wet
kan den Koning voor bepaalde onderwerpen of bepaalde gevallen vrijheid verleenen.
Schorsing van verordeningen door den Koningt vernietiging bij de wet t een en ander
wegens strijd met de grondwet t de wet of het algemeen belang.
Voor de nieuwe Koloniale statent die inderdaad een vertegenwoordigend lichaam
zullen moeten zijnt wil men kiesrecht invoeren. Geen klakkeloos algemeen kiesrecht
maar een census- en een capaciteitenkiesrecht t alleen voor mannen t met passief kiesrecht ook voor vrouwen. Alle eilanden kiezen meet en ingezetenen van alle eilanden
kunnen worden afgevaardigd.
Van ieder eiland wordt een district en tevens een gemeente gemaakt. De raad van
politie heeft de bevoegdheid om plaatselijke keuren en reglementen te maken nopens
alle onderwerpent de huishouding der gemeente betreffendet en om ter bestrijding van
de huishoudelijke uitgaven der gemeente eigen belastingen te heffen en leeningen
aan te gaan.
Ten aanzien van de begrootingspolitiek wordt bij gebrek aan beter handhaving van
het bestaande stelsel aanbevolen.
Het is niet te zeggent wat er van dit alles wet zal worden. Uit op- en aanmerkingen van
het departement en van de elkaar opgevolgde gouverneurs iS t naar men zegt t een
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herzien ontwerp van den voorzitter der inmiddels ontbonden commissie geboren. Op
een voorontwerp is de Koloniale raad gehoord. Dit ontwerp is niet openbaar gemaakt t
wel heeft de raad zijn beschouwingen in zijn notulen opgenomen. Naar verluidt zou
gedacht zijn aan Koloniale staten van 15 ledent van welke 8 gekozen en 7 door den
gouverneur benoemd. Slechts begrootingen met een tekort zouden bij de wet worden
vastgesteld.
Af en toe hoort men andere wenschelijkheden bepleitent zoo die van een raad van
deskundigen in Nederland voor Nederlandsch-overzee t van een vertegenwoordiging
van dit laatste in de Staten-generaal t van de versterking der rijksgedachte als eerste
eisch bij de herziening van het regeeringsreglement.
Hoe het zij - na driehonderd jaar staat Curaçao aan den vooravond van een nieuwen
dag. De verhouding tusschen moederland en kolonie heeft reeds plaats gemaakt voor
een t waaraan meer de saamhoorigheid van het rijk en zijn overzeesche gebiedsdeelen
ten grondslag ligt. Blijve deze gedachte van saamhoorigheid t die haar schoonste
uitingen vindt in de liefde tot het Oranje-huis en in de trouw aan de Nederlandsche
vlag bestendigd.
B. DE GAA Y FORTMAN.
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DE ZOUTWINNING OP DE NEDERLANDSCHE ANTILLEN.
Er zullen op aarde weinig menschen zijn, die niet dagelijks hun korrel zout nuttigen.
Zoo voor directe consumptie, als voor verduurzaming van levensmiddelen is het
natrium-chloride een belangrijk artikel. Een eerste schrede op den weg naar de hedendaagsche verduurzamingsindustrie is gezet, toen Willem Beukelsz van Biervliet
tegen het einde van de veertiende eeuw het haringkaken uitvond. Zout is reeds vroeg
een belangrijk artikel geweest. En moge dan thans, ook op Curaçao, zijn glorie verbleekt
zijn nevens het product van den modernen tijd, de aardolie, toch was er een tijd dat
ook het zout een rol speelde in de politiek, toen het bijdroeg tot het besluit van blijvende
vestiging op Curaçao: ttom te hebben een bequame plaetse, daar men sout, hout ende
anders mocht becomen. tt
Reeds geruimen tijd vóór de verovering van Curaçao door Jan van Walbeeck in 1634
haalden Nederlandsche schepen zout van de Venezolaansche kust, nadat dit uit de
Portugeesche havens, om politieke redenen, niet meer mogelijk was. Hoewel de
Spaansche koning, die ook aan West-Indië de wet stelde, zijn wil in dit uitgestrekte
gebied veel moeilijker kon doorvoeren, werden den onzen moeilijkheden te over bereid,
zoodat men verheugd was in Curaçao een steunpunt gevonden te hebben, uitermate
geschikt om ttvan deselve plaetse den viant in West-Indiën te infesteren.tt
Het is niet waarschijnlijk, dat in dien tijd op Curaçao zelve reeds zout werd geraapt.
De vestiging was meer bedoeld als steunpunt en als stapelplaats. De vindplaats van
zout was toentertijd in de eerste plaats het schiereiland Araya, niet zeer ver van de
Orinoco-delta. Er zijn aanwijzingen dat van Bonaire reeds vroeg zout gehaald werd.
Van St. Maarten is bekend, dat in het accoord van 1648 reeds van de zoutoogsten
sprake is. Eerst na 1668 schijnt men op Curaçao tot een werkelijke exploitatie te zijn
gekomen. Er zijn toen een reeks kleinere en grootere ttzoutplantagestt ontstaan. De
meesten bestaan nog, al kan dan in de laatste jaren niet meer van eene geregelde
exploitatie worden gesproken.
Wanneer een binnenmeer slechts door een lage, doch ononderbroken, strook gronds
van de zee is afgescheiden, dan loopt bij een hoogen zeestand het zeewater in het
meer, en als dan het volgende hooge water maar lang genoeg op zich laat wachten en
ook de regens uitblijven, heeft de tropische zon er inmiddels voor gezorgd dat het
zeewater in het meer is ingedampt. Er ontstaat een pekelmeer van hooge concentratie
en onder gunstige omstandigheden heeft daarin zoutvorming plaats, ook zonder
menschelijke bemoeiingen.
Voor die zoutvorming zijn de klimatologische omstandigheden van de Antillen gunstig:
op Curaçao en Bonaire regent het zeer weinig, terwijl er ook op St. Maarten meestal
een periode van meerdere maanden is, dat de verdamping de regenval overtreft.
Toch waren goede oogsten in zulk een natuurlijk zoutmeer zeldzaam. Het was niet
de directe neerslag, die het schadelijkst was, doch meestal is zulk een meer omringd
door heuvels, die op het meer afwateren. Nevens ontijdige hooge zeestanden, waren
het deze uit het heuvelland toestroomende wateren die tijdige uitkristallisatie belemmerden.
Men trachtte nu de schade te beperken, door, met dammetjes, bepaalde vakken af
te scheiden, waarin de pekels nog konden worden beschermd, terwijl het zoutmeer
reeds bedorven was. Een volkomen bedrijfszekerheid werd er echter nog niet door
bereikt en het is deze klacht, die den bloei in den weg heeft gestaan. Herhaaldelijk
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leest ment dat het zout van onze eilandent met name door de Noord-Amerikaansche
packers t zeer gewaardeerd werd t doch dat men de schepen toch liever naar de Turkseilanden stuurde t waar de kwaliteit wel iets mindert maar de zekerheid dat men er
zout vond grooter was.
Die onzekerheid der zoutoogsten onder klimatologische omstandigheden t die toch
zeker op weinig plaatsen ter wereld gunstiger zij n t is een gevolg van de technisch
weinig volmaakte inrichting dezer pannen. Het is niet alleent dat de waterafvoerkanalen niet op calamiteiten berekend zijn t er zijn nog andere onvolkomenheden. Het
inlaten van versch zeewater heeft men vaak niet voldoende in de handt de diepte der
afdeelingen t waarin het zout zich afzet is te groot en de gehee1e inrichting is te weinig
gedifferentieerd.
Om dit laatste te kunnen begrijpent moet men bedenkent dat in het zeewatert behalve
keukenzout t nog andere stoffen opgelost zijn. Zoo bevat hd water van de Caraïbische
Zee rond 3.5 % opgeloste bestanddeelent waarvan 2.8 % natriumchloride is. 1)
Een middel nUt om zoo zuiver mogelijk keukenzout te verkrijgent heeft men in ZuidFrankrijk gevonden in een gefractioneerde uitkristallisatie t waarbij gebruik gemaakt
wordt van de verschillende oplosbaarheid der onderscheidene stoffen. Zoo zet een der
voornaamste bijzoutent het calciumsulfaat t zich af in de afdeelingen t waar de pekels
de concentratie van 15.5° tot 25° Beaumé bereiken. Het is dus minder oplosbaar dan
het keukenzout t dat zich het zuiverst uitkristalliseert tusschen 25° en 27° t waarna het
tot 31 ° Beaumé wel vermengd iS t met magnesiumzoutent maar toch nog zeer goed
bruikbaar blijkt. De onzuiverheden van nog grooter oplosbaarheid blijven in de
tteaux mères" achter.
In West-Indië is deze differentiatie slechts zeer gebrekkig. Als de pekel in het zoutmeer een zekere concentratie bereikt heeftt laat men deze toe in de kristallisatie1)

C. Hudig: De :z;outindustrie op het eiland St. Martin (De Ingenieur van 1905 blz. 402).
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pannen. Alle zout. dat zich afzet. wordt eenvoudig geoogst. Het •• rijp" zijn van de
pekel wordt beoordeeld naar de wijnroode kleur. die veroorzaakt wordt door microscopische dierlijke wezens (Monas Dunalii).
In St. Maarten zijn in de jaren na 1858 pogingen aangewend een deel van het zoutmeer
achter Philipsburg in te richten naar het model der "Salins du Midi". De tegenstand
der bewoners. het te geringe bedrijfskapitaal. het slechte beheer door den eersten
plaatselijken bedrijfsleider. en eindelijk de dood van den concessionaris. den oudgouverneur van Martinique A. F. Perrinon. waren oorzaak. dat men met de inrichting
naar Zuid-Fransch model nog weinig gevorderd was. toen de "Maatschappij voor Zoutwinning op het eiland St. Martin" haar onmacht moest erkennen. Godon en Van Stolk
maakten toen een veel eenvoudiger plan op. dat uitgevoerd werd door de "Exploitatiemaatschappij van Zoutmeren op het eiland St. Martin". die geen concessionaresse
werd. doch slechts een exploitatiecontract met de oude maatschappij sloot.
Wel werd de onderverdeeling van het toegewezen deel van het meer. dat door de
"passage" van de andere. de kleine. concessies was afgescheiden. iets verder doorgevoerd. doch door de verdeeling der ruimte in twee groote en in vier kleinere
afdeelingen. had men nog niet bereikt wat oorspronkelijk was beoogd. en vooral de
bedrijfszekerheid was nog lang niet wat zij wezen moest: door te groote diepte der
kristallisatie-carrés was men gedwongen den geheelen oogst in eens te laten uitkristalliseeren. zoodat zij dus ook bij een calamiteit in eens bedorven werd. Dat gebeurde herhaaldelijk door het overloopen der afwateringskanalen. terwijl bovendien kwel uit de
"Fresh pond· aan de westzijde. in de aangrenzende carrés concentratie vertraagde.
t

•

Het zout zet zich op den bodem der West-Indische zoutpannen af in harde koeken.
van niet zeer groote zuiverheid. Als er voldoende zout is uitgekristalliseerd. vangt de
oogst aan. Dan ontstaat er een roes van bedrijvigheid. die eenige maanden kan duren
en waarin op Bonaire en St. Maarten alles en iedereen meeleeft.
Het zou mij te ver voeren het garen op de verschillende eilanden in bijzonderheden
na te gaan. Ik bepaal mij dus tot enkele gegevens van St. Maarten. waar ik een zoutoogst volledig heb meegemaakt (1919) en ook van het mislukken van een oogst getuige
ben geweest.
Gedurende den oogsttijd konden in de zoutpannen achter Philipsburg ruim 500 mannen
en vrouwen. verdeeld over een veertigtal ploegen. werk vinden. Zulk een ploeg bestond
uit een "captain". een "mate" en tien of meer •• sailors". Daar per vat betaald werd.
werden de arbeidsuren aan den captain overgelaten. De gebruikelijke manier was.
dat gedurende den nacht werd gehakt. gebroken en op den droge gebracht. Den daarop
volgenden morgen werd dan de oogst van den nacht op vlotjes geladen en naar de
groote stapels gebracht. De mannen werkten daarbij door. doch de vrouwen lieten
zich bij het aanbreken van den ochtend vervangen door draagsters.
De oogst van zulk een werkdag. meestal durende van 2 u. à 3 u. v.m. tot 9 u. à 10 u ••
varieerde per ploeg tusschen 80 en 120 vaten. Per vat gegaard zout ontving de captain
12 sous in Guadeloupe-nikkel. Aldus verdiende een man 120 à 160 sous en een vrouw
90 à 120 sous. daar zij 30 à 40 sous aan hare draagster moest afstaan.
De kostprijs per vat zou tt die natuurlijk zeer afhankelijk is van den oogst. bedroeg
in 1919 14 dollarcenten op den stapel en 28.5 dollarcenten f.o.b. Het uitvoerrecht was
10 % van de nominale waarde van f 0.38 per hL. of bijna f 0.04 per vat van 105 1. Deze
uitvoerpremie wordt alleen in St. Maarten geheven. in verband met eene bepaling
in de concessievoorwaarden. Het is een overblijfsel van het oude recht der gemeen174
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schap op de opbrengst der zoutpannen, zooals dit was opgenomen in het accoord
van 1648.
Het jaar 1919 kenmerkte zich door een schaarschte aan arbeiders, daar velen uitgetrokken waren naar Santo Domingo, waar de suikercultuur een bloeitijd beleefde.
Nadat het zout gegaard is, komt het er op aan een afzetgebied te vinden. In onze
Antillen wordt dit min of meer aan het toeval overgelaten. Een dertigtal jaren
geleden heeft men op St. Maarten wel eens getracht zelf schepen te charteren om
het zout naar Noord-Amerika te vervoeren. Doch dan moest het voordeel worden
opgegeven, dat in retourvrachten is gelegen.
Pogingen om in Nederland een markt te vinden zijn meermalen aangewend. Zoo
werden in 1837 vanuit Bonaire twee transportschepen, één naar Amsterdam en één
naar Rotterdam, gezonden. Het eerste had weinig succes, doch het andere bracht
groot voordeel op. Toch leidde dit niet tot blijvende connecties. Ook latere, sporadische
proefnemingen voerden niet tot een beter resultaat.
De zoutmeren (pap. Salienja) van Curaçao zijn gelegen achter baaien ter Zuidkust. Aan zulk een zoutmeer liggen meerdere "zoutplantages", zoo bijvoorbeeld langs
het Salienja Santa Martha: Groot Santa Martha, Klein Santa Martha en Sint Nicolaas.
Andere Salienja's zijn nog Sint Marie, Sint Michiel en Lagoen Jan Tiel.
Reeds sinds meerdere jaren gaat er in het zoutbedrijf van Curaçao weinig meer om.
Het eiland heeft evenwel meer dan een compensatie gevonden in de petroleumindustrie, waardoor de zoutnijverheid relatief van minder beteekenis is dan op de
beide andere zout-eilanden. De tabel achter dit opstel geeft daarvan een beeld. Voor
het laatst werd op uitgebreidere schaal gegaard in 1927-1928.
Het Curaçaosche Verslag 1932 meldt over het dienstjaar 1931: "Op Curaçao en Aruba
was de zoutwinning van weinig belang; uitgevoerd werd van Curaçao 100.000 kg. ter
waarde van f 1100.-:'
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Het eiland Bonaire is geruimen tijd gouvernementsplantage geweest. Het was een
strafkolonie en ook de zoutpannen werden door gestrafte "landsslaven en vrije lieden
van de kleur" bewerkt. 1) De gezaghebber van Curaçao, Van Raders, had in 1836
krachtige maatregelen ter bevordering van den bloei der cultures genomen. Toch
heeft het Bonairesche zout nimmer meer een bloeitijd gekend als in de jaren 18311833, toen de prijs steeg van f 0.60 tot f 1.50 per vat.
In 1868 werd tot verkaveling van Bonaire overgegaan. Ook de zoutpannen werden
verkocht. Zij zijn gelegen in twee groepen, met name die "ter lage Westkust" en die
"nabij Slagbaai". De eerste groep is gelegen in het Zuidelijk deel des eilands en daartoe
behooren de "blauwe", de "witte" en de "oranje" pan, onderscheidenlijk met oppervlakten van 10, 15 en 27 ha. De "witte" pan werd gevoed uit een pekelmeertje en het
schijnt dat de afnemers uit de V.S. aan het zout uit die pan de voorkeur gaven. Tot
voor enkele jaren geschiedde hier de winning door de "Zoutexploitatie- en Cultuuronderneming Bonaire". Thans zijn zij in feite eigendom van de erven J. E. R. Herrera,
terwijl die op Slagbaai toebehooren aan J. J. Debrot. Ook deze laatste. in het Noorden
gelegen pannen worden uit een pekelmeertje gevoed.
De pannen zijn geregeld in bedrijf, al is er dan sinds 1920 geen gunstig jaar meer
geweest. Een kenmerkende eigenschap van de Bonairesche zoutpannen is de hardheid
van den bodem. Ook kan het hier, door de gunstiger ligging voorkomen, dat tweemaal per jaar geoogst wordt.
Het grove zout wordt in de open lucht opgeslagen, het gemalen zout in pakhuizen.
Tot het malen van zout werden sinds 1920 molens opgesteld. Verdere verbeteringen
hadden ten doel vrachtauto's tot vlak bij de pannen te laten komen. In 1933 werd
een grondige schoonmaak ondernomen. De meest geregelde afnemers zijn Porto Rico
en Martinique.
1)

Van Lennep Coster: "Aanteekeningen gehouden gedurende mijn verblijf in de West-Indiën

1837-1840".
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Volgens het Curaçaosche Verslag 1932 werden
2.760.762 kg. tn 1930. Verkocht werd:

tn

1931 geoogst 4.339.920 kg. tegen

Lage Westkust
Slagbaai • • . .

• 3.226.343 kg.
273.455 "

Tezamen

• 3.499.791 kg.

Dit is 10.798 kg. meer dan uitgevoerd werd (zie tabel). Als regen- en boekingsverliezen
werden voor 1931 aangenomen 136.453 kg., terwijl op het einde des jaars in voorraad
bleven 5.371.483 kg.
De prijzen waren laag: 0.70 à f 0.80 per vat van 130 kg. Voor gemalen zout werd
f 15.- à f 17.- per 100 kg. betaald.
Nog wijst men U op St. Maarten den "Mont des Accords", waar het verdrag van
23 Maart 1648 tusschen Franschen en Hollanders gesloten zou zijn. In dat verdrag werd
het zoutgaren aan alle ingezetenen gelijkelijk gegarandeerd. Wanneer gedurende de
beide eerste eeuwen zout gegaard zou worden, werd daarvan openbare kondschap gedaan,
en een ieder, 't zij Nederlandsch, 't zij Fransch onderdaan, die er een vlotje en een
stukje grond voor 't maken van zijn stapel op na kon houden, kon dan zelf, of met
zijn slaven, zooveel zout garen als hij kon krijgen.
De landbouwkundige Teenstra, die in 1829 het eiland bezocht, meldt dat de zoutwinning er geheel was vastgeloopen en dat er sinds 1797 niet meer gegaard was. 1)
Men meende toen van de volksexploitatie te moeten afstappen en in 1831 werd aan een
drietal combinaties van vooraanstaande ingezetenen concessie tot indammen van
kleine oppervlakten verleend, in 1835 gevolgd door wederom een vijftal "kleine
concessies". In 1858 verleende de Koning de "groote concessie" aan A. F. Perrinon,
waaromtrent hierboven reeds enkele bijzonderheden werden gemeld. 2)
Ook de Exploitatie-Maatschappij heeft geen weelde gekend. In de jaren 1876-1907
werd slechts acht maal dividend uitgekeerd, waarvan viermaal 6 % en de andere
jaren nog minder. In 1907 is de directie overgegaan op St. Maartensche ingezetenen,
de fa. L. A. van Romondt's Sons, die alle aandeelen der Exploitatie-Maatschappij
voor f 25.000.-, of rond 20 % van het gestorte kapitaal, had opgekocht. Men meende
dat nu een zuiniger beheer mogelijk zou zijn, doch na een drietal goede jaren viel
het bedrijf wederom in zijn latenten toestand terug.
Wel is het mogelijk door het uitvoeren ven verbeteringswerken, zoowel aan de
afwateringsmiddelen als aan de kristalliseerpannen, meerdere zekerheid van productie
te verkrijgen. 3) Deze verbeteringen zijn in hoofdzaak eenvoudige grondwerken, die
in handenarbeid en zeer geleidelijk kunnen worden uitgevoerd. Zij vorderen evenwel,
voor St. Maartensche verhoudingen, belangrijke bedragen en het kapitaal daarvoor
schijnt niet beschikbaar.
Door vergelijking met het totale uitvoercijfer blijkt de relatieve belangrijkheid van
het zout. Volgens het Curaçaosche Verslag 1932 was de droogte in het eerste halfjaar
van 1931 gunstig voor het product. Door voldoende arbeidskracht had de oogst en
M. D. Teenstra: "De Nederlandsche West-Indische Eilanden, in derzelver tegenwoordige toestand" (1837).
2) Voor meer bijzonderheden betreffende de geschiedenis van het zoutbedrijf moge worden verwezen
naar mijne studie in de West-Indische Gids, 4e jaargang blz. 262 e.v.
3) West-Indische Gids, 4e jaargang blz. 324.
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ST. MAARTEN
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In het Curaçaosche Verslag 1932 (over 1931) zijn wel opgegeven uitvoercijfers voor de geheele kolonie, doch niet meer
voor de verschillende eilanden afzonderlijk.
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VERGELIJKENDE TABEL
VAN DEN ZOUT-UITVOER DER NEDERLANDSCHE ANTILLEN.

opstapeling regelmatig plaats. Geraapt werd 5.081.045 kg., tegen 4.709.894
Verkocht werd in 1931!
Groote concessie .
Kleine conceSSles
Tezamen •.

In

1930.

945.185 kg.
. • 2.221.340 "
• 3.166.525 kg.

Daarvan werd 403.525 kg. niet uitgevoerd. Verlies wegens regen was 1866 kg. Op het
einde des jaars bleef in voorraad 6.286.590 kg. De verkoopsprijs bedroeg gemiddeld
f 0.70 per vat.
Het beeld, dat ik van de West-Indische zoutnijverheid heb kunnen reproduceeren,
kon helaas niet rooskleurig zijn. De moeilijkheden zijn wel niet een direct gevolg van
de wereldcrisis - zij zijn er bijna voortdurend geweest - zij zijn in effect van denzelfden aard. Als men wil, en daartoe de noodige maatregelen neemt, is er zout genoeg
te maken, doch kan de wereld dit zout gebruiken?
Veel concurrentie wordt ondervonden van mijnzout, waarvan de winningskosten
hooger, doch de transportkosten wellicht lager zullen zijn, en dat in de V.S.
beschermd wordt.
Als de West-Indische zoutnijverheid niet geheel te gronde mag gaan, wat den economischen
ondergang vooral voor St. Maarten zou beduiden, moet men niet, rustende op de
lauweren der historie, met een kwijnend bestaan tevreden zijn. De handen moeten
worden ineen geslagen. De tijd voor kleine, zelfstandige, onderling concurreerende,
ondernemingen is voorbij. Waarom zou niet een belangengemeenschap kunnen worden
gesloten tusschen de belangrijkste ondernemers? Het is waar, elke onderneming zou
dan een deel van zijn zelfstandigheid moeten inboeten. Doch gezamenlijk zouden zij
in den strijd om het bestaan sterker staan, en zij zouden den steun kunnen zoeken
van machtige lichamen in Europa of in Amerika.
Zonder verbetering der machtspositie, gepaard aan een verbeterd productie- en
distributiesysteem, is de strijd om grooter afzetgebied vergeefsch. Gezamenlijk kan de
noodige organisatie in het buitenland worden opgericht. Gezamenlijk kan de betere
en goedkoopere verscheping worden ter hand genomen, en zou men wellicht kunnen
komen tot de inrichting van een bufferdepot in een daartoe geschikte haven. Gezamenlijk
kan men trachten de onkosten te verminderen en de prijs, althans op de naburige
markten te regelen.
De economische toestand, ook van de West-Indische zoutnijverheid, is slecht, zeer
slecht. Doch juist daarin kan een prikkel liggen tot het nemen van maatregelen, welke
in tijdperken van bloei over het hoofd worden gezien.
Zal lllen de teekenen des tijds verstaan?

F. S. LANGEMEYER.
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WERKZAAMHEID DER R.K. MISSIE OP CHARITATIEF
EN SOCIAAL GEBIED.
Naast het zuiver parochieel werk, dat in hoofdzaak de zielzorg omvat, is er ook op
charitatief en sociaal gebied zeer schoon werk verricht door de R.K. Missie, tot
welzijn van het volk.
ARMENZORG
EN ZIEKENVERPLEGING.

Tot aan de komst van Mgr. Niewindt waren de armen, en deze waren zeer velen,
denk maar eens aan de slaven, die als zij niet meer werken konden, zeer dikwijls
door onbarmhartige meesters aan hun lot werden overgelaten, en in de grootste
armoede en het nijpendst gebrek hun ouden dag moesten slijten, - voor hun onderhoud zoo goed als geheel aangewezen op de particuliere liefdadigheid.
Dit kon zoo niet langer blijven; - er moest georganiseerd geholpen worden, en
Mgr. Niewindt richtte de Maatschappij van Weldadigheid der R.K. Gemeente
op Curaçao op, wier reglement op 13 October 1830 door het Bestuur der Kolonie
werd goedgekeurd.
Tot op heden werkt deze Maatschappij aan de ondersteuning van armen, en geregeld
ontvangt een groot aantal armen een maandelijkschen steun.
Doch niet alleen de armen, ook de zieken moesten geholpen worden. Om de arme
zieken te verzorgen, in hun laatste oogenblikken bij te staan, en na hun dood een
passende begrafenis te bezorgen, werd in 1852 opgericht een R.K. Begrafenis-societeit,
onder den weidschen naam van "C h ris tel ij k e Wel d a d i g hei d". Hieraan werd in
1854 door Mgr. F. E. C. Kieckens een Ziekenfonds verbonden. Maar als er zieken zijn
en een fonds om ze te helpen, dan zijn er ook verplegers of verpleegsters noodig. Zoo
groeide de idee van een hospitaal. Mgr. Niewindt vroeg Zusters aan den Bisschop
van Breda. In 1855 kwam het hospitaal tot stand, klein en nietig in zijn begin, - en
22 October van hetzelfde jaar zetten de eerste drie Zusters van Breda hier voet aan wal.
In den loop der jaren heeft het zich ontwikkeld en uitgebreid tot de machtige, eerbied
afdwingende stichting van thans, het alom bekende St. Elisabeth's Gasthuis.
En om de kundige geneeskundige behandeling, èn om de liefderijke verpleging door
de Zusters van Breda, èn om zijn aan alle moderne eischen beantwoordende inrichting,
heeft de naam van het St. Elisabeth's Gasthuis allerwege, tot in de nabijgelegen
republieken, een goeden klank. Honderden zieken komen zich jaarlijks onder de liefdevolle verzorging der Zusters stellen, en hulp en genezing zoeken voor hun verschillende
kwalen. Pas heeft het Gasthuis een aanzienlijke uitbreiding ondergaan, met een geheel
nieuwe operatie-zaal en bijbehooren, ruime frissche zalen voor ouden van dagen.
En in den loop van dit jaar nog zal het wederom worden uitgebreid met een groot,
modern ingericht gebouw, uitsluitend ter verpleging van tuberculose-patiënten.
Het Verslag over het afgeloopen jaar moge een idee geven van de charitatieve werkzaamheid van dit hospitaal, en tevens het bewijs leveren, welk een zegen het is voor de
bevolking.
In den loop van 1933 werden in het St. Elisabeth's Gasthuis verpleegd 1885 patiënten,
zoowel onvermogende als klassepatiënten. Het getal patiënten van beide categorieën,
hier dagelijks verpleegd, bedraagt ongeveer 200. Er werden in dat jaar 137 kinderen
geboren, 557 groote en kleine operaties uitgevoerd, ruim 400 Röntgenopnamen verricht
en door de eigen apotheek 15.531 recepten klaargemaakt. Het personeel bestond uit
53 zusters en 26 leeken.
-
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Vanaf het jaar 1857 werden op verzoek van het Bestuur der Kolonie, de Zusters ook
belast met de verpleging van melaatschen en krankzinnigen, toen nog in één
gesticht bij elkaar op het Rif.
Deze toestand bleek al spoedig onhoudbaar. En op het eind van 1870 werden de
krankzinnigen overgebracht naar een nieuw gesticht, Monte Cristo genaamd,
op korten afstand van het hospitaal aan het Rifwater gelegen. Het begon met 16 krankzinnigen, thans worden er geregeld ruim 150 door de Zusters verpleegd. Daar het bestaande gesticht geenszins meer voldoet aan de moderne eischen van krankzinnigenverpleging, zijn bij het Bestuur plannen in wording van een geheel nieuw gesticht,
meer buiten gelegen, waardoor een betere separatie mogelijk wordt, en waar tevens
gelegenheid zal bestaan om de patiënten met handenarbeid bezig te houden.
Het Leprozenhuis bleef nog op het Rif gevestigd, tot de orkaan van het jaar 1877
het geheele huis omverwierp en wegvaagde, waarbij drie Zusters, die haar toevlucht
in de kapel gezocht hadden, jammerlijk omkwamen, door de vloedgolf meegesleept.
Alleen Zuster Thecla werd gered. Zij werd gevonden, met een oude dame in haar
armen, boven op den regenbak.
De melaatschen werden zoolang ondergebracht op Monte Cristo, waar zij bleven tot
het jaar 1882. In Februari van dat jaar werden zij overgebracht naar een nieuw
gesticht, ter plaatse Zaquitó, aan hetzelfde binnenwater gelegen als het hospitaal
en het krankzinnigengesticht.
Beide gestichten staan onder de directie van een katholiek priester.
St. Rosa-hospitaal op St. Martin. Sinds 1890 hebben de Zusters Dominikanessen
de zorg op zich genomen voor het onderwijs op de drie Bovenwindsche eilanden.
Dit was sinds de vestiging van een vasten geestelijke aldaar de tweede stap van
beteekenis. De derde werd gedaan, toen in 1908, op initiatief van pastoor J. Gijlswijk,
thans Apostolisch Delegaat in Zuid-Afrika, met toestemming van Mgr. A. van Baars,
het St. Rosa-hospitaal werd opgericht. Voor de ver afgelegen bevolking is in de
25 jaren van zijn bestaan dit hospitaal een zegen geweest. In den loop van dit jaar
zal het oude, en voor een groot deel gebrekkige en bouwvallige hospitaal door een
nieuw vervangen worden.
San Pedro de Verona-hospitaal op Aruba. Ook het eiland Aruba vroeg al sinds
jaren om een hospitaal. Wegens de gebrekkige verbinding per zeilschepen, die soms
dagen onder weg bleven en niet het minste comfort boden, was het dikwijls ondoenlijk
om in noodzakelijke gevallen de zieken naar Curaçao over te brengen. Sinds 1912
hadden de Zusters Dominikanessen zich aldaar gevestigd, om geleidelijk het onderwijs
uit de handen der Zusters Franciscanessen over te nemen. In 1920 werd het voormalige
Sividivi, daarna St. Maria-convent der Zusters Dominikanessen, ingericht voor
hospitaal. In den loop der jaren is het vergroot en uitgebreid. De bevolking, die het
charitatieve werk der Zusters op hoogen prijs stelde, heeft daarbij krachtig meegeholpen. Het plan van een nieuwe uitbreiding, vooral met het oog op de bestrijding
van tuberculose, is in wording.
Nog dient vermeld het St. Franciscus-hospitaal op Bonaire, in het jaar 1922
opgericht, en staande onder de leiding van de Zusters Franciscanessen van Roosendaal.
Bij de oprichting hiervan hebben dezelfde motieven voorgezeten, die golden voor
Aruba.
Naast deze werken, die in hoofdzaak de verzorging van armen en zieken beoogen,
moet genoemd worden de "Liga di Socorro" (Vereeniging tot onderstand). Op
initiatief van Pater St. van de Pavert, en met goedkeuring van Mgr. Vuylsteke, kwam
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zij tot stand in het jaar 1915. Deze vereeniging treedt aanvullend op naast de bovengemelde Maatschappij van Weldadigheid, en heeft zich in de jaren van haar bestaan
vooral bezig gehouden met het uitdeelen van kleederen en levensmiddelen aan de
armen; en in de jaren van groote armoede ook met het uitdeelen van vlechtmateriaal
aan arme stroohoedenvlechtsters.
Verleden jaar is door den Apostolisch Vicaris opgericht de "Stich ting St. DominicusLiefdewerk", wier doel is steun te verleenen aan de zoogenaamde stille of huisarmen, en aan groote gezinnen, die in behoeftige omstandigheden verkeeren.
De "C u r a ç a 0 s c heR. K. V 0 I k s bon d", opgericht, of liever opnieuw georganiseerd,
in het jaar 1921, heeft een Ziekenfonds voor hare leden, van welk fonds vooral gedurende
de laatste jaren een druk gebruik gemaakt is.
WEEZENZORG,

Een R.K. Meisjesweeshuis kwam reeds tot stand onder het bestuur van Mgr. Niewindt. Tot het jaar 1920 stond dit onder de leiding van de Zusters Franciscanessen
van Roosendaal. In dat jaar ging het over in handen van de Zusters van Liefde, van
Schijndel, en werd overgebracht van Habay naar Sta. Rosa.
De oprichting van een jongensweeshuis had m.eer voeten in de aarde, omdat daaraan noodzakelijk moest verbonden worden een ambachtsschool. De Missie vond haar
man in Pater A. Frie, die in 1878 op Curaçao aankwam. Al spoedig zag hij in de
noodzakelijkheid van bescherming der mannelijke jeugd en de vorming van goede
am bach tslieden.
Man van aanpakken, zelf bekwaam in bouw- en schilderkunst, begon hij een jongensweeshuis op Sta. Rosa, waar hij pastoor was, in een oude verlaten hut, die eertijds
voor school gediend had. Dit gebeurde in 1885.
Op bedeltochten in Venezuela, Amerika, Holland, België, haalde hij de gelden bij
elkaar, die er noodig waren voor den bouw van een nieuw weeshuis. Dit kwam in
1892 tot stand, en werd gesteld onder de zorg van Zusters Dominikanessen. Toen de
pastoor zijn krachten voelde kwijnen, was hij erop bedacht, om de toekomst van zijn
weeshuis te verzekeren, door de Zusters te vervangen door mannelijke krachten, die
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tevens het onderricht in de verschillende ambachten op zich konden nemen. Hierin
slaagde hij in 1897, toen de Paters Salesianen het werk der Zusters kwamen overnemen
en voortzetten.
Deze zijn er gedurende 20 jaren werkzaam geweest, tot het jaar 1917, toen de Congregatie van Don Bosco door verlies van vele harer jonge krachten op het oorlogsveld, zich gedwongen zag de stichting op te geven, om haar overal verspreide krachten
in de grootere stichtingen te kunnen concentreeren.
De Fraters van Tilburg, die reeds van het jaar 1886 op Curaçao aan het onderwijs
werkzaam waren, ontfermden er zich over, en namen de leiding op zich.
Bij de komst der Zusters van Schijndel in het jaar 1920, en haar vestiging op Sta. Rosa,
waarbij zij het onderwijs uit de handen der Zusters Franciscanessen overnamen,
kreeg ook het weeshuis van pastoor Frie een andere bestemming. Het meisjesweeshuis
werd daarin overgebracht, terwijl het jongensweeshuis verhuisde naar het voormalige
seminarie Scherpenheuvel, waar het met zijn bloeiende ambachtsschool tot op heden
gevestigd is.
Als wij nu even nog een blik slaan op de werkzaamheid der Missie op sociaal en cultureel SOCIALE
gebied, dan ontmoeten wij op de eerste plaats de stichting van Pater L. M. Jansen, WERKEN.
terecht genoemd de grondlegger van het vereenigingsleven in de Missie, nl. de
St. Jozefsgezellenvereeniging, die in het jaar 1882 in de parochie Pietermaai
werd opgericht. De opzet was grootsch: eigen werkplaatsen, eigen huizen, eigen orgaan.
Daardoor is een kern gevormd van nijvere burgers. Na tal van up-and-down's, perioden
van opbloei en inzinking, is deze mooie vereeniging in de latere jaren door gebrek aan
belangstelling ten grave gegaan.
In 1900 kreeg zij een vertakking in Otrabanda, met een aparte afdeeling voor de
grooten en de kleinen. Hieruit is gegroeid de thans nog bestaande en bloeiende
"Coopera tieve Vereeniging en Nijverheid".
Doel dezer vereeniging is de jongemannen maatschappelijk vooruit te helpen. Men
begon met de vervaardiging van alpargata, een soort goedkoop volksschoeisel, waarbij
tevens een liefdadig doel voorzat, nl. om het arme volk aan goedkoop schoeisel te
helpen. Deze nijverheid wierp echter niet voldoende winsten af. Men ging ook handel
drijven. En zoo is deze vereeniging geleidelijk gegroeid tot de bloeiende, kapitaalkrachtige van thans, met een eigen gebouwen nog vier filialen op verschillende
plaatsen der stad.
Met gelijk doel is de Missie ook de groote bevorderaarster geweest van de hoedenvi e c h tin dus tri e. Deze was al van ouds in de kolonie bekend, en in de j aren van
armoede is zij een zegen voor de arme bevolking geweest. De Missie gaf krachtigen
steun en medewerking aan de pogingen van het Bestuur en den Directeur van de
Hoedenindustrie, den Heer H. J. C. Henriquez tot opleving en vervolmaking ervan.
In 1903 opende de Missie een vlechtcursus in het meisjesweeshuis op Habay. Door
conferenties en door middel van de pers heeft de Missie belangstelling weten te wekken
voor deze industrie. Al spoedig mocht zij hierbij den steun ondervinden van de
Maatschappij tot bevordering van Landbouw, Veeteelt, Visscherij en Zoutwinning,
alsook van het Bestuur. Er werden scholen opgericht tot opleiding van vlechtsters,
die op haar beurt later als onderwijzeres konden optreden. Toen in 1910 het Gouvernement een vasten post op de Begrooting uittrok, ter bevordering der hoedenindustrie,
en er gediplomeerde vlechtsters beschikbaar waren, heeft de Missie onmiddellijk
dit onderricht tot al hare scholen uitgebreid. Het dorpje Rincón op Bonaire bezat
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een model-inrichting. Jammerlijk is in de laatste jaren deze industrie weer kwijnend.
Ziende hoevelen er langs 's Heeren straten slenteren zonder onderricht en zonder
opvoeding, en begaan met hun droevig lot en nog droevigere toekomst, trok de
Missie zich het lot dezer verwaarloosde kinderen aan en richtte in 1919 de St. Vincen ti us- s tich ting op. Doel dezer stichting was: de duurzame verzorging van minderjarigen, in of buiten gestichten, en in het algemeen de bescherming van minderjarigen.
De verzorging dezer verwaarloosde kinderen geschiedt in de bovengemelde gestichten
op Sta. Rosa en Scherpenheuvel.
In 1908 kwam de St. Thomaskring tot stand. Doel was godsdienstige en maatschappelijke ontwikkeling van jongelieden uit den meer gegoeden stand. Na enkele jaren
verdween hij weer, om wederom te verrijzen in het jaar 1929. Thans is het een jeugdige,
bloeiende vereeniging.
Naast meerdere proefnemingen op sociaal gebied, zoowel voor de mannelijke als
vrouwelijke jeugd, die meer of minder succes hadden, is er een, die inderdaad een
succes gebleken is, nl. de Curaçaosche R. K. Volks bond. In 1919 opgericht, in
1921 gereorganiseerd en door het Gouvernement erkend, heeft hij zeer zeker veel
bijgedragen tot meer sociaal voelen en meeleven. De bloeiende ambachtsschool
HSt. Jozef" heeft aan hem zijn ontstaan te danken. Dankbaar is hiervoor de aanmoediging en de steun van het Bestuur aanvaard; evenals ook voor de arbeidsbeurs.
De Volksbond heeft zijn Ziekenfonds, Begrafenisonderneming, zijn eigen orgaan "La
U nion", dat onlangs is uitgebreid met een speciaal aan de belangen van Aruba gewijd
bijblad: "Brisa di Aru ba". Een vertakking van den Volksbond op Aruba is in wording.
Ter behartiging van de belangen, vooral de godsdienstige en zedelijke, der zeelieden
van verschillende nationaliteit, die Curaçao aandoen, is in 1925 opgericht het
"Apostolaat ter Zee", afd. Curaçao, onderafdeeling van de internationale vereeniging "Apostolatus Maris". Zij heeft een eigen zeemanshuis, dat door zeer vele
zeelieden met graagte bezocht wordt. In de maand Februari is een filiaal hiervan
opgericht te San Nicolas, Aruba, voor de zeelieden, die de haven van San Nicolas,
waaraan de nederzetting van de "Lago Oil Co!' gevestigd is, aandoen. Bovendien
worden de Curaçao aandoende schepen van kisten met boeken voorzien, om den
schepelingen goede en aangename lectuur te verschaffen.
Voegen wij hierbij nog de R.K. Militairen-Vereeniging, ter behartiging van de
godsdienstige en zedelijke belangen der militairen; het verleden jaar opgericht
R.K. Centraal Bureau voor Jeugdorganisatie, welks doel is de mannelijke zoowel als de vrouwelijke jeugd op godsdienstigen grondslag te organiseeren; het apostolaat
der pers, door de Missie trouw beoefend, met haar weekbladen; "Amigoe di
Curaçao", in het Nederlandsch, die pas haar 50-jarig bestaan feestelijk herdacht
heeft; "La Cruz", in de volkstaal, reeds 35 jaren strijdende voor de geestelijke
belangen van het volk; "L a U n ion", eveneens in de volkstaal, het orgaan van den
C.R.K. Volksbond; "Ala Blanca", die jaren lang om de veertien dagen verscheen,
en een graag gelezen blad voor onze jeugd was, de laatste jaren vervangen door
"H 0 u enT rou w", waarbij nog binnenkort zal verschijnen een blad voor de rijpere
jeugd, "Adilanti", in de volkstaal; - dan meenen wij daarmee een zoo volledig
mogelijk overzicht gegeven te hebben van hetgeen er door de Missie op sociaal en
cultureel gebied gedaan is en nog wordt.
P. I. V.
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DE RECHTSBEDEELING.
Toen Curaçao in bezit werd genomen door de West-Indische Compagnie, was de
receptie van het Romeinsche recht reeds een voldongen feit in de Republiek der
Vereenigde Nederlanden. Wegens de groote zelfstandigheid, die de Zeven Provinciën
hadden weten te bewaren, was deze receptie niet gelijkelijk doorgevoerd;vooral Overijsel en Drente hadden het eigen oude
recht goeddeels behouden, terwijl
Friesland het meest van alle provinciën
door het Romeinsche recht werd beheerscht. Holland, de voornaamste
provincie, had het midden gehouden,
en omdat Holland het grootste aandeel heeft gehad in de rechtsvorming,
die door de West-Indische Compagnie
in Curaçao werd ondernomen, dient
men aan de studie van het Curaçaosche recht eenige bekendheid met
het oud-Hollandsch en met het Romeinsche recht te laten voorafgaan. (1)
De Curaçaosche rechtsgeschiedenis
dient, ook wat de vroegste Nederlandsche periode betreft, van de
Surinaamsche te worden onderscheiden. Wordt deze onderscheiding niet
in acht genomen, dan ontstaat het
gevaar, dat de weg van den kortsten
weerstand tot verwarring leidt. Zoo
meent Bordewijk (2), dat de kiem
van de rechtspersoonlijkheid van Suriname te vinden is in het Charter
van 1682 en zegt hij later: "De rechts
persoonlijkheid van Curaçao "wortelt
in het regeeringsreglement, door mij
om de eenvormigheid zijner wordings"geschiedenis met die van het regDE SOUVEREIN ONZER EILANDEN TIJDENS DE PERIODEN VAN
lement van Suriname in het vorig
ENGELSCH TUSSCHENBESTUUR.
hoofdstuk "besproken". Het is duidelijk, dat de eerste vijftig Curaçaosche jaren op deze wijze buiten beschouwing blijven.
Juist in de eerste periode is wellicht de oorzaak te zoeken van de aanmerkelijke
verschilpunten, die de geschiedenis van Beneden- en Bovenwindsche eilanden oplevert.
Curaçao kwam aan Nederland door middel van de West-Indische Compagnie, de
Bovenwindsche eilanden passeerden eerst het zoogenaamde patroonstelsel. (3)
De omstandigheid, dat Curaçao tijdelijk in Engelsche handen is geweest, moge op
feitelijke verhoudingen invloed hebben uitgeoefend, de continuïteit der rechtsvorming
behoefde door de Engelsche bezetting niet te worden aangetast, omdat Engeland de
koloniën in het bezit placht te laten van de bestaande wetgeving. Tot op den dag van
heden zijn de vroeger Nederlandsche koloniën Kaap de Goede Hoop en naar ik meen
185

ook Ceylon, thans behoorende tot het Britsche imperium, in het bezit gebleven van het
Hollandsch -Romeinsche rech t, terwijl Britsch Gu yana di t rech t tot 1915 heeft gehandhaafd,
hoewel, evenals Ceylon (4) op minder glorieuse wijze dan Zuid-Afrika, waar het
Romeinsch-Hollandsch recht tot grooten bloei en ontwikkeling is gekomen. (5)
Evenals Britsch Guyana en Ceylon staat Curaçao, wat omvang en beteekenis van
balie en magistratuur betreft, bij Zuid-Afrika verre ten achter; aan een zelfde
omstandigheid is het toe te schrijven, dat ook Curaçao niet bij machte is geweest,
zich het oudvaderlandsche recht, op Zuidafrikaansche wijze, geheel eigen te maken.
In het midden van de negentiende eeuw ontstond het streven, modern Nederlandsch
recht in Curaçao te introduceeren. Naar ik aanneem om bovenvermelde reden, ontmoette dit streven geen ernstigen tegenstand. Ik heb mij wel eens afgevraagd, of
het voortreffelijke werk van Metman en de na zijn overlijden benoemde commissie
van voorbereiding (6) wel geheel noodzakelijk is geweest. Gegeven de geringe beteekenis
van het toenmalige Curaçaosche rechtsbewustzijn had men het concordantiebeginsel
verder kunnen doorvoeren.
Nuttig effect hebben de verschilpunten tusschen het nieuwe Curaçaosche (7) en het
Nederlandsche recht in het algemeen niet gehad, en in sommige gevallen heeft het
behoud van verouderde bepalingen Curaçao ernstig benadeeld. Een voorbeeld, waaruit
blijkt, dat afwijking van de Nederlandsche regeling beter achterwege ware gebleven,
is de Curaçaosche regeling van het fideicommissair beding. (8)
Dit beding heeft in Curaçao een ruimen spheer van invloed behouden, met het treurig
gevolg, dat eenige plantages, Rio Canario en Suffisant, door eenen in 1827 overleden
Andries de Lannoy met een fideicommis bezwaard, zich nog in onverdeeldheid
bevonden, toen vlak naast die plantages een der grootste olieraffinaderijen van
de wereld werd opgebouwd. De vooruitstrevende geest van den goeden heer De Lannoy
had dezen gang van zaken niet kunnen bevroeden, en waarschijnlijk heeft deze
erflater zich evenmin verdiept in de eventualiteit, dat een na zijn verscheiden in
Curaçao in te voeren rechtssysteem zou breken met den ouden regel: "moeder maakt
geen bastaard", zoodat verschil van opvatting zou kunnen ontstaan tusschen de
volgens moderne regeling natuurlijke en de wettige afstammelingen, voorzoover
omtrent de genealogie van de het geslacht De Lannoy dan nog eenige betrouwbare
gegevens te vinden zijn.
Hoe het zij, Rio Canario-Suffisant was het onverdeeld en ondeelbaar eigendom van
een groot aantal erfgenamen, van wie niemand de quantiteit en de kracht der aanspraken kende, toen de Curaçaosche petroleumindustriemaatschappij, over den
toestand allesbehalve gesticht, in 1925 tot verdeeling trachtte te geraken, door aankoop
van aandeelen in bedoelde onverdeeldheid, en een beroep op den rechtsregel, dat
niemand in eene onverdeeldheid behoeft te blijven. Deze poging strandde op toepassing van het oudvaderlandsche recht, naar het oordeel van den ter zake fungeerenden
kantonrechter in casu geldend. (9) Rio Canario-Suffisant bleef in onverdeeldheid, bood
een schuilplaats aan alle ongure elementen, die een wereldbedrijf in opbouw tot zich
trekt, en bij gebreke van verantwoordelijke eigenaars stonden administratie en
politie betrekkelijk machteloos. Voordat eene aangevangen appèlprocedure tot een
einde was gebracht, werd dit onverdeelde erfstuk het broeinest en het uitgangspunt
van eene misdadige agitatie, die den dies ater uit de Curaçaosche geschiedenis ten
gevolge heeft gehad.
Ware men in 1868 zoo voorzichtig geweest, de stem van het particularisme te doen
zwijgen, en de Nederlandsche regeling (10) in Curaçao in te voeren, dan zou het
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Urbina-Rio Canario-incident Curaçao en het Koninkrijk bespaard zijn gebleven.
Uitzonderingen als de genoemde daargelaten, in 1868 werd een oud en bedorven,
immers niet goed geconserveerd rechtssysteem uit de wereld geholpen. Hoe noodzakelijk deze opruiming is geweest, blijkt wel uit de wijze, waarop de oude toestand
werd gequalificeerd. Het kamerlid Wintges, een vriend van Metman, en zeer goed
op de hoogte van Curaçaosche aangelegenheden, sprak van "eene verzameling
"juridische antiquiteiten en curiositeiten" en hij oordeelde: "men zegt niet te veel, als
"men, dit alles te samen genomen ziende, verklaart, dat de tegenwoordige toestand
"is allerellendigst, allertreurigst, ja een ware poel van ongerechtigheid, waaraan hoe
eer hoe beter een einde moet worden gemaakt". (11)
Niet opgewekter liet de heer Godefroy zich uit: "De rechtstoestand, zooals die in
onze West-Indische koloniën bestaat, is onbestaanbaar in eene maatschappij, die
"behoefte heeft aan rechtszekerheid .... op Curaçao .... bestaat dezelfde rampzalige,
"ellendige toestand. (12)
De vreugde over de invoering van het moderne recht werd, wat Mr. Wintgens betreft,
getemperd door de omstandigheid, dat het behoud en de ontwikkeling van het nieuwe
systeem werd toevertrouwd aan eene te Willemstad gevestigde instantie. Wintgens
had al heel weinig vertrouwen in de wetgevende capaciteiten van den Kolonialen
Raad. (13) Mij dunkt, dat dit wantrouwen minder gerechtvaardigd is geweest.
Niemand kan beweren, dat Curaçao eene groote legislatieve kracht heeft ontwikkeld,
maar de Curaçaosche wetgever heeft in het algemeen voorzichtig en bescheiden
gehandeld. Hij trekt gaarne profijt van Nederlandsche precedenten, die soms woordelijk
worden overgenomen, en indien een Koninklijk Besluit eene wettelijke regeling in
Curaçao introduceert, wordt zulk een regeling gewoonlijk loyaal aanvaard. Gemaakte
fouten komen dan ook wel eens voor Haagsche rekening. Dat den Haag niet altijd
even voortreffelijk opereert, is misschien toe te schrijven aan een opvallend gemis
aan eigenlijk-Curaçaosche ervaring bij de leidende figuren van de Westindische
afdeeling van het Departement van Koloniën, maar zonder twijfel zal een maandenlang
verblijf van den nieuw te benoemen chef van de Westindische afdeeling van het
Departement van Koloniën in Curaçao dit gebiedsdeel op den duur ten goede komen.
Uit gemaakte fouten af te leiden, dat Curaçao zichzelf maar redden moet, en dat
iedere departementale bemoeiing uit den booze is, zooals De Neeff (14) schijnt aan
te nemen, lijkt mij een gevolgtrekking, die in het aangezicht van het vele goeds, dat
van het Departement van Koloniën is uitgegaan, en in verband met de troostelooze
resultaten (zie boven) van hetgeen Curaçao in vroegere dagen op eigen gelegenheid
heeft verricht, in geen geval mag worden aanvaard.
De kennis van zaken, die vereischt zou zijn om de geheele wetgeving te controleeren,
om niet te spreken van de technisch-legislatieve kunde, noodig om de wetgeving in
eigen handen te houden, ontbreekt te Willemstad, waar men al heel ontevreden moet
zijn, voordat men overgaat tot het samenstellen van eene koloniale verordening,
die eene bij KB. ingevoerde regeling illusoir maakt. Mr. Bondam (I5) stelt zich
deze dingen wel wat al te eenvoudig, al te simplistisch voor, hetgeen van iemand,
die in Curaçao nimmer een voet aan wal heeft gezet, overigens niet te verwonderen is.
Dat de groote bescheidenheid, die de Koloniale Raad op technisch legislatief terrein
aan den dag heeft gelegd, uit een juist besef van natuurlijke begrenzingen en niet uit
zwakheid voortkomt, is wel opnieuw gebleken uit de kracht, door het college ontplooid
bij gelegenheid van de laatste bezuinigingsbegrootingen, in welk verband het Koloniaal
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Weekblad (16) het thans uit Curaçao vertrokken lid van den kolonialen raad Mr. Eskes
met eere noemt.
Een voorbeeld eener bij K.B. ingevoerde wettelijke regeling, waarmede men in
Curaçao geen vrede heeft, is het K.B. van 6 Juli 1918. Zooals ik ter vergadering van
de Nederlandsche Juristenvereeniging betoogde, (17) begint men langzamerhand
de practische gevolgen van de bij dat K.B. ingevoerde noviteiten wat scherper te
beoordeelen, op grond van de allertreurigste ervaringen, die men in de praktijk heeft
opgedaan met de afschaffing van de verplichte vertegenwoordiging in civiele zaken.
Men schijnt op dit punt spoedig tot eene koloniale verordening te zullen komen, die
aan het ongeordend optreden van ondeskundige beunhazen een einde zal maken. Het
is te hopen, dat de wond, die de àl te langdurige inbreuk op de natuurlijke rechten
op bescherming der advocatuur heeft geslagen, niet voorgoed een einde heeft gemaakt
aan het vertrouwen, dat de Curaçaosche balie steeds heeft genoten. Inmiddels hebben
zéér ernstige gebeurtenissen, waarvan men liever niet in bijzonderheden gewaagt,
wel aangetoond, dat de afschaffing van de verplichte vertegenwoordiging een fout
is geweest, waarvan de gevolgen nog niet zijn te overzien. Moge de advocatuur op
den langen duur een genoegzaam aantal vertegenwoordigers in Curaçao verkrijgen,
die in Nederland hunne studiën hebben voltooid.
Men zal dus wel spoedig eene koloniale verordening zien verschijnen, die aan het
beginsel der verplichte vertegenwoordiging, door het meergenoemd K.B. van
6 Juli 1918 uit de Curaçaosche wetgeving geweerd, recht doet wedervaren (18). Zonder
twijfel zou men meerdere voorbeelden van de ongelukkige werking van genoemd
K.B. in de Curaçaosche wetgeving gaan aantreffen, ware het niet, dat eenige hoofdbeginselen, in dat staatsstuk gepostuleerd, zijn getroffen door het bekende Curaçaosche
wapen van den non usus; inderdaad is genoemd K.B. in menig opzicht een doode
letter gebleven, zooals ik elders spoedig hoop aan te toonen.
Veel goeds heeft bedoeld K.B. op het gebied van de burgerlijke rechtspleging dan
ook niet opgeleverd, maar ik meen, dat het zijne verdiensten heeft op het gebied
van de rechterlijke organisatie, al heeft de wetgevende genius, aan wien het zijn
oorsprong dankt, ook in dit opzicht de volmaaktheid niet bereikt, en al moet men
erkennen, dat de reorganisatie zware offers heeft geëischt. ,,11 serait bien possible
"aussi, après tout, que les plus belles expressions du génie, ailleurs que dans Ie ciel
"pur, c'est à dire sur cette pauvre terre ou la perfection même est imparfaite, ne
"pus sent être obtenues qu'au prix d'un inévitable sacrifice:' (19) Opgeofferd werd
de onverstoorde rust van de Curaçaosche magistraten, die na 1918 als vliegende
Hollanders over de Curaçaosche eilanden rondwaren, ad nutum principis. Men
verkreeg: de belofte, de kiem van eene voortreffelijke rechterlijke organisatie, die
alle zaken in het gebiedsdeel gelijkelijk omvattende, nuttelooze onderscheidingen ter
zijde stelt, en die wellicht op den duur toch genoegzame gevoeligheid zal verkrijgen,
om Curaçao en Aruba op eenigszins andere wijze te bedienen dan de zooveel minder
belangrijke eilanden Bonaire, St. Martin, St. Eustatius en Saba.
De Curaçaosche rechterlijke organisatie is wel wat verbeterd sinds een "directeur"
(destijds de hoogste Curaçaosche waardigheidsbekleeder) tevens met het presidiaat
van het rechtscollege belast, zich voor de Staten Generaal had te verantwoorden
voor zijne bedreiging: "Men mochte bij mijn tijd dencken te appelleerenI Soo iemant
"het de de, ick soude hem een voet korter maecken, stueren de stucken naer Holland
"en laten hem so appelleeren I" (20)
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neele justitie en wat dies meer zij, het Hof van Justitie werd ingesteld (21), getooid
met den krachtigen waarborg van onafhankelijkheid! benoeming der leden voor het
leven door de Kroon. Na 1918, in welk jaar de geheele rechtspraak, in twee instanties,
aan het Hof of aan leden van het Hof werd opgedragen, geldt deze waarborg voor
alle leden van de rechterlijke macht, die met rechtspraak zijn belast. Vergeleken
met de waarborgen, waaJ;'mede de Nederlandschindische magistratuur is omgeven,
is de Curaçaosehe, voorzoover het geschreven recht betreft, dus wel op bizondere
wijze gesecureerd, maar eene verwijzing door den Minister van Koloniën tijdens de
Kamerdebatten van 1931/32 (22) naar Nederlandsch-Indië wekt de gedachte, dat deze
bewindsman eene benoeming ad vitam minder noodzakelijk en misschien minder
gewenscht oordeelde. Ik sluit mij in zooverre bij dit oordeel aan, dat ik een wettelijk
voorschrift, waaraan men de hand niet kan houden, gevaarlijk acht, en dat benoemingen
at vitam niet wel mogelijk zijn, zoolang het Hof niet is gestabiliseerd, dat wil zeggen,
zoolang men niet weet, uit hoeveel leden het Hof tenslotte zal moeten bestaan.
Mr. Bondam (23) bijvoorbeeld zou de kort geleden tot stand gekomen inkrimping
van de formatie alweer ongedaan willen maken. Wordt vandaag of morgen de formatie weer gewijzigd, dan zal men, om vrij te staan tegenover veranderingen van "omstandigheden", wellicht weer de hand gaan lichten met den onafhankelijkheidswaarborg.
Ik zou mij dus geruster gevoelen over de toekomst van de Curaçaosche rechterlijke
macht, indien de waarborgen, waarmede de onafhankelijkheid is te omgeven, desnoods wat minder fraai in theorie en wat hechter in de praktijk zouden kunnen uitvallen. Op den duur mag de magistratuur in geen geval à la merci staan van het
plaatselijk administratief gezag, ook niet wat zoogenaamde kleinigheden betreft, die
in dat kleine landje het leven nu eenmaal aangenaam of onaangenaam maken (reisgelegenheden, detacheeringen op kleine eilanden enz.).
In het algemeen is in Curaçao de afstand tusschen praktijk en wetgeving grooter,
naar het mij voorkomt, dan in Nederlandsch-Indië. (24) Men krijgt soms den indruk,
dat het Curaçaosche bestuursapparaat moeite heeft met het hanteeren van de
wettelijke desiderata, die dan ook soms wat zwaar zijn voor een klein en in menig
opzicht minder goed ontwikkeld rechtsgebied. Zoo maakt de Curaçaosche wetgeving
zelfs op eminente buitenstaanders soms meer indruk dan op degenen, die van nabij
beleven, wat de praktijk van al het moois terecht brengt. Toenadering moet er
komen van èèn van beide zijden; naar ik vrees, zal een brok theorie aan de praktijk
ten offer vallen en zal de Curaçaosche wetgeving met de praktijk in overeenstemming
moeten worden gebracht. Het is wel te betreuren, dat ook het recente, en naar het
oordeel van velen uiterst verdienstelijk K.B. van 6 Juli 1918 (25) reeds thans voor
ingrijpende wijzigingen in aanmerking komt. Dit K.B., waarover uitvoerige beschouwingen zijn gegeven door Mrs. de Gaay Fortman (26) en Schalkwijk (27), is langzamerhand genoegzaam aan de praktijk getoetst, om opnieuw in bewerking te worden
genomen. Wacht men hiermee te lang, dan zal Curaçao naar het middel der koloniale
verordeningen grijpen om zich van ongewenschte experimenten te ontdoen en zal
aan het prestige der wetgeving bij K.B. een ernstige slag worden toegebracht.
In het algemeen ben ik van meening, dat men het concordantiebeginsel zooveel
mogelijk moet respecteeren, omdat een klein rechtsgebied zich de weelde van een eigen
rechtssysteem niet kan veroorloven. Natuurlijk dient eene uitzondering te worden
gemaakt voor de rechterlijke organisatie, en dient men op dat gebied meer dan tot
dusverre te streven naar efficiency. Ik vermoed, dat zulk een streven eene verdere
beperking van het aantal rechterlijke ambtenaren, met rechtspraak belast, tengevolge
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zal hebben, en dat er dus nog andere redenen zullen zijn dan de wenschen van
Mr. Bondam (zie boven) die het aantal leden van het Hof van Justitie voorloopig
onzeker doet blijven.
Hiermede wil ik eindigen. Ik deed een greep in de rijke stof, die de rechtsgeschiedenis
van Curaçao biedt. Moge het blijken, dat de greep niet ongelukkig is geweest.
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HET PROTESTANTISME OP DE EILANDEN CURAÇAO,
ARUBA EN BONAIRE.
In het begin der 18-de eeuw - het oudste notulenboek, reeds een copie, vangt aan
met het jaar 1726 - vinden wij op Curaçao een Gereformeerde gemeente, die een
kergebouw bezit binnen het nu nog bestaande fort Amsterdam. Dit gebouw is, na
herhaalde herstellingen eindelijk te bouwvallig geworden, in de jaren 1766-1769
vervangen door het steenen kerkgebouw, dat tot heden dienst doet. Deze Gemeente
is na 1751 in het bezit van twee predikanten, die hun zeer gering tractement ontvangen
van de W.I.Comp. en vrij wonen of woninghuur genieten. In 1755 wordt hiernaast een
Luthersche Gemeente geconstitueerd uit de Duitsche kooplieden, die op Curaçao
gevestigd zijn voor den handel met Nederland en de "Daensche Eylanden". Na het
verlies harer kerk door brand in het jaar 1804 maakt deze gemeente een tijd lang
gebruik van het gebouw der Gereformeerden. Als Koning Willem de Eerste voorstelt,
dat beide gemeenten zich vereenigen zullen, verklaren zij zich na onderling overleg
daartoe in 1818 bereid. Nadat de pas ingestelde Commissie tot de zaken der Protestantsche Kerken in Neder!. Oost- en West-Indië gehoord is (welke Commissie we
voortaan zullen aanduiden als 1 (ndische) C (ommissie», en de noodige brieven gewisseld en besprekingen gehouden zijn, wordt men het in 1823 eens over de hoofdpunten,
die den grondslag der vereeniging zullen vormen. Het voorstel gaat naar Den Haag,
ondergaat daar eenige wijzigingen vanwege de I.C., maar wordt in hoofdzaak letterlijk
overgenomen in het K. B. van 12 Nov. 1824 No. 110, waarbij de Koning de vereeniging
der beide gemeenten tot de Vereenigde Protestantsche Gemeente van Curaçao bekrachtigt. Dit K. B. geldt tot heden als het Algemeen Reglement der V.P.G. Opmerkelijk is in dit K. B. de geest van vrijzinnigheid en ruimheid van denken, die tot
heden in de V.P.G. trouw gehandhaafd wordt.
Een jaar daarna wordt de pastorie der Lutherschen verkocht. Nog tot omstreeks 1870 voelt men de V.P.G. als een combinatie van twee gemeenten, die dan ook
noodwendig een Lutherschen en een Hervormden predikant bezitten. Dan slijt dit
besef uit en zoekt men weer twee predikanten van eenigszins uiteenloop ende
richting.
Tot de gemeente behooren van ouds ook de eilanden Aruba en Bonaire. Aruba kan
men van 1822 af beschouwen als een buurtgemeente van de kerk van Curaçao, die
practisch in 1858 zelfstandig is geworden (komst van den eersten leeraar ), maar
daarna weer telkens aan de herderlijke zorgen van de predikanten der V.P.G. was
toevertrouwd.
Bonaire heeft zijn eersten Kerkeraad gevormd in den tijd van den kerkbouw (1847),
en is practisch zelfstandig sedert de komst van zijn eersten leeraar in 1861. Hier is de
verhouding tot de V.P.G. dezelfde.
Sedert 1931 bestaat er ook in Emmastad, het woningencomplex der C.P.I.M., een
Prot. Gemeente. Deze bepaalt bij onderlinge afspraak met de V.P.G. haar werkzaamheid tot de terreinen der Petroleummaatschappij. Zij staat niet in kerkelijk verband
met de V.P.G.
De predikanten en "leeraren" dezer gemeenten zijn ambtenaren, ter beschikking
gesteld van hun Kerkeraden, waarbinnen ze de rechten en plichten hebben van Herv.
leeraren. De Gouverneur benoemt en ontslaat hen.
Terwijl de gemeenten van Aruba en Bonaire gevormd zijn uit de tamelijk homogene
192

bevolking van die eilanden, bestond langen tijd de V.P.G. in:>verwegende mate uit
de blanke Protestantsche families. Tegenwoordig hebben zich sinds ruim tien jaren
vele Surinamers aangesloten, die uitstekend Nederlandsch spreken, terwijl door
den doop ook tallooze afstammelingen van bewoners der Bovenwindsche Eilanden
tot haar behooren, die veelal geen Hollandsch spreken. Een moeilijkheid bij den
opbouw van deze gemeenten is ongetwijfeld gelegen in de taal der kerk, die alleen op
Curaçao bevredigend verstaan en gesproken wordt, op Aruba veel minder, op Bonaire
al heel weinig. Op die eilanden is het gebruik van Papiamentsch als hulptaal al zeer
noodig, maar ook op Curaçao is bij allerlei ambtsverrichtingen het gebruik van
Engelsch, Duitsch en Spaansch naast het allernoodigste Papiamentsch zeer gewenscht.
Een Papiamentsche vertaling van het N. Test., door de zorg van Ds. G. J. Eybers
tot stand gekomen en door het Ned. Bijbelgenootschap reeds in tweeden druk uitgegeven, vindt grif haar weg op de drie eilanden.
In 1925 begonnen de Seventh Day Adventists hier te werken. Eerst hielden zij samenkomsten in woonhuizen. Later bouwden ze een pastorie en kerkje van hout in het
westen van Otrabanda. Ze vinden weinig belangstelling onder de blanke, iets meer
onder de gekleurde bevolking.
In het centrum van Otrabanda werkt sedert 1930 een Amerikaansche missie met
succes onder de Engelsch sprekenden.
In het oosten van de stad bouwde een Curaçaoenaar, de hr. Bakhuis, een kapel, HGod
is Liefde" genaamd, waar in het Engelsch en Papiamentsch gepreekt wordt.
Ook hier trok het Leger des Heils te velde. Sedert eenigen tijd is het gevestigd in een
groot gebouw in de Hoogstraat, waarbij de C.P.I.M. het zeer tegemoet gekomen is. Het
heeft een zeemanshuis en een speelplaats voor kinderen en houdt samenkomsten.
De V.P.G. voorziet in de behoefte ook van al deze niet tot haar behoorende protestanten
aan bediening der sacramenten, huwelijksinzeging en begraven.
In 1934 hebben de Gereformeerden een eigen predikant gekregen.
DE LUTHERSCHE GEMEENTE.
In de 17de eeuw is er al eens een Luthersch predikant op Curaçao werkzaam geweest,
die evenwel wegens kettersche gevoelens in 1685 is heengegaan. De Luthersche Gemeente, waarover we thans gaan schrijven, beschouwt zich als een geheel nieuwe gemeente en weet blijkbaar van een reeds vroeger bestaan van eenig Lutherdom op
Curaçao niets af. Het Notulenboek dezer gemeente, die men rekenen kan te zijn
opgericht in 1755, vangt aldus aan:
HIn de Naame ons es Heeren Jesu Christi. Amen.
Naa dat voor eenigen tijd verscheide Perzoonen toegedaan de Augsborgsche GeloovsBelijdeniss, zig op dit Eyland Curaçao met hunne wooning hebben neergelaaten, zoo
is bij dezelve (terwijl de Aanwasch der Lutherschen merkelijk vergroote) geresolveerd, om onder voorspraak van den Weledlen Groot Agtbaren Heer Gouverneur Isaac
Faesch, bij de Weledle Heeren Bewindhebbers der Generaal Geoctroyeerde Westindische Compagnie te Amsterdam, eerbiedig om Vrijheid van GodsDienst en
Religie te verzoeken, en dus te moogen hebben, Kerk en Predikant gelijk in de
Nederlanden den Lutherschen werd toegestaan".
Hierna volgt dan het verzoekschrift, tot Bewindhebberen gericht. Het gewaagt van
den grooten aanwas der gemeente, herinnert er aan, dat Roomschen en Joden reeds
lange jaren vrijheid van godsdienstoefening genieten, vraagt voor de Lutherschen
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dezelfde vrijheden en verklaart, dat de noodige gelden bijeen zijn. Het is geteekend
door Johan Abel Bauman, Hemke Albert Urdal, Gebhard Lupke, Van der Meer,
Pieter Redog, Christiaan Felting, Tomas Beek.
Te zamen met de "briev van voorschrijving" van Goeverneur Faesch werd het omstreeks begin 1755 naar Amsterdam verzonden, waarop 27 Mei 1755 de gevraagde
toestemming verleend werd.
Vervolgens hebben "de goede Christenen eene algemeene teekeninge gedaan, strekkende tot maintenue van Predikant en Kerke" en een Kerkeraad benoemd, in wiens
naam de h.h. Felting en Wenckebach, kooplieden te Amsterdam, hebben beroepen:
Johann Georg Muller, predikant bij de Luth. Gemeente te Leeuwarden.
De beroepsbrief luidt aldus:
Aan den Eerwaarden Heer
Den Heer Johann Georg Muller
Predicant der Luthersche Gemeente tot Leeuwarden.
Eerwaarde Heer,
Terwijl haar Ed. GrootAgtb. de Heeren Bewindhebberen van de Generaale Geoctr.
Westind. Comp. in de Vereenigede Nederlanden ende Zijn WelEd. Agtb. den Heere
Gouverneur deeser Eylande aan de Luytersche Gemeenten alhier hebben geaccordeert omme een kerk te moogen hebben en wij van deselve Gemeenten gequalificeert
zijn ten haren kosten en onderhoud een Predikant te beroepen, zoo neemen wij de
vrijheidt uw WelEerwaarden mits deesen op tt vriendelijkste teverzoeken sig als
Predikant alhier te begeven, sullende U WelEerwaarde van de voornoemde gemeente
sjaarlijks genieten de zomma van zeven hondert Pesos, yder a agt en veertig stuyvers,
ingaande op den dag van Uw WelEerwaardens arrivement alhier en daarenboven
vrije wooning, welke tractement en vrije wooning wij bij deesen aan UWelEerwaarde
uyt hoofde van ons qualificatie Toeleggen ende indien UWelEerw. op de voorenstaande
Conditie mogte Resolveeren omme sig als Predikant na dit Eylandt te begeeven, zoo
kunt UWelEerw. bij den Heer Casper Felting tot Amsterdam voor Costen van
uytrusting zoo veel gelderen bekoomen, als UWelEerw. benoodigt mogt hebben, welke
costen van uytrusting onder Tractement niet werd begrepen, als wordende deselve
aan UEdele geremitteert.
De voornoemde Gemeenten sullen niet manqueren buyten en behalve de toegelegde
Tractement en Vrije Wooning, naar mate de zeegen hun van den aldoenden Godt
meede te dee1en UWelEerw. zooveel adsistentie te Bewijzen als in hun vermoogen
sullen sijn.
Onse hoope en wensch is dat UWelEerw. sig tot dat zielszugt sal laten bewegen en
dat wij de Eere sullen hebben UWeleerw. in gesondtheidt met Liefde op dit Eylandt
te moogen ontfangen en veele jaaren bij ons houden.
Na UWeleerw. in de genade en bescherming van den Allerhoogste bevoolen en van
ons agting en Liefde verseekert te hebben sullen wij met een diepen eerbied
verblijven, Eerwaarde Heer, UWelEerwaardens bereidtwillige en gehoorsame Dienaaren" , enz.
Verlokt door dit schoone document, dat de gewenschte "zielszugt" in hem had gewekt,
zette Ds. J. G. Muller op 20 Sept. 1757 op Curaçao voet aan wal en vond er reeds
een huis - voorloopig tevens kerk - voor hem gereed. Reglementen werden vast194

gesteld, besloten werd tot een collecte voor kerkbouw en de intree bepaald op
20 Oct. 1757. Men benoemde tevens een voorzanger, die 200 pesos zou verdienen. In
1759 kocht men een huis om een kerk op die plaats te bouwen (op den hoek van de
Breedestraat Otrabanda), op 15 April 1762 legde de predikant den eersten steen
onder de saluutschoten van 7 schepen en 2 barken, op 20 Maart 1763 begroetten
nieuwe saluutschoten de inwijding met preeken t s morgens en t s middags en een
gezongen Te Deum. De do mine zag zijn traetement met 300 pesos vermeerderd, de
voorzanger werd organist en een nieuwe voorzanger zag zich tevens belast met de
functie van catecheet en koster, die de "onmondige jeugd" moet onderrichten in de
Catechismus onder opzicht van den predikant. De hierarchie van het Godshuis
eindigde met de "kerkeneger" , die ter beschikking stond van den predikant en een
"behoorlijk rantsoen" kreeg.
Trouwen thuis kostte ,,16 stukken van agten" - pesos - . De Gereformeerden
weigerden in 1769 de "solemnisatie" van het huwelijk van Ds. Muller. De Luth.
Kerkeraad wilde dit over het hoofd zien, maar wees den Goeverneur erop, dat zoodoende de Luthersehen op den duur zouden vervallen in de solemnisatie voor het
gerecht met de bijbehoorende kosten van 8 pesos voor den secretaris en 2 voor den
bode. De Goeverneur beloofde de zaak met de Gereformeerden in orde te zullen
brengen.
Op 31 Augustus 1778 overlijdt de do mine, 69 jaar oud, na "op dit Eylandt en aan
deese Gemeente de Reyne Leer des Heiligen Evangeliums en ,onser waare geloofsbelijdenissen getrouwelijk en met grooten ijver te hebben voorgedragen".
De h.h. Casper Felting &: Zn., David Wendorp en Zn. en J. R. Reershemius te Amsterdam krijgen opdracht om een nieuwen predikant te zoeken. En passant wordt
ook een "bequaame neeger't ingekocht tot blaasbalgtrapper en "verdere dienstbaarheid
der kerke".
De nieuwe predikant, prop. G. H. Pfeiffer t te Amsterdam geëxamineerd en ingezegend, houdt op 17 Sept. 1780 zijn intrede op Curaçao, maar blijkt spoedig "verscheide
dwaalingen" te verkondigen. Over Christus "Eeuwige Godtheidt en Verdienste"
heeft hij "sociniaansche" inzichten. De Kerkeraad schrijft hem daarover zijn meening
en Ds. Pfeiffer repatriëert vrijwillig.
Joh. Simons, een leeraar van de Luthersche gemeente op St. Eustatius, volgt
hem op, maar overlijdt al in Febr. 1783. De Amsterdamsche kooplui hadden
intusschen een nieuwen leeraar gevonden in Ds. F. H. Quitman, die 6 April 1783
zijn intree doet, 12 jaren tot algemeene tevredenheid arbeidt en in 1795 "uit
hoofde van een ongeval buiten zijn schuld en buiten zijn ambt" zijn ontslag vraagt.
In een "talrijke en seer terneergeslagene gemeente" houdt hij zijn afscheidsrede.
"De Hemel vergelde alle sijnen Arbeid, hier in den tijd en hiernamaals in de salige
Eeuwigheid" •
Ds. Jacob Muller J. A.zn. is de nieuwe "domi" - zooals men in het Papiamentsch
zegt - weer beroepen langs denzelfden weg en voor dezelfde 1000 pesos. Op 4 Febr. 1798
houdt hij intrede.
In het jaar 1801 is het oorlog - inval van Fransehen -, kerk en pastorie lijden nog
al schade en in 1804 is het nog erger, men krijgt een "lastig bezoek" van Engelsche
schepen, die de Piscaderabaai bezetten, de stad belegeren en met gloeiende kogels
beschieten, wat brand en de ondergang van de Luthersche kerk tengevolge heeft
(7 Febr. 1804).
De Gereformeerden bieden dadelijk gebruik van hun kerkgebouw aan, wat dankbaar
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aanvaard wordt, maar op den
duur door de moeilijkheid om
twee diensten op één ochtend
behoorlijk te plaatsen tot wrijvingen leidt, die de tusschenkomst
van den Goeverneur eischen. De
tijden waren nu zoo slecht geworden dat circulaire op circulaire de gemeenteleden oproept
tot vrijwillige bijdragen.
Om verdere wrijvingen met de
Gereformeerden te voorkomen
verplaatsen de Lutherschen hun
godsdienstoefeningen in 1807 naar
het pastoriehuis, dat nog heden
bestaat en gelegen is op de hoek
van Breedestraat en Klipstraat.
In 1808 doet Ds. Muller vrijwillig
afstand van de toelage hem in
1799 gegeven. April 1809 wendt de
kerkeraad zich met een uitvoerig
schrijven over de lotgevallen der
gemeente tot den Engelschen
Goeverneur James Cockburn met
verzoek in Engeland pogingen te
AFBEELDING VAN DE LUTHERSCHE KERK
B. Mourik excudit.
willen doen om hulp te krijgen tot
OP CURAÇAO, GESTICHT 1762.
wederopbouw der kerk. Hieruit
blijkt dat de gemeente die in
1757 60 leden telde er nu ongeveer 200 omvat. Als Ds. Muller (1808) in de dan
vacante Gereform. gemeente vacature dienst doet, ontvangt hij daarvoor van den
Engelschen Goeverneur 600 pesos 's jaars. Legaten worden nog al eens vermaakt aan
de armenkas zoodat de kerkekas in deze "winlooze" tijden niets krijgt. De malaise
dwingt ten slotte tot het besluit alle gelden over beide kassen te verdee1en. In 1821
worden ze vereenigd en het puin der kerk verkocht om aan geld te komen. Dit was
tevens het einde van elke bewuste hoop op herbouwen het gloren van een nieuwe
dageraad. Murw geworden door het ontberen en bezield door den algemeenen geest
van verdraagzaamheid en broederschap, die na 1813 heerscht, hebben "die van
de onveranderde Augsburgsche Confessie" zich op 24 April 1825 plechtig vereenigd
met de Gereformeerden, destijds al meest Hervormden genoemd, tot de Vereenigde
Protestantsche Gemeente van Curaçao, die alle drie eilanden omvatte.
DE VEREENIGDE PROTESTANTSCHE GEMEENTE VAN CURAÇAO.
Voorzitter van de Kerkeraad was in de 18de eeuw de Directeur of Gouverneur van
deze eilanden. Niet altijd was hijzelf ter vergadering aanwezig. Hij benoemde de
kerkeraadsleden. Protest tegen dit voorzitterschap kwam enkele malen voor. De
meeste goeverneurs bemoeiden zich niet meer dan noodig met den gang van zaken.
In 1744 o.a. is door Bewindhebbers der WJ.C. beslist, dat de Gouverneur voorzitter
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waSt waarmee hem geluk gewenscht wordt in de vergadering. In den revolutietijd
spant het weer. De Classis Amsterdam heeft den Gouverneur het voorzitterschap
ontzegd en deze voert aan dat de Bewindhebbers hem onder approbatie van de
Staten-Generaal als zoodanig hebben benoemd. Ten slotte is het weer ten voordeele
van den Gouverneur beslist. Ook gedurende het Engelsche interregnum blijft de
toestand dezelfde. In de jaren van reorganisatie onder Willem I schijnt vanzelf ook
dit voorzitterschap vervallen te zijn. Ds. Bosch teekent in 1821 als praeses. Oorspronkelijk waren de predikanten scriba t later om beurten voorzitter en scriba. In het
begin der 18de eeuw waren er twee ouderlingent maar dit zal wel abnormaal geweest
zijn t want reeds in 1730 zien we de gebruikelijke twee ouderlingen en twee diakenen.
In 1740 werd door Bewindhebbers bepaald t dat de kerkeraad zichzelf moest aanvullen t intusschen deed in tijden van verwarring de Gouverneur de keuze. In het
algemeen trad de Gouverneur op als hij het noodig vond t o.a. benoemde de Gouverneur
na de onregelmatigheden met den kerkbouw nieuwe diakenen (1769) en wel vier
stuks. Meestal trad er elk jaar een ouderling en een diaken af. In de V.P.G.
blijken de kerkeraadsleden - er bestond lange jaren geen reglement - levenslang
zitting te hebben. Het record houdt zekere M. de Veer met 37 dienstjaren. De ouderlingen worden bijna altijd uit de diakenen gekozen. In 1843 besluit men dat men zich
niet aan anciënniteit gebonden zal achten. De V.P.G. heeft oorspronkelijk drie
ouderlingen en vijf diakenent door den kerkeraad zelf gekozen. In 1858 wordt het eerste
reglement voor den Kerkeraad aangenomen t volgens hetwelk de K.R. een ouderling
kiest uit de diakenen. Neemt de gekozene niet aan t dan kiezen de manslidmaten uit een
aangeboden drietal. Dit reglement is in hoofdzaak nu nog in werking t alleen zijn er
thans drie ouderlingen en vier diakenent gekozen bij geheime stemming door de
manslidmaten. In de praktijk is het gewoonte dat de kerkeraad aangeeft wie hij gewenscht acht t aangezien de gemeente zich over verkiezingen niet druk maakt.
De predikanten bij de V.P.G. worden door den Gouverneur benoemd op voordracht
van den Kerkeraad. Hun tractementen waren in de 18de eeuw zeer gering t zoodat de
Kerkeraad den Gouverneur erop weeSt dat ze schulden moesten makent die ze nooit
konden betalen. In 1833 wordt hun tractement op f 3000.- gebracht. Later op f 3400.tot f 4000.- t nog weer later op f 5500.- thans bedraagt het f 7800.-.
Bij de V.P.G. zijn als predikanten werkzaam geweest: 1816-1836 Ger. Balthasar
Boscht 1825-1841 Jac. Muller (eerst bij de Luth. Gem.)t 1837-1855 Corn. Conradi
(daarna naar Paramaribo)t 1842-1847 Ar. Is. Karel Meyer (gepens. )t 1847-1851
Jan Hendrik Betting (extra pred.)t 1855-1865 Syb. van Dissel (dan naar Paramaribo)t
1865-1872 G. J. Simons (overleden)t 1869-1880 J. P. Englerts (gest.)t 1873-1880 F. F.
Sonstral (daarna naar Nw. Nickerie)t 1880-1889 J. F. Hamelberg (na verlof niet teruggekomen)t 1882-1891 J. A. Tydeman (als vorige)t 1892-1893 H. Snel (dito)t 1893-1902
A. v. d. Hoeven (gepens.)t 1896-1902 H. v. d. Brink (gepens.), 1906-1915 M. H. J. Bosch
van Loenen (overleden)t 1908-1918 W. v. d. Brink (gepens')t 1917-1927 G. J. Eybers
(naar Oost-Indië)t 1922-heden H. W. Eldermans t 1928-1932 J. v. d. Pol (eervol
ontslagen op verzoek)t 1933-tot heden C. Milet de St. Aubin.
Kerk en Staat.
In de 18de eeuw stond de kerk uiteraard zeer sterk onder de voogdij van den staatt
in naam althans; inderdaad liet de staat den Kerkeraad zeer vrijt controleerde alleen
de uitgaven der gemeente. Aan den Raad van Policie werd jaarlijks de ttStaatrekening"
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voorgelegd. In 1794 is de Raad eens opgetreden om den Kerkeraad te reorganiseeren.
In de 19de eeuw wijzigt zich de verhouding heel geleidelijk. Zoo autoriseert de Raad
van Policie den Kerkeraad om de trouwregisters bij het Secretariaat van Policie te
deponeeren met behoud van recht van eigendom (1822). De Raad van Policie vervangt
een ontwerp-reglement van Ds. Bosch voor de kerkelijke kassen door een ander van
hemzelf, waartegen de Kerkeraad terecht protesteert (1825). De Gouverneur keurt
de keuze der gezangboeken goed (1827). Met de oprichting van den Burg. Stand wordt
de Kerkeraad ontheven van de verplichting jaarlijks een lijst in te dienen van de
jongelui die 18 jaar zijn geworden (1831). Ds. Betting en andere predikanten werden
wel benoemd zonder den Kerkeraad erin te kennen. De Procureur des Konings zegt
eens den Kerkeraad aan om "morgen bij de terechtstelling de klok te luiden" (1847).
De Kerkeraad vraagt aan het Bestuur verlof om vervallen armenwoningen te verkoopen (1865). De Kerkeraad verzoekt "als naar gewoonte" den Gouverneur de kerk
te laten verven en witten (1868). En om de noodige reparatiën aan het gebouw te laten
verrichten (1883), waarvoor deze f 400.- toestaat. En verzoekt hem te helpen voorzien
in het onderhoud van het uurwerk (1884). Zelfs nog in 1901 gaat er een verzoek naar
den Gouverneur om "als van ouds" reparaties aan het dak en verven van het interieur
der kerk voor gouvernementsrekening te doen plaats hebben. De Gouverneur weigert,
omdat de kerk f 59.964.55 aan kapitaal bezit. De Kerkeraad wijst dan den Gouverneur
op de voordeelen, die het gouvernement geniet van uurwerk, regenbak en pakhuis.
Dan krijgt de moderne verhouding ten volle haar beslag. Het Gouvernement betaalt
voortaan f 500.- 's jaars voor regenbak, pakhuis en klok en geeft een subsidie voor
eenmaal van f 2000.- voor de groote herstellingen aan het dak van het gebouw.
Kerkelijk ressorteerde deze gemeente in de 18de eeuw onder de Classis Amsterdam,
sedert 1800 onder die van 's-Gravenhage. Koning Willem I had liefst alle koloniale
kerken onder één bestuur vereenigd gezien, wat ten deele - in Oost-Indië - gebeurd
is; de Westindische gemeenten zijn ieder op zichzelf autonoom. Tusschen dit gedachte
Bestuur en het Departement voor de zaken der Herv. Kerk werd een Commissie
gevormd, die werkzaam zou zijn "onder toezigt van dat departement", dat zelf weer
"in alles zou handelen in overeenstemming met het departement waaraan de belangen van Koloniën zijn opgedragen". "Deze Commissie zal rapporteeren op alle
zaken waarop zij door de genoemde departementen mogt worden gehoord en is bevoegd tot het doen der voorstellen welke zij tot bevordering van de belangen der
Indische kerken mogt noodig oordeelen. Zij houdt geregelde correspondentie met de
kerken in Indië", - "zij is belast met de inzegening der voor de Indische kerken
aangestelde predikanten". - "De Commissie zal het kerkbestuur der Prot. kerken
in Oost- en West-Indië vertegenwoordigen bij de Algemeene Synode der Herv. Kerk".
Deze l.C. is dus geen bestuur, maar een staatscommissie van advies, welker vroegere
kerkelijke functies tegenwoordig in hoofdzaak verdwenen zijn. De band tusschen de
l.C. en de V.P.G. bestaat practisch alleen in het jaarverslag dat de Kerkeraad aan de
I.C. overlegt en het hooger beroep dat de I.C. vormt volgens een artikel van het
reglement in geval een geschil tusschen leden van den Kerkeraad, in eerste instantie
behandeld, niet tot een goed einde gebracht kon worden.
In het K. B. van 1824 No. 110 luidt art. 5. 40: "De Kerkeraad der Protestantsche
Gemeente is kerkelijk ondergeschikt aan de Commissie etc. krachtens ons besluit
van 7 Dec. 1824". Over deze woorden is nog al eens wat te doen geweest. In het concept
opgemaakt door de vereenigde Kerkeraden op 13 Oct. 1823 luidt deze alinea: "Eindelijk,
de Kerkeraad der Evangelische Gemeente alhier is ondergeschikt alleen aan
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de Hoogeerwaarde Commissie in
's-Gravenhage door onzen Koning
aangesteld voor de Protestantsche
Kerken in Ned. Oost- en West-Indiën,
aan dewelke dezelve zoo van het
voorgevallene in de gemeente als
van de gehouden administratie
verslag zal doen". De Commissie
heeft dit samengetrokken tot de
woorden ttis kerkelijk ondergeschikt
aan" de Commissie krachtens ons
besluit van 7 Dec. 1820 No. 113.
Dit K. Besluit behelst het reglement
der I.C., zoodat we mogen aannemen
dat de bedoeling is dat deze woorden
ttkerkelijk ondergeschikt" beperkt
worden door het in dat reglement
vervatte.
Het Kerkgebouw.
De huidige kerk is gebouwd op de
plaats der oude binnen 't fort Amsterdam in de jaren 1766-1769. Het
is een rechthoekig gebouw, waarvan de westelijke lange zijde den
voorgevel vormt. Een trap in het
midden voert naar een klein bordes,
vanwaar aan weerszijden een tweede
trap leidt naar twee buiten den
gevel uitspringende portieken, die
KERKGEBOUW DER VEREENIGDE PROTESTANTSCHE GEMEENTE
toegang
geven tot de kerkruimte.
OPICURAÇAO.
Binnen komende ziet men aan de
tegenover den ingang liggende lange zijde den mooien preekstoel, waarvoor op een
laag platform een gesloten tafel staat voor de sacramenten, ter zijde waarvan de
kerkeraadsbanken. Rechts en links van den kansel bevinden zich rijen heerenbanken.
Ook rondom langs alle wanden zijn vaste banken. Tegenover den kansel is de bank
met troonhemel voor den Gouverneur. De zuidzijde wordt ingenomen door een
galerij, die op de feestdagen goede diensten bewijst, de noordzijde door een andere
galerij, waarop het orgel is ingebouwd. Het plafond, een samengesteld tongewelf,
rustend op vier zuilen, is in zacht blauwen verwante tinten geverfd, muren en zuilen
zijn roomkleurig. Langs de wanden zijn verscheidene teksten binnen gepleisterde
vakken aangebracht. Bijna al het houtwerk is oud mahonie. Het ruim is ongeveer
18 bij 12 Meter groot, bevat 350 zitplaatsen, terwijl er op feestdagen zonder bezwaar
meer personen een staanplaats kunnen vinden.
Het orgel heeft twee klavieren en pedaal en dertien spelregisters. Bij den bouw der
kerk nieuw geplaatst, had het reeds in 1780 herstelling noodig. In de 19de eeuw is er
heel wat mee gesukkeld, een nieuwe prestant moest op Curaçao zelf vervaardigd
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wordent maar na allerlei mislukte plannen en veel geldvermorsen heeft zekere
F. Leichel in 1887 voor f 4300.- een geheel nieuw orgel gebouwd in de oude kast. Dit
is nog altijd in behoorlijken staat. Alleen de oude prestant nadert zijn einde. In 1932
is electrische windgeving aangebracht.
In het zelfde jaar is de heele avondverlichting hernieuwd t die nu geleverd wordt
door twee groote en zes kleinere massief koperent oudhollandsche kronen en zes
plafonnières en nog wat kleinere lampen.
Het gebouw is gedekt door een zadeldak in het midden gekroond met een achthoekige
toren die uurwerk en klokken bevat.
Voor twintig jaar is het heele dakt alles wat zich bevond boven de muren, geheel vernieuwd en ook het tegenwoordige torentje gebouwd, dat den Curaçaoschen bouwmeester, A. W. Statius Muller, alle eer aandoet. Het is veel meer dan zijn voorganger
een volkomen natuurlijk deel van het gebouw. Bij het feestluiden ter gelegenheid
van prinses Juliana's geboorte hebben de koster en de oude klok hun gezamenlijk
enthousiasme zoover opgevoerd dat de laatste gebarsten is. Wederom op Juliana's
feestdag in 1921 is een nieuwe ingeluid.
Achter de kerk is de consistoriekamer, die in 1821, zooals hier meer gebeurt, op de
regenbak gebouwd werd.
Tusschen kerkvloer en beganen grond bevindt zich de kelderruimte die tot voor een
paar jaar bij het Gouvernement in gebruik was.
Onze beschrijving zou niet volledig zijn als we geen melding maakten van den kogel
door de Engelschen in de voorpui geschoten in Napoleontische dagen.
Godsdienstonderwijs en Zondagsschool.
Uit vroeger tijden is hierover weinig te vinden, alleen blijkt herhaaldelijkt dat de
Kerkeraad maatregelen neemt, dat althans de kinderen van bedeelden en de weezen
de catechisaties bezoeken.
De belangstelling der oudere catechisanten is nooit heel groot geweest. In vroeger
dagen waren er onder de catechisanten een groot aantal militairen, die wel zoowat
moesten gaan. Persoonlijk heeft schrijver dezes sedert 11 jaar schoolcatechisaties
ingevoerd.
Zondagsschool is hier altijd door de predikanten gehouden; eerst de laatste jaren
bestaat er in het Kransgebouw een Zondagsschool, van 9-10 uur, die meestal 60 à 80
leerlingen telt.
Openbaar godsdienstig leven.
Het kerkbezoek heeft betere en slechtere tijden gekend, maar het kan nooit in wezen
veel meer geweest zijn dan het nu is. Als men de vele heel en half gedwongen kerkgangers in vroeger jaren aftrekt, autoriteiten, militairen, bedeelden, kan er niet eens
veel plaats over geweest zijn. In 1830 bezaten 66 personen een eigen gezangboek, terwijl
de gemeente er nog 34 bezat ten behoeve der armen. Toen de nieuwe kerk in 1769
voltooid was, waren de bezoekers weinige. De Kerkeraad schrijft in die dagen aan de
Classis Amsterdam: "publique dwalinge, ketterije en wangevoel kan men hier niet
bespeuren, alleen eene groote nalatigheyd en versuym in de oeffeningen van den
godsdienst en godzaligheyd dat wij hoopen en wenschen door de medewerking des
Heiligen Geestes mag opwakkeren en verbeteren. D' openbare grove lasteren en ergernissen hebben hier d'overhanden t de lievde van meest allen tot den godsdienst, zoo
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catechisatien als bijwonen der leerredenen, is genoegzaam geheel verstorven, onaangesien onse voortdurende vleyt en aanwendinge van alle bedenkelijke middelen tot
hunne verbeteringe. Overspelen, dronkenschappen, veragtinge van Gods woord, dienst
en dienaren, alsmede een allerhatelijkste samenleving der menschen worden hier
openlijk om best gepleegt, uitgenomen eenige weinige, waarvan we hoopen dat ze
den Heere vreezen, zo doen wij hun niet te kort zo we zeggen dat zij de buyk stellen
tot hunnen God, en hunne heerlijkheid hun schande is •••• zodat dit land is gans verdorven en vol wrevel". Later is het toch beter geworden, al kwam er in 1803 in
vacaturetijd, toen een voorlezer den dienst leidde "niemand" meer in de kerk. De
organist werd eenvoudig ontslagen en de kerk gesloten. In de 19de eeuw zijn er evengoed
tijden geweest, waarin het bezoek minimaal was. Natuurlijk komt het elk jaar wel
eens voor, dat het uur van den dienst samenvalt met een zoodanige opening van de
sluizen des hemels dat alleen de domine met zijn handlangers pro forma ter kerke
komt. Maar ook de "frissche morgen, zijn kracht bewust" is in den regel niet bij
machte den mensch te stevigen tot een kerkgang. In 1844 besloot men tot aanbouw
van de galerij, maar land- en zeemacht, alsmede de vele burgerlijke autoriteiten,
vroegen destijds zooveel ruimte, dat er niet al te veel overbleef, zoodat de dames tot
ergernis der officiëele vromen heel ongalant op hun plaatsen gingen zitten.
De Zondagmiddagdienst, die vóór 1800 gebruikelijk was, verdwijnt met de nieuwe
eeuw, in 1826 gevolgd door den voorlezer die te kostbaar was geworden.
Onder de gebruikelijke feestdiensten vinden we in het midden der 19de eeuw nog een
"dankdag na de orkaanmaanden" •
Een oudejaarsavonddienst is hier voor het eerst in 1847 gehouden, viel ook in den
smaak, maar leidde toch niet tot verdere avonddiensten. In vroegere tijden waren die
er af en toe wel eens geweest, maar deze hebben het nooit lang kunnen bolwerken
wegens het nagenoeg ontbreken van straatverlichting en het zeer groote bezwaar van
het oversteken van de haven bij avond. De schipbrug sedert 1888 en het electrisch
licht (in de kerk sedert 1909) hebben deze moeilijkheden blijvend uit den weg geruimd,
zoodat na 1890 eerst eenmaal per maand avonddienst beproefd werd, weldra vervangen
door diensten afwisselend 's morgens en 's avonds. Avonddiensten zijn stemmiger,
koeler, gezelliger en trekken altijd meer bezoekers dan de morgendiensten.
Lang geleden zong men hier de oude berijming der Psalmen, na 1784 de nieuwe. De
Evangelische Gezangen kwamen er in 1813 bij en na de vereeniging de Luthersche
bundel. Om eenheid te verkrijgen werd alles afgeschaft en vervangen door het
gezangboek in gebruik bij de Luthersche gemeenten in Nederland met een apart voor
Curaçao gedrukt titelblad. Het jaar 1893 bracht ons den Vervolgbundel der Hervormden, 1907 de Psalmen en 1912 de Evangelische Gezangen. De Luthersche Gezangen
zijn toen geheel afgeschaft, hoewel die oude bundel zeer geliefd was. Thans zijn de
Godsdienstige Liederen van den Protestantenbond ingevoerd. Wandborden met echt
zilveren cijfers, geschenk van zekeren Specht (in 1821), geven de liederen aan. De
kanselbijbel is een geschenk van Gouverneur Van Lixraven (1782).
In de 18de eeuw was de Gemeente orthodox voor zoover ze dan wat voor de kerk
voelde; sedert de vereeniging voelt men uit alles een geleidelijk toenemende vrijzinnigheid, zoodat het verzoek om een modern predikant in 1864 begrijpelijk is.
De Doop.
Bij de geschiedenis der doopsbediening op Curaçao is opmerkelijk de voortdurende
worsteling tusschen huisdoop en doop in de kerk. Volgens een kerkeraadsbesluit van
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1738 mocht alleen bij den Zondagmiddagdienst en voor ver weg wonenden ook
des Dinsdags om 7 uur v.m. (in de kerk) gedoopt worden. Een besluit van 1785
veroorloofde den predikant zieke kinderen thuis te doopen. Volgens den wensch van
de Herv. Synode wees men in 1820 voornamelijk den eersten Zondag van den maand
voor doop dienst aan ttten einde de plechtigheid des doops door een al te dikwijlsche
herhaling niet verlieze". Na 1785 had de huisdoop zich over zieke en gezonde kinderen
uitgebreid, in 1825 wordt de huisdoop weer beperkt tot de ttbijzondere gevallen",
overigens is de eerste Zondag van eIken maand doopdag, ttvolgens de oude gewoonte
van de Herv. Kerk op Curaçao". De predikant beoordeelt of huisdoop gewenscht is
en rekent daarvoor 12 pesos, later f 16.-. In 1830 schept men een gelegenheid tot
doop ttvoor allen zonder onderscheid van kleur en stand" op Maandag en Dinsdag;
in 1837 is er eIken Zondag gelegenheid, ttomdat de eene Zondag wel eens ttongelegen"
was"; in 1845 verklaart de Kerkeraad in een lang en weloverwogen besluit dat de
huisdoop, die 65 jaar welig tierde, geheel normaal is. Het verwondert ons dan ook
niet dat in 1857 10 maal in de kerk en 35 maal thuis gedoopt wordt en twee jaar later
46 maal thuis, terwijl in de kerk alleen vier onechte kinderen gedoopt worden. Ds.
Conradi had dit zelf in de hand gewerkt door vaak de betaling niet te innen, maar met
een collecte genoegen te nemen, die overigens de f 16.- dikwijls te bovenging. Hij verklaarde dat de betaling in strij d was met zijn overtuiging en den aard van het H. Bondzegel.
Kinderen van slaven doopte men zelden. Om ze niet allen Roomsch te laten worden
dringen de Israelieten er in 1850 bij den Kerkeraad op aan, dat de predikanten de
kinderen der Israelietische slaven zullen doopen. Mits de moeder haar toestemming
verleent, heeft de Kerkeraad hier niets op tegen. Op massalen toeloop was men
eigenlijk niet gesteld.
De huis doop onderscheidt zich soms door plechtigheid en intimiteit, maar even vaak
door rumoer en onstichtelijkheid ten gevolge van de aanwezigheid van een schare van
des doopelings tijdgenooten. De aanwezigen krijgen meestal een ttrecuerdo", een
kleurig doopplaatje, waarop een dubbeltje geplakt is. Onder het volk wenscht men
den huis doop nog al eens bij een ziek kind ter versnelling van de genezing of opdat
het niet ongedoopt sterve.
Peetouders zijn hier steeds gebruikelijk geweest. Ze moeten Gereformeerde lidmaten
zijn (1738); Lutherschen zijn ongewenscht (1769). Een schrijven aan de Classis
Amsterdam om voorlichting geeft geen duidelijke richtlijn aan, de Kerkeraad behoort
toe te zien dat de peetouders vroom en zuiver in de leer zijn.Zeventig jaar later bepaalt
de Kerkeraad dat de getuigen lidmaat zijn moeten van tteenig Christelijk kerkgenootschap".
Belangrijker is de vraag of de ouders tegenwoordig moeten zijn. Heel vaak werden
en worden onwettige kinderen door vriend en buur ten doop gehouden zonder dat
een der ouders tegenwoordig is, hoewel in 1856 besloten is dat de ouders ten doop
moeten komen.
Moeten ze ook protestant zijn? In 1890 is men tevreden als maar een der getuigen het
is (in strijd met het bovenstaande); in 1901 besluit men dat gewacht moet worden
tot het kind volwassen is; in 1903 wordt dit weer ingetrokken en bepaald dat de doop
bediend wordt wie en wat de ouders ook zijn.
Nooddoop door anderen dan de predikanten erkent de Kerkeraad niet. Op het eind
der 18de eeuwen ook later meermalen als er geen predikant op Aruba was doopte
de pastoor voor de Protestanten, wat evenzeer eens gebeurd is op de Curaçaosche
plantage Wacao (1866).
202

Sedert de komst van de C.P.I.M. is de Protestantsche bevolking geweldig vermeerderd
met Engelsch sprekende Methodisten en Anglikanen en Nederlandsch sprekende
Surinamers (Hernhutters, Herv. en Luth.). Al deze menschen laten hun kinderen
doopen bij de V.P.G., vaak vier en vijfmaal zooveel als die van de Curaçaosche families.
Die van de oud-Curaçaosche families worden bijna altijd thuis gedoopt. Aangezien
dit aantal onbeduidend is tegenover de aantallen vreemdelingen, is dit niet al te
bezwaarlijk, al blijft het te betreuren dat vrijwel nimmer een Curaçaosch kind meer
in de kerk gedoopt wordt.
Na de vereeniging is het oude Luth. doopbekken aan Aruba geschonken, het oude
Geref. heeft men in 1845 vervangen door een zilveren bekken op koperen standaard.
Kort geleden hebben enkele vrienden der kerk een gesloten oud-mahoniehouten tafel
met platform geschonken, die, gelijk gezegd is, voor den kansel geplaatst is en het
vaatwerk draagt voor de bediening der sacramenten, alsmede een kanselbijbel geopend
liggende op een lessenaar. Een minder kostbaar exemplaar ligt op den kansel zelf.
Het Avondmaal.
Het Avondmaal wordt bediend aan de genoemde zeer lange tafel, staande voor den
kansel. In het midden draagt ze het servies, de groote schaal met brood, vier kleinere
schalen met gesneden brood en vroeger vier bekers. De predikant reikt achtereenvolgens schalen en bekers aan de vier rijen communicanten voor en naast zich. Tegenwoordig (na 1927) zijn persoonlijke bekertjes in gebruik. Binnen het doophek, in de
nabijheid van den predikant, staan schenkkannen en bekertjes, bediend door ouderlingen en diakenen, op genoemde sacramentstafel, die aan de voorzijde een kruis
vertoont, omgeven door twaalf stralen ingelegd in licht hout, waarboven de woorden:
"doet dit tot mijn gedachtenis". De predikanten gebruiken bij de bediening der
sacramenten zoo danig formulier als hun geschikt voorkomt.
In de 18de eeuw gingen aan het Avondmaal natuurlijk huisbezoek van do mine en
ouderlingen vooraf en een voorbereidingspreek op Vrijdagmorgen, na 1738 meest op
den Zondag te voren en gevolgd door een dankzegging 's middags of den volgenden
Zondag. Allang bepalen de predikanten zich tot een voorbereidingsdienst. Oudtijds
werd het Avondmaal gehouden in April, Juli, October en December. Na een aantal
verschuivingen is het tegenwoordig gebruikelijk geworden het te vieren op den
morgen van Goeden Vrijdag, waarbij de kerk meest geheel bezet is, op een avond in
Augustus en op den Zondag voor Kerstmis in den ochtenddienst. Bij zieken, ouden en
stervenden bedient men aan huis, voor 1800 in tegenwoordigheid van den heelen
Kerkeraad.
Aanneming.
Na de aaneming, die plaats vindt in de kerkekamer, volgt de bevestiging in den avondmaalsdienst of den Zondag te voren, met vragen die meestal ongeveer met de Herv.
overeenstemmen. Ernstig zieken en ouden van dagen worden wel thuis aangenomen.
Hu welij ksinzegening.
Voor 1738 was de huwelijksinzegening op allerlei tijd en plaats gebruikelijk; daarna
is de Zondag ervoor aangewezen. Ook als het thuis gebeurde, moesten ouderlingen en
diakenen erbij zijn. Aan den Zondagregel heeft men zich zeker niet lang gehouden. In
1752 lezen we dat thuis aanteekenen 12 en huwen 25 pesos kost. In 1818 blijkt het ge203

wenscht vooraf te laten betalen, de kerk kreeg destijds een peso, de armenkas het
overige. In 1826 spoorde de Kerkeraad de Gemeente aan om de huwelijksinzegening,
die sedert het instellen van het burgerlijk huwelijk in onbruik dreigde te raken, niet
te verzuimen. Later is ze ook weer in eere gekomen, terwijl tegenwoordig bijna alle
huwelijken van onze leden en die van velen andere protestanten thuis of in de kerk
worden ingezegend. Thuis huwen is bij de oud-Curaçaosche families bijna regel.
Bij gemengde huwelijken weigert de predikant de inzegening als de Roomsche partij
beloofd heeft, dat de kinderen Roomsch zullen worden gedoopt.
Kerkhoven en begraven.
De V.P.G. bezit twee kerkhoven, een op Pietermaai en een aan de Roode Weg. In de
18de eeuw werden er geen Roomsehen van de "gele couleur" op begraven, ook niet als
ze met Protestanten getrouwd waren. In 1770 zei de Kerkeraad den bezitters van kelders
op het "Kerkhof buiten de Steenen Stadspoort" aan, binnen zes weken hun graven behoorlijk te laten opknappen op straffe van verbeurte ten bate der armen.
Het kerkhof Roode Weg is een geschenk van de Engelsche tusschenregeering; in 1844
gaf Gouv. Van Raders het groote ijzeren hek van den hoofdingang ten geschenke.
De muilezels van den lijkwagen moesten in 1895 voor paarden wijken, die op hun beurt
in 1924 voor den motor het onderspit dolven.
Het kerkhof Pietermaai dateert van 1819, werd in 1845 uitgebreid.
In 1848 was reeds bepaald, dat Roomsehen geen specifiek Roomsche symbolen mochten
aanbrengen, het kruis zonder Christusbeeld is alleen geoorloofd.
De eerste koster is tevens aanspreker en doodgraver, de tweede is dit alles met assistent
ervoor. De bijzetting heeft plaats in een kelder, een soort steenen sarkofaag, of in een
gewoon graf. Roomsehen worden tegenwoordig alleen op onze kerkhoven begraven,
als de familie er een eigen graf heeft; sedert eenige jaren wordt bij verkoop van graven
als voorwaarde gesteld, dat er geen Roomsehen in zullen worden begraven, niet uit
onverdraagzaamheid, maar omdat de ruimte snel mindert en er ook een algemeene
begraafplaats bestaat.
Diakonie.
De diakonie, het woord in ruimsten zin genomen, is bij de V.P.G. al vrijwel als overal
elders. Er heeft in de 18de eeuw een diakonieschool bestaan, blijkens posten voor
leermiddelen en meubilair. Nadat deze in 1836 was opgeheven, maakte men in 1844
weer plannen voor wat men toen een Protestantsche school noemde, waarvoor
f 4400.- gecollecteerd werd. Ze is er ook gekomen, heeft eenige jaren bestaan onder
een juffrouw Van Oosterzee, die in 1849 vertrok. Toen kwam er een mevrouw Van
Hartman, die een meisjesschool opende met hulp van de Gemeente. Begonnen met ruim
50 leerlingen, staat ook deze school reeds in 1851 wankel en verdwijnt spoedig daarna.
In de 18de en de eerste helft der 19de eeuw verschijnen de armen, die bedeeling wenschen,
persoonlijk voor den Kerkeraad om hun zaak te bepleiten. Groot was de ondersteuning
niet, meestal 3 à 5 gulden per maand, maar er waren na den Napoleontischen tijd
buitengewoon veel armen. In 1816 bedeelt men voor 4000 pesos, omstreeks 1840 nog
voor bijna f 3000.-. Dan verbeteren de tijden geleidelijk, vooral na de komst der
C.P.I.M. in 1916, waardoor evenwel in de beste en dus duurste jaren de armen door
tegenstelling weer extra arm zijn en de bedeeling weer tot f 4000.- stijgt. Naast de
kerk zorgt bovendien de damesvereeniging: "Eendracht maakt macht" voor de armen.
De weezen deelen oorspronkelijk mee in de gewone armenbedeeling. In 1842 wendt
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de Kerkeraad zich tot den Gouverneur met verzoek dat het Gouvernement zich het
lot van eenige weezen aantrekke. De Gouverneur beschikt afwijzend, maar adviseert
tot stichting van een weeshuis. Ten einde de gelden daarvoor te vinden collecteert
men grootscheeps in Nederland, Suriname, de Vereen. Staten; de I.c. haalt o.a.
f 3600.- op, men verzoekt den Koning om een subsidie, dat dan ook in 1846 wordt
toegestaan tot een bedrag van f 1500.- per jaar en dat tot heden den grondslag vormt
van de zorg voor de weezen. De kerk legt er altijd het noodige bij. Destijds hoorden
er ook de weezen van Aruba en Bonaire bij. Later strekt dit geld alleen ten voordeele
van de Curaçaosche weezen.
In 1844 biedt het Gouvernement het huis ttde PenH aan om er een weeshuis van te
maken, maar men ziet er ten slotte van af. Eerst in 1899 duikt er weer een nieuw
weeshuisplan op; men koopt daartoe het gebouw van de gesloten openbare school in
Otrabanda; Ds. H. van den Brink zamelt in Nederland duizenden in voor dat doel,
maar er komt niets van, omdat op stuk van zaken alle verzorgsters van weezen er
de voorkeur aan geven hun pupillen zelf te houden. Bij den sterken familiesamenhang
vindt bijna elke wees gemakkelijk een verzorger, die dan door de Gemeente financiëe1
gesteund wordt.
Als de V.P.G. eenmaal in het bezit is van het schoolgebouw, vraagt de damesvereeniging
HEendracht maakt macht H het te mogen gebruiken voor ziekenhuis en tehuis voor oude
vrouwen (1905). Alleen het tweede is uitgevoerd, maar het heeft niet lang bestaan. Ook
dit onderdeel der diakonie vindt meest langs andere wegen wel een oplossing van
zijn problemen. Enkele Protestantsche mannen en vrouwen vinden een onderkomen
in het Roomsche rusthuis "de Sosiegu H•
Van een ziekeninrichting is nooit iets gekomen, maar in 1908 is in den Kerkeraad
voorgesteld een neutraal ziekenhuis te stichten op veel grooter grondslag. Een vereeniging ttHet Groene Kruis H was het eerste resultaat, daarna wordt opgericht de
N.V. Sanatorium ttHet Groene Kruis H, waarvan de V.P.G. voornaamste aandeelhoudster wordt met f21.000.- tot heden en waarvoor ze tegen onderpand van hypotheek
nog f 20.000.- voorschiet. Deze onderneming, vaak bijgesprongen door de C.P.I.M.,
die er trouwens voor haar groote personeel veel belang bij heeft, bestaat nog altijd.
Financiën.
Het in orde houden van het eerste kerkgebouwen dus a fortiori wel alle andere uitgaven
geschiedden door de gemeente zelf. Toen in 1769 de tweede kerk ongeveer voltooid
was, moest het Gouvernement bijspringen voor de afwerking, omdat de armenkas
geplunderd en de kerkekas leeg was. In 1770 geschiedde deswege rekening en verantwoording aan Bewindhebbers, hoewel van de verduisterde gelden niets terecht is
gekomen. De armenkas was altijd beter voorzien dan de kerkekas, zoodat men in zeer
booze tijden (1819) besloot tot een mariage de raison van beide kassen, uiteraard
ten nadee1e der armen, maar zeker noodzakelijk door het ondoordachte geven der
menschen ttvoor de armen H, terwijl de kerk maar vanzelf groeien moet als een boom
geplant aan waterbeken. De Kerkeraad verzocht in 1822, dat de armenkassen vrij
mochten zijn van belasting, omdat er werkelijk te weinig inkwam, wat nog erger werd
toen in 1823 den Roomschen en den Israelieten ook een deel der Gouvernementsarmengelden werd toegewezen. In 1826 vervielen ook de inkomsten van de V.P.G. uit het
inklaren van schepen, uitvaren op Zondag, monsteren e.d.g., weldra ook die uit
huwelijkssluitingen. In 1828 bleek daartegenover dat aan de V.P.G. toekwamen Y2 %
der vendugelden, in 1830 besliste de Gouverneur-Generaal, dat het kerkgebouw vrij
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van belasting zou zijn, en in 1837 was er nog een voordeeltje, toen achterstallige monstergelden van Bonaire, omtrent welke de V.P.G. gereclameerd had, werden uitbetaald.
De inkomsten uit de schepenbeweging waren niet onbelangrijk geweest: ze hadden over
vijf jaar - tot 1826 - f 8175.- bedragen.
Op den inventaris van de Herv. Gemeente, overgelegd bij de vereeniging, komen de
volgende activa voor: Kerk met toren, uurwerk en orgel, gebouwd van 1766-69 uit
bijdragen van h.h. Bewindhebbers der W.I.C. en ingezetenen en 22.750 pesos uit de
armenkas, een kerkekamer, hypotheken ten bedrage van 55.038 pesos, een huisje met
erf, vier zilveren bekers, een groote en twee kleine zilveren schotels, vier dito borden
en een kanselbijbel met zilveren sloten. De Luthersche Gemeente draagt bij 2440 pesos
aan hypotheken, een zilveren doopbekken, bord, beker etc. en •••• 5679 pesos schulden.
In 1830 lezen we van steeds toenemende armoede, men is 700 à 800 gulden belasting
verschuldigd en ziet geen kans meer de begrooting sluitend te maken. Op verkoop
van huizen, waarvoor de hypotheekrenten niet meer betaald werden, en door waardevermindering verliest men zooveel, dat de tekorten in 1835 stijgen tot vele duizenden.
In 1840 besluit de Gouverneur bovendien van de armengelden slechts de helft aan
de V.P.G. uit te keeren en drie tienden aan de Israelieten en twee tienden aan de
Roomschen. Langzamerhand verbeteren dan de toestanden; van tijd tot tijd is er
een erflating aan kerk- of armenkas, die sedert 1882 weer gescheiden zijn.
De inkomsten der armenkas bestonden omstreeks 1825 uit vendu gelden, rechten wegens
uitzeilen op Zondag, monsteren, uitklaren, renten van hypotheken en gelden belegd
bij de Weeskamer. De inkomsten van de kerkekas bestonden uit rechten bij huwelijksinzegening, doop en belijdenis, klokluiden voor gestorvenen, verkoop van graven,
en een deel der collecten.
In het algemeen wordt er in de V.P.G. gecollecteerd als er geld noodig is, en men moet
zeggen dat het er komt. In 1891 werd een commissie voor vaste vrijwillige bijdragen
gevormd, die een aantal gemeenteleden tot een geregelde bijdrage overreedde.
Tusschen 1920 en 1926 heeft natuurlijk ook de V.P.G. financiëel goede tijden beleefd.
Op het oogenblik gaat het wat krapper.
PROTESTANTSCHE GEMEENTE VAN ARUBA.
Vóór 1858 kan men de Protestantsche Gemeente van Aruba beschouwen als een onderdeel van de V.P.G. van Curaçao. In 1819 b.v. schreef de Kerkeraad van Curaçao twee
te Aruba ingezegende huwelijken in zijn register in. De pastoor van Aruba doopte
kinderen van Protestantsche ouders "op belijdenis des geloofs en het Onze Vader"
zonder ceremoniën, die dan door de Herv. Gemeente van Curaçao werden ingeschreven,
ten minste als er geen predikant op bezoek was, wat maar heel zelden gebeurde.
Maar in 1820 maakten eenige dames een pleizierreisje naar Aruba, zagen de volslagen
hulpeloosheid van de zeer onwetende Protestanten en besloten iets voor Aruba te
doen. Er werd een gouvernementsonderwijzer gevonden, Klaas Eekhout, die oorspronkelijk als zendeling naar de Kaap zou zijn gegaan, maar door oorlogsomstandigheden hier verzeild was, bereid om naar Aruba te gaan als onderwijzer en godsdienstleeraar. Het Gouvernement gaf hem 400 pesos per jaar en de Herv. Gemeente van
Curaçao legde er 166 pesos bij, waarvoor hij, na door den Kerkeraad afgenomen examen,
op Aruba als godsdienstonderwijzer des Zondags dienst zou houden en catechisaties
geven. De predikanten zouden dan eenmaal of tweemaal per jaar voor de bediening
der sacramenten naar Aruba gaan. Eekhout heeft later gevraagd of hij niet schriftelijk
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nieuwe leden mocht aannemen, te beoordeelen door den Kerkeraad van Curaçao,
maar daar schijnt men niet voor gevoeld te hebben. Op 30 Juni 1822 aanvaardde
Eekhout zijn ambtswerk in het huis van zekeren J. H. G. Eman, die met C. Specht
benoemd werd tot kerkopziener. Een huis werd gekocht en tot woning en kerklokaal
ingericht, zoodat op 25 Augustus hierin de eerste dienst kon gehouden worden. Het
volgend jaar komt er een predikant op bezoek tot groote blijdschap der bevolking.
Het aantal leden bedroeg destijds 411, waaronder 108 blanken. Meer dan twee derden
van deze menschen waren alleen dooplid, de meesten waren analfabeten, en Eekhout
klaagt erover, dat ze hun gezang opzoeken in hun Bijbel, dien ze onderstboven voor
zich hebben, als ze al in kerk komen, want de meesten verstaan geen Hollandsch.
De predikant neemt er vijf aan en bedient het Avondmaal aan negen personen en hoopt
dat er na de vereeniging elk jaar een predikant zal kunnen komen. In 1825 vierde men
ook op Aruba de vereeniging. In 1831 nam Eekhout zijn ontslag en besloot Arubaverder
zelf voor zijn armen te zorgen, waar evenwel weinig van gekomen is. In 1843 stelde
Ds. Meyer voor zekeren A. van Dragt tot godsdienstonderwijzer te benoemen. De
Kerkeraad van de V.P.G. wilde en kon hiervoor geen gelden voteeren, wist ook niet
"of er wel een wettig verband bestond tusschen Curaçao en Aruba". De Kerkeraad
besloot toen den Gouverneur te vragen "hoedanig de betrekking is van den Kerkeraad
van Curaçao op de gemeenten van Aruba en Bonaire", waarop de Gouverneur
adviseerde dat de predikanten een regeling zouden ontwerpen, wat evenwel niet gebeurd
schijnt te zijn. In 1846 benoemt Ds. Meyer zelf nieuwe kerkopzieners en de Kerkeraad
der V.P.G. neemt het bericht "onder dankbetuiging voor notificatie aan". Intusschen
examineeren ze toch den heer Van Dragt "volgens Herv. regels:' Ds. Meyer collecteert
voor hem op Aruba en haalt f 157.50 op, terwijl het Gouvernement hem een salaris
van f 200.- geeft - per jaar - voor zijn werk als godsdienstonderwijzer. Intusschen
is de kerk-pastorie in den loop der jaren bouwvallig geworden en de bouw van een
nieuwe, echte kerk noodig. Op Aruba brengt men f 876.50 bijeen en op Curaçao collecteert men f 2050.75. De inwijding door Ds. Meyer heeft op 15 Februari 1846 plaats.
De zilveren avondmaalsbeker der Lutherschen was reeds in 1826 aan Aruba in bruikleen gegeven, nu schenkt men hun het oude Herv. doopbekken. De heer Van Dragt
heeft niet lang van zijn nieuwe kerk genoten. Na zijn dood, in 1848, wordt J. C. van
der Ree benoemd tot godsdienstonderwijzer op hetzelfde tractement als Van Dragt,
maar in 1850 zijn er klachten over kwijnen der Gemeente. Vijf jaar later stelt Ds. Meyer
op verzoek van Aruba voor, dat de Kerkeraad der V.P.G. zich tot de Regeering zal wenden
om vestiging van een predikantsplaats op Aruba. Op 3 October 1858 houdt de eerste
eigen predikant, Ds. N. A. Kuiperi, zijn intree en sedert dien beschouwt de Kerkeraad
der V.P.G. de Protestantsche Gemeente van Aruba als zelfstandig en eindigt met
elke bedeeling van haar armen en weezen. Wel bepaalde de Gouverneur, dat Aruba
aan de V.P.G. opgave moest doen van haar weezen, dan zouden ze door het Gouvernement bedeeld worden. Tot Mei 1871 is Ds. Kuiperi gebleven; hij heeft o.a. het reglement
ontworpen en tot stand gebracht. Daarna vroeg de Kerkeraad van Aruba vacaturedienst
aan van de predikanten van de V.P.G•. en is door den Minister van Koloniën via de I.C.
bepaald dat "nu de predikantsplaatsen niet meer vervuld zullen worden, de herderlijke
zorg voor Aruba en Bonaire aan de predikanten van de V.P.G. is opgedragen". Een
desbetreffende bepaling werd ook in het reglement van Aruba opgenomen. Jaren lang
zijn de predikanten der V.P.G. consulent geweest. In 1882 bepaalde de Gouverneur, dat
elke predikant per jaar twee dienstreizen naar het eiland moest maken, er minstens
twee Zondagen blijven, waarvoor hij per reis f 300.- ontving. In de dagen van
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Ds. Kuiperi was er een klein kerkje met preekstoel gesticht in Canachito voor de mijnwerkers; dit werd in dezen tijd buiten dienst gesteld en weldra door woestelingen
vernield. In 1884 verzoeken vele Arubianen weer om een nieuwen predikant, wat in zoover
succes heeft, dat in 1887 de heer J. E. Duynevelt tot leeraar benoemd wordt, eerst
tijdelijk en op 1 Januari 1888 vast. In de jaren '91-'92 heeft hij vacaturedienst gedaan
op Curaçao en in 1901 is hij met verlof gegaan en gepensionneerd. De Kerkeraad van
Curaçao vergat Aruba niet: in 1885 lezen we dat elk lid persoonlijk f 25.- voor de
armen op Aruba geeft en evenveel uit de kas; in 1891 vraagt Aruba f 300.- te leen,
de Kerkeraad schenkt die "als blijk van belangstelling in haar bloei en voortgaande
ontwikkeling", in 1893 vraagt Aruba hulp voor bouw van een kerkje te Piedra Plat,
waarvoor de V.P.G. f 200.- uit de kas schenkt. Helaas is dit kerkje, waaraan ook een
schoollokaaltje en een lilliputterschooltje verbonden was, door den storm van November
1932 tot een ruine gemaakt. Lange jaren werkte er een onderwijzeres voor de kinderen
van een 15-tal gezinnen in die buurt.
Van 1902 tot 1907 was de heer W. v. d. Brink leeraar; hij vertrok toen naar de V.P.G.
om plaats te maken voor Ds. G. J. Eybers, die van 1908 tot 1917 op Aruba stond en
eveneens naar Curaçao werd overgeplaatst. Deze liet voor eigen rekening aan de kerk
een portiek bouwen. Op 14 Juni 1919 kwam de heer Van Essen als leeraar, ging in 1927
met verlof en bleef toen nog tot 1930. Men gaf de voorkeur aan een volslagen predikant
met het oog op het werk voor de Amerikaansche Protestanten op St. Nicolaas, de
vestiging der Lago Oil Comp. Toen de heer Van Essen tevens belast werd met de
waarneming van de vacature op Bonaire, waarvoor de predikanten van de V.P.G. in dien
drukken tijd geen mogelijkheid zagen, tot welke opdracht de Gouverneur ten volle
gerechtigd was, gebruikte de Kerkeraad van Aruba die gelegenheid om de kerk voor
hem te sluiten. Na lange maanden is de heer Van Essen ten slotte maar geheel op
Bonaire werkzaam gebleven (1930), al behield hij den titel van leeraar van Aruba. Op
I April 1932 is hij voor vast op Bonaire benoemd en daar tot heden werkzaam.
Intusschen was de I.C. er in geslaagd een nieuwen predikant te vinden: Ds. C. E. H. J.
Milet de St. Aubin.
Het kerkhof was bij zijn komst in verregaanden staat van vervuiling. Met behulp van
een van het Gouvernement verkregen strook grond werd het kerkhof vergroot en
weer in goeden staat gebracht. Er werd in drie talen gepreekt: in het Papiamentsch
te Piedra Plat, in het stadje in het Hol1andsch of Engelsch en in dezelfde taal in de
MarinecIub of in de Communionchurch in St. Nicolaas. October 1923 beriep hem de
V.P.G. Ds. Milet trachtte nog den Kerkraad van Aruba te bewegen hem blijvend te
beroepen, maar toen deze niet wilde nam hij het beroep naar Curaçao aan. Op
11 Januari 1933 vertrok hij naar Curaçao. Kort geleden is een opvolger gevonden.
Terwijl het totaal aantal Protestanten bij de laatste schatting op 2600 geraamd werd,
had de Gemeente 472 lidmaten. Het aantal catechisanten in 1932 bedroeg 36, de
Zondagsschool telde 72 leerlingen, gedoopt werden 34 kinderen en 7 huwelijken ingezegend.
DE PROTESTANTSCHE GEMEENTE VAN BONAIRE.
De geschiedenis van de kleine gemeente op Bonaire is uiteraard heel eenvoudig.
Oorspronkelijk - een brief van 1859 zegt dat de gemeente dan al ruim 100 jaar
bestaat - was ze een deel van de kerk van Curaçao. In 1738 waren er 3 lidmaten, in
1859 145 zielen. Sedert 1842 werd Bonaire één à tweemaal per jaar bezocht door
208

Ds. Meyer. Dit lijkt heel wemlg, maar de reis was een soort Argonautentocht in
minimale zeilscheepjes. Daarom vroeg in 1858 de Kerkeraad van Bonaire om een eigen
predikant. Door de zorgen van Ds. M. werd een kerk gebouwd, die is ingewijd op
9 Maart 1847. De dienst werd waargenomen door een godsdienstonderwijzer, W. F.
Meynhardt, die tevens gewoon onderwijzer was en voor zijn geestelijke functies
f 200.- honorarium kreeg. (1849). Maar het kerkbezoek was gering, zoodat meermalen
de dienst niet kon door gaan. Ook deze gemeente gebruikte het Luth. Gezangboek.
Er was en is een zilveren beker voor het Avondmaal. Een doopbekken bezat men
destijds niet, maar er is toch meer kerkdoop dan huisdoop. Diakonie bestaat er ook
niet, althans niets dat op fondsen lijkt; de meeste leden zijn redelijk welgestelde menschen en ambtenaren, die tijdelijk op Bonaire wonen. In de oudere tijden noemt de
gemeente zich met allerlei namen: Herv. of Prot. Gemeente van of op Bonaire, ook
Vereen. Prot. Gem. Tegenwoordig spreekt men het best van de Protestantsche Gemeente van Bonaire. In 1861 komt de eerste predikant: Ds. W. F. H. Laret van
St. Eustatius. Deze, blijkbaar nog al orthodox, klaagt over den geest van ongodsdienstigheid en vrijzinnigheid overgewaaid van Curaçao, welke geest nog voor de komst
van den tegenwoordigen predikant werd gevoed door het lezen en verspreiden van
"heillooze boeken en geschriften", zooals "de Dageraad" e.d.g. In 1864 schrijft de
Kerkeraad met de pen van Ds. Laret dat "godsdienst en christelijke zin hier veeltijds
veel te wenschen overlaten, en de lauwheid der protestanten is hier te meer uitkomende
tegenover den ijver der Roomschen, die alles voor hun godsdienst en kerk over
hebben". Maar als Ds. Laret in 1870 is heen gegaan, lezen we in een verslag van den
Kerkeraad een protest tegen Larets opmerkingen en een betuiging van leedwezen dat
Laret "de zusterkerk van Curaçao beleedigd heeft, die toch die boeken niet uitgeeft".
Meynhardt is ziekelijk geworden en de vacature dienst wordt dus waargenomen door
Ds. Simons en Ds. Englert van Curaçao. In 1877 is er orkaan en schade aan de kerk.
Het volgend jaar blijkt de gemeente weer trouw ter kerk te gaan; zekere M. L. Statius
van Eps is nu godsdienstonderwijzer. Als Englert in 1879 sterft is er geen vacature dienst
meer van Curaçao: de eene predikant kan niet gemist worden. In 1879 koopt men een
serafineorgel. In 1882 vertrekt Van Eps en dan hervat waarlijk de oude Meynhardt
den dienst weer. Het volgend jaar is het zielental 157 en de kerk weer keurig hersteld.
De Synode zendt een aantal bijbels en gezangboeken ten geschenke. Van 1887-89
doet Ds. Hamelberg vacaturedienst, dan wordt er f 2400.- op de begrooting gebracht
voor een eigen leeraar (1892). K. Supheert is de nieuwe leeraar. Hij is vrijzinnig en zijn
gemeente in hoofdzaak ook; de verstandhouding en het kerkbezoek zijn heel bevredigend. Een nieuwe Serafineorgel wordt gekocht en er is zelfs een kerkkoor. In 1896
sterft de patriarch Meynhardt, die bijna 50 jaar kerkeraadslid en tijden lang prediker
was. In 1900 gaat Supheert met verlof, maar wordt afgekeurd en keert niet terug.
't Volgend jaar wordt W. v. d. Brink, zoon van Ds. H. v. d. Brink van Curaçao, tot leeraar
benoemd, maar als hij naar Aruba gaat (1902) vraagt men om een gematigd orthodox
leeraar. In 1903 wordt zekere J. J. Muis leeraar, men koopt een avondmaalsstel en
een doopvont, het kerkbezoek was en blijft nog een tijd lang goed, maar er zijn nog
maar 70 zielen over. Het stijgt weer tot 81. Op hem volgt R. Foppema, die in 1919
Curaçao gaat helpen gedurende zes maanden in vacaturetijd. Sedert dat jaar heeft
de vrouw op Bonaire actief kiesrecht in de kerk, later ook passief. Maar het ledental
blijft dalen. In 1927 zijn er nog maar 21. Dan krijgt de hr. Foppema wachtgeld en
vertrekt. De V.P.G. adviseert toch het tractement voor een leeraar pro memorie te
handhaven tot betere tijden aanbreken. Sedert 1930 heeft de hr. A. van Essen, leeraar
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van de Prot. Gemeente van Aruba eerst vacature dienst gedaan en ten slotte is hij
geheel naar Bonaire overgeplaatst en vast benoemd als leeraar alleen van Bonaire.
Sedert dien stijgt het aantal leden weer geleidelijk (nu + 80). Zelfs is er een nieuwe
gemeente gevormd in het dorp Rincon, waar een kerkje zal verrijzen, waarvoor
Bonaire en Curaçao in aloude vriendschappelijke samenwerking het hoogstnoodige
hebben bijeengebracht.
DE PROTESTANTSCHE GEMEENTE VAN EMMASTAD.
Sedert 1927 hield een der predikanten van de V.P.G. van Curaçao in een lokaal van
"Emmastadtt , het woongedeelte der C.P.I.M., catechisaties en later namens den
Kerkeraad ook geregeld diensten. Een voorloopig comité ter behartiging der Protestantsche belangen verzocht aan de I.C. om medewerking ten einde een eigen predikant
voor de Petroleummaatschappij te verkrijgen. Na overleg met den Gouverneur, die
meende dat een hier aanwezige vlootpredikant de belangen van Emmastad wel kon
behartigen, wat bezwaarlijk was aangezien deze predikant weldra weer vertrekken
zou, werd opgericht een Protestantsche Gemeente van Emmastad en een Kerkeraad
gevormd - op 15 Augustus 1930, - nadat de Gouverneur had toegezegd op de begrooting een post te zullen brengen voor een eigen predikant. Een bezwaar was wel
eenigzins de bepaling in het K. B. van 1824, waarin stond dat er voortaan maar een
Protestantsche Gemeente op Curaçao zou zijn, maar een nieuw K. B. van 30 Maart 1931
verklaarde het oude K. B. alleen van toepassing op de V.P.G. Op 10 Mei had de bevestiging plaats van den eersten Kerkeraad door een predikant van de V.P.G. In
datzelfde jaar werd een begin gemaakt met het aanschaffen van een avondmaalsservies. Benoemd werd Ds. W. J. van Lindonk, die op 11 Oct. 1931 door den vlootpredikant Ds. J. van der Giessen bevestigd is, in tegenwoordigheid van den Gouverneur
en andere autoriteiten en afgevaardigden der V.P.G. Een reglement is nog niet vastgesteld, maar toch in wording. In 1932 dreigde het gevaar dat de predikantsplaats
wegens bezuiniging weer zou worden opgeheven, wat door actie in Nederland voorkomen is. De hr. Van Noortwijk schonk der Gemeente een sierlijk doopvont. De
Gemeente is uiteraard klein in getal en bepaalt zich tot de op de terreinen der
C.P.I.M., Emmastad, Bullenbaai en Carácasbaai wonenden.
H. W. ELDERMANS.
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DE VRIJMETSELARIJ OP CURAÇAO.
Al zeer spoedig nadat de Vrijmetselarij in Nederland een georganiseerden vorm had
aangenomen, werden ook bewijzen van werkzaamheid van Vrijmetselaren in WestIndië waargenomen.
De jaarvergadering der Vrijmetselarij in Nederland op 18 December 1757 verleende
machtiging tot stichting van een loge te Curaçao, onder den naam van "De Vriendschap"; te voren was reeds in 1747 te St. Eustatius een loge opgericht, genaamd
"Free and accepted Masons", gevolgd, 11 Mei 1757, door een loge "St. Pieter" en in
Augustus 1758 door een loge "St. Jan Evangelist".
Deze in vroeger tijden gestichte loges zijn in den loop der jaren opgeheven en vervangen door andere; de loge "De Vergenoeging", 21 Februari 1784 te Curaçao
gesticht, was en bleef het belangrijkste centrum van maçonnieke werkzaamheid.
Toen werd de grondslag gelegd van de broederschap tusschen de Nederlandsche en
de Curaçaosche Vrijmetselarij en werd zoodoende een stap meer gedaan, om Nederland en Curaçao dichter bij elkander te brengen. Sedert dien dag, en dit wordt met
vreugde vermeld, zijn de banden tusschen de Nederlandsche en de Curaçaosche
Broeders nauwer aangehaald en heeft de Loge "De Vergenoeging" eendrachtig samengewerkt met hare Nederlandsche Zusterloges.
Gedurende haar bestaan heeft de Loge steeds blijken gegeven van hare verknochtheid
aan het Doorluchtige Huis van Oranje, dat zich één met het Nederlandsche volk heeft
weten te maken.
De Loge "De Vergenoeging" brengt hierbij haren eerbiedigen groet aan Hare
Majesteit Koningin Wilhelmina, Waardige Afstammelinge van Prins Willem den
Zwijger, den Vader des Vaderlands, Wiens vierhonderdste verjaardag op dit eiland
met geestdrift gevierd is.
De Loge "De Vergenoeging" herdenkt met diepen eerbied de nagedachtenis van
Z.K.H. Prins Frederik der Nederlanden, onder Wiens hooge leiding als Grootmeester
Nationaal der Nederlandsche Vrijmetselarij zij gedurende lange jaren met vrucht
heeft gearbeid.
Gedurende haar bijna 150-jarig bestaan heeft de Loge veel beleefd en ondervonden.
Zij heeft veel zien verschijnen en verdwijnen. Eén ding is echter ongewijzigd gebleven
en dat is de goede verstandhouding tusschen haar en de Nederlandsche Vrijmetselarij.
De Loge "De Vergenoeging" houdt hare vergaderingen in eigen gebouw, gelegen aan
een der voornaamste pleinen van de stad en waarvan in dit gedenkboek, dat ongetwijfeld
bijdragen zal ter versterking van de banden tusschen het Moederland en Curaçao,
een photo verschijnt.
De eerste steen van dit gebouw werd den 18en October 1868 gelegd, terwijl zijn inwijding den 3en Juli 1869 plaats had. De steenlegging geschiedde door den heer
P. I. Beaujon, Gedeputeerde van Z.K.H. Prins Frederik der Nederlanden, Grootmeester Nationaal der Nederlandsche Vrijmetselarij. Hierbij voerden het woord
Mr. Sol. C. Henriquez, Voorzittend Meester der Loge, J. J. Naar en S. M. Lansberg,
Redenaars der Loge en verder Th. Chapman, Redenaar van de Loge "Igualdad".
Het plan van het gebouw werd ontworpen door genoemden Heer Chapman, die tevens
de leiding van den bouw op zich nam.
De plechtigheid werd opgeluisterd door de tegenwoordigheid van den Heer Gouverneur van Curaçao, Abraham Mathieu de Rouville; Gouverneur de Rouville was ook
lid der Loge.
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LOGE DE VERGENOEGING.

(Rechts het Raadhuis; in het park het standbeeld van .H.M, de Koningin, in Januari 1933 onthuld),

De Curaçaosche Vrijmetselarij; evenals de Nederlandsche; houdt zich niet met
politiek op. Vermeld moet echter worden; dat hare leden als particulieren deel uitmaken van bijna alle commissies enz.; die op Curaçao gevormd worden. Zoo behooren
op dit oogenblik zes leden van den Kolonialen Raad tot de Orde.
Door de Loge ttDe Vergenoeging" zijn in den loop der jaren op Curaçao verscheidene
vereenigingen en fondsen gevormd; die; getrouw aan de beginselen der Vrijmetselarij,
in alle stilte steun verleenen aan hen die er om vragen; zonder te letten op rang,
stand of godsdienstige gezindte.
Deze vereenigingen en fondsen zijn de volgende:
a.

Fonds ttFrederik der Nederla nden".

Dit fonds is bestemd om daaruit schoolgelden te betalen voor de kinderen en weezen
van minvermogende Vrijmetselaren. Het heeft sedert zijne oprichting flink beantwoord aan het doel.
b.

Vereenigin g ttBedelaarsfonds''.

Het doel dezer vereeniging is fondsen bijeen te brengen ten einde ouden van dagen
die gebrek lijden; wekelijks een onde rsteuning te geven; zoodat het bedelen langs de
huizen tot een minimum wordt beperkt.
De vereeniging is op den len Juli 1917 opgericht en bij G.B. dd. 4 Juni 1918; No. 455,
als zedelijk lichaam erkend.
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VOORHOF LOGE DE VERGENOEGING.

c.

Vereeniging "Armenzorg",

Het doel dezer vereeniging is fondsen bijeen te brengen, teneinde den nood van huiszittende armen, onverschillig van welke gezindte, te helpen lenigen.
Deze vereeniging is op den 27en December 1917 opgericht en bij G.B. dd. 4 Juni 1918,
No. 454, als zedelijk lichaam erkend.
d.

Vereeniging "Fonds tot leniging van armoede".

Het doel van deze vereeniging is arme menschen, onverschillig van welke gezindte,
in tijden van dringenden nood steun te verleenen. Deze vereeniging is op den
len Juni 1932 opgericht en bij G.B. dd. 16 Juni 1932, No. 705, als zedelijk lichaam erkend.
e. Vereeniging tot verschaffing van slaapplaatsen aan dakloozen.
Het doel van deze vereeniging is, zooals de naam aanduidt, aan menschen, die daarvoor in aanmerking komen, slaapplaatsen te verschaffen.
De vereenigingen "Bedelaarsfonds", "Armenzorg" en "Fonds tot leniging van armoede"
hebben sedert hare oprichting, dank zij de verkregen medewerking, zoowel van het
Bestuur van dit Gebiedsdeel, als van Broeders en anderen, haren arbeid, op kleine
schaal begonnen, kunnen uitbreiden. Vooral "Bedelaarsfonds" en "Armenzorg" verrichten goed werk. Zoo werd in het jaar 1 Juli 1932-30 Juni 1933 ruim fis. 9.000.onder de armen uitgedeeld, terwijl het zich laat aanzien, dat in het jaar 1 Juli 193330 Juni 1934, dit bedrag zeer zeker overschreden zal worden.
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Vermelding verdient het feit, dat meer dan 90 % van de menschen die geholpen
worden, den R.K. godsdienst belijden.
Van deze gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de vereenigingen "Bedelaarsfonds",
"Armenzorg" en "Fonds tot leniging van armoede" in de gunst van allen aan te bevelen.
Het verdient zeker aanbeveling hier te vermelden dat de Loge vóór het vormen van
bovengenoemde fondsen en vereenigingen op andere wijze steun verleende aan de
armen. De Loge is steeds - en dit heeft zij meermalen getoond - bereid mede te
werken tot het verheffen van het geestelijk peil van het volk.
Op het eiland Curaçao bestaan nog de volgende Loges:
1. de "Humanitatis Vinculum", onder de Grootoosten der Nederlanden;
2. de "Igualdad", onder het Grootoosten van Engeland en
3. de "Acacia", onder het Grootoosten van Venezuela, terwijl op het eiland Aruba
de Loge "El Sol Naciente" bestaat, werkende onder het Grootoosten der Nederlanden.
Ook deze Loges doen veel op het ge bied van liefdadigheid. De Loge "Igualdad" heeft in het
jaar 1933 een lagere school opgericht, waar gratis neutraal onderwijs wordt gegeven.
De Loge "De Vergenoeging" geeft hierbij de verzekering dat zij steeds het hare zal
bijdragen, om de banden tusschen Nederland en Curaçao nauwer aan te halen en
drukt den wensch uit, dat Nederland en Curaçao steeds mogen groeien en bloeien.

F. W. P. W.
De Vrijmetselarij werkt op Curaçao strikt volgens de beginselverklaring der Nederlandsche Vrijmetselarij, neergelegd in de artikelen 2 en 3 van hare Ordegrondwet,
luidende als volgt:
Art. 2.
Vrijmetselarij is de uit innerlijken drang
geboren geestesrichting, welke zich openbaart
in een voortdurend streven naar ontwikkeling
van al die eigenschappen van geest en gemoed,
die den mensch en de menschheid kunnen opvoeren naar hooger geestelijk en zedelijk peil.
Zij vindt hare toepassing in de beoefening van
de hoogste levenskunst.
2. De Orde, zelfstandig deel van de broederschap der Vrijmetselaren, verspreid over het
oppervlak der aarde, stelt zich ten doel een
gemeenschappelijk middelpunt te zijn voor de
beoefening van die levenskunst en streeft naar
de veelzijdige en harmonische ontwikkeling
van den mensch en de menschheid.
3. Zij gaat uit van een vast vertrouwen in de
werkelijkheid eener geestelijke en zedelijke,
den mensch en de menschheid voortstuwende
wereldorde.
4. Zij neemt voorts als grondslag aan de
erkenning van:
de hooge waarde van de menschelijke persoonlijkheid;
ieders recht om zelfstandig te zoeken naar
waarheid;
's menschen zedelijke verantwoordelijkheid
voor zijn doen en laten;
1.
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de gelijkheid in wezen van alle menschen;
de algemeene broederschap der menschen;
ieders plicht om met toewijding te arbeiden
aan het welzijn der gemeenschap.
Art. 3.
I. De Orde tracht haar doel te bereiken door
hare inrichting en de onderlinge verhoudingen
in haar midden te doen beantwoorden aan de
in art. 2 omschreven beginselen en door de
maatschappij van deze beginselen te doordringen.
2. Zij arbeidt daartoe eensdeels op de haar
eigene wijze met behulp van symbolen en
ritualen als vertolking van idealen en gedachten, uitingen van den hoogsten levensgeest, anderdeels door te bevorderen alles wat
geestelijke armoede, zedelijke en stoffelijke
ellende kan doen verkeeren in geestelijken en
zedelijken rijkdom en stoffelijken welstand.
3. Zij kweekt verdraagzaamheid, betracht
rechtvaardigheid, bevordert naastenliefde,
zoekt op, wat menschen en volken vereent,
tracht weg te nemen, wat de geesten en gemoederen verdeelt, en brengt tot hoogere eenheid, door het bewustzijn levend te maken van
de allen verbindende broederschap.
4. Zij eischt gehoorzaamheid aan de wetten
des lands.

ENGELSCHE OVERHEERSCHING;
HERSTEL DER NEDERLANDSCHE SOUVEREINITEIT.
Na den Amerikaanschen onafhankelijkheidsoorlog nam Engeland niet meer een
prominente plaats in onder de vijf Europeesche koloniale mogendheden. In de nieuwe
wereld bezat het nog slechts Canada - dat destijds nog niet op de juiste waarde werd
geschat voor het Britsch imperium - en Jamaica, Barbados en eenige kleinere Westindische eilanden.
Toen echter Holland in 1795 onder Fransche suprematie geraakte, kon Engeland
zich van onzen zeehandel meester maken; de Engelsche oorlogsvloot was toen reeds
weder de Fransche sedert eenigen tijd de baas en de twee groote concurrenten waren
derhalve overwonnen.
Had in 1763 het populaire verlangen naar uitbreiding van het koloniale bezit in WestIndië moeten wijken voor den druk, door de monopolistische plantagebelangen op
de Engelsche regeering uitgeoefend, thans richtte men weder het oog begeerig naar
de Fransche suikereilanden in de Caraibische Zee. Pitt de jongere zond in 1793, zoodra
de groote oorlog met Frankrijk was uitgebroken, een belangrijk deel der Engelsche
legermacht naar de West, om zich van die eilanden meester te maken; deze onderneming, welke in drie jaar tijds aan 40.000 man het leven kostte, leverde voor het
Britsche wereldrijk slechts luttel voordeel op.
Kort voordat in 1800 ons Curaçao door de Engelschen van den overlast van de
Fransche gekleurde troepen werd verlost, hadden eerstgenoemden op Aruba, waar
in 1796 ten Oosten der Paarden baai een kleine versterking was opgericht, niet als
helpers, maar als vijanden geageerd. De commandeur Specht was echter zóó krachtig
opgetreden, dat captain Hamilton, die volgens het verhaal een Curaçaoschen loods
aan boord had, met verlies van een officier en een aantal manschappen was afgetrokken.
De aanwezigheid der Engelsche marine in de Curaçaosche wateren stond destijds in
verband met een der ernstigste gevallen van muiterij op de Britsche oorlogsvloot in
het laatst der 18e eeuw, dat n.l. van de Hermione, wier commandant, Hugh Pigot,
een der ergste "bullies" van het tijdperk, kruisende bewesten Porto Rico, door de
oproerige equipage was vermoord, tezamen met een aantal zijner officieren. De
muiters hadden het schip te Puerto Cabello aan den vijand uitgeleverd en waren daarna
gaandeweg naar Noord-Amerika vertrokken, zoodat de directeur Lauffer den Engelschen
marine-autoriteiten de verzekering kon geven, dat geen van de daders op Curaçao te
vinden was. Wel schijnt Lauffer met den Spaanschen capitán general aan den overkant
te hebben onderhandeld over het in dienst stellen der Hermione voor de beide naties,
gezamenlijk, onder de Nederlandsche vlag, met volk van de landsschepen op Curaçao
bemand en onder commando van een Hollandsch zeeofficier, waarvan echter niets
is gekomen. Dat de Engelsche scheepsbevelhebbers nog wel iets anders verstonden
dan "bullying", bewees captain Hamilton, door de met Spanjaarden bemande Hermione
op de reede van Puerto Cabello bij verrassing te vermeesteren en weg te voeren.
In 1804 blokkeerde de Engelsche marine Guadeloupe en Martinique, ten einde den
suikerhandel der Vereenigde Staten met de Fransche Westindische eilanden te verstoren; ook het verkeer met Centraal-Europa door Noordamerikaansche schepen
werd door de Engelschen belet. Hetzelfde jaar werd Curaçao gebombardeerd en
geblokkeerd, in 1805 ageerden de Engelschen op Curaçao onder Murray, wiens bespottend
grafschrift op Klein Curaçao door ettelijke vaderlandsche auteurs met zekere voorliefde
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is geciteerd; in 1806 volgde de
zonder gevolg gebleven opeisching
door Sir William Bolton.
Aruba was van 1800 tot 1803 in
Engelsche handen.
Op I Januari 1807 viel op Curaçao
de groote slag; begunstigd door
een schromelijk tekort aan waakzaamheid en plichtsbetrachting bij
de civiele en militaire autoriteiten
- en door de eigenaardige nieuwjaarsstemming op het eiland - gelukte het aan captain Sir Charles
Brisbane, commandant van een
Engelsch eskader, die ook alweder
een Curaçaoschen loods aan boord
had, zich in den vroegen ochtend
meester te maken van 's Lands
schepen in de haven en van de
forten. De "honorabele ca pi tula tie"
volgde nog denzelfden dag; de
gouverneur, de militaire bezetting
en
het marinepersoneel werden
SIR CHARLES BRISBANE BIJ DE BEKLIMMING DER FORTMUREN OP
CURAÇAO, 1 JANUARI 1807. LATER GOUVERNEUR VAN ST. VINCENT
naar Jamaica overgevoerd. Chan:!:: 1829.
Naar een portret, in het bezit van den Heer R. Brisbane Wilson
guion en de militaire commandant
te Dugald, Man.
werden in Nederland ter dood
veroordeeld, doch door Koning Lodewijk begenadigd. Eerstgenoemde werd in 1814
door Willem I gerehabiliteerd; hij diende van 1816 tot aan zijn dood, in 1820, bij
de rechterlijke macht in Suriname.
Als eerste Engelsche bestuurder van Curaçao trad de reeds eenmaal genoemde Sir
William Bolton op, die door Brisbane als luitenant-gouverneur was achtergelaten;
alle Nederlandsche civiele autoriteiten op één na gaven gevolg aan de uitnoodiging
om in functie te blijven, welke uitnoodiging trouwens ook aan den gouverneur
Changuion was gedaan, die echter bedankt had. Nog in het eerste jaar der Engelsche
overheersching benoemde George 111 tot gouverneur van Curaçao Sir James Cockburn, een naamgenoot dus en allicht een bloedverwant van den overste, die in 1781
onder Rodney aan de verovering van St. Eustatius had deelgenomen, maar nog in
hetzelfde jaar dit eiland aan de Franschen had overgegeven en, kort nadat hij deswege
in 1783 door een krijgsraad tot ontslag uit den dienst was veroordeeld, was overleden.
De Bovenwindsche eilanden vielen eerst in 1810 opnieuw aan de Engelschen in handen.
Tijdens het Britsche tusschenbestuur op Curaçao was alleen handel mogelijk met
Engeland, de Engelsche koloniën en de Spaansche kust. De Engelsch-Amerikaansche
oorlog van 1812 veroorzaakte wederom groot gebrek aan levensmiddelen.
Rijke bezittingen waren het niet welke de Engelschen ons in 1807 en 1810 afhandig
maakten. Wat in 1806 aan Koning Lodewijk was gerapporteerd aangaande den staat
onzer Westindische eilanden was niet zeer gunstig geweest. Curaçao was Z.M. voorgesteld als van groote waarde - wegens de schoone natuurlijke haven - voor een
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zeemogendheid welke over geen andere vlootbasis in West-Indië beschikte, maar als
landbouwkolonie zonder beteekenis; de opkomst van handel en scheepvaart der
Noord-Amerikanen had het aantal Hollandsche schepen dat op het eiland voer tot
12 à 20 per jaar gereduceerd. Met circa 50 plantages en een bevolking van 3 à 4000
blanken, 5 à 600 vrije kleurlingen en 16 à 18.000 slaven verkeerde Curaçao in armoedige
omstandigheden en kostte het aan het moederland 6 à 7 ton per jaar. Bonaire en
Aruba achtten 's Konings berichtgevers in vredestijd wel voor ontwikkeling vatbaar,
maar thans - 1806 - waren deze eilanden van weinig of geen belang. St. Eustatius
en Hollandsch St. Maarten hadden te lijden gehad van de contributieheffingen door
de commissarissen van Guadeloupe in den Franschen tijd en vele Statianen waren
van hun eiland weggetrokken. Het aantal Hollandsche schepen dat op St. Eustatius
emplooi vond werd op hoogstens twintig per jaar geschat; het eiland was voor geen
defensie vatbaar en kostte, met een bevolking van 400-700 negers en kleurlingen
aan het Land 50 mille per jaar, waar geen enkel voordeel tegenover stond. St. Maarten
had een goed verdedigbare baai, maar een vijand kon ook elders landen en voor de
defensie was men dus afhankelijk van de medewerking der Franschen; de van ouds
bestaande conventie van neutraliteit was in onbruik geraakt. De suiker- en katoencultuur op St. Maarten was niet van voldoende beteekenis om het eiland als een
landbouwkolonie (naar de opvattingen van dien tijd exportgebied van koloniale producten) te kunnen beschouwen; alleen de zoutwinning, waaraan de welgestelde
inwoners hun fortuin te danken hadden, zou het tot bloei kunnen brengen. Saba, toen
- in 1806 - een dependentie van St. Maarten, telde 200 inwoners, die den landbouw
beoefenden; de aanwezigheid van zwavel, aluin en andere "soortgelijke producten"
was bekend, maar een voordeelige ontginning werd niet mogelijk geacht.
Er is tijdens het Engelsche bestuur niets gedaan om de welvaart onzer eilanden te
bevorderen; dat handel en scheepvaart van Curaçao en St. Eustatius in het tijdperk
in kwestie onder Engelsche vlag niet konden opbloeien ligt wel zeer voor de hand.
Bonaire werd aan een particulier in pacht gegeven, wat weinig bevorderlijk was aan
de instandhouding der productiviteit.
Administratieve hervormingen kwamen niet tot stand; zelfs werden de bevolkingsregisters niet behoorlijk bijgehouden. In 1816 had St. Maarten 2551 slaven, tegen 3628
in 1794; het aantal blanken was in deze periode van 982 geslonken tot 715. Onder
Fransch bewind, 1795-1801, waren vele inwoners met hun slaven naar elders vertrokken en vele slaven tot soldaten gemaakt; tijdens het Engelsche bewind, 1801-1802,
waren vele slaven teruggekeerd en nieuwe aangevoerd, na het uitbarsten van den
oorlog van 1803 had wederom een uittocht plaats gehad en tijdens het Amerikaansch
embargo van 1808 en 1809 waren vele slaven door voedselgebrek omgekomen; van
1810 tot 1816 waren onder Engelsch bewind slaven uitgevoerd.
Op al on.ze eilanden verkeerde op het eind der 18e eeuw het muntwezen in erbarmelijken
toestand. De Nederlandsche gulden à 20 stuivers à 16 penningen of 8 duiten, was wel
de officieele rekenmunt, maar in de circulatie speelden de Spaansche daalder
à 8 realen, of stuk van acht en de Portugeesche gouden Johannis. wegende ruim
14 gram in ons tegenwoordige gewicht. de grootste rol. Het Spaansche zilverstuk,
piaster of peso, heette bij de Hollanders ook wel pilaardaalder of Spaansche mat. een
naam ontleend aan het voorkomen van dit geldstuk. dat aan één zijde de zuilen van
Hercules vertoonde. Een bedrag in pesos werd in de kantoorboeken van dien tijd
voorafgegaan door een 8, om aan te geven dat men met stukken van acht te doen
had; om echter te voorkomen dat deze 8 gerekend zou worden tot het getal te behooren,
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trok men er een streep door en zoo is het tegenwoordige dollarteeken ontstaan.
Op Curaçao heette het stuk van acht ook wel patienje, een der talrijke afleidingen van
een Arabisch woord, dat eenvoudig munt bete eken de en door Portugeezen en Spanjaarden was overgenomen.
Behalve het Spaansche zilver- en het Portugeesche goudstuk waren op onze eilanden
talrijke andere vreemde muntstukken in omloop; veel geld was geschonden. Had men
gebrek aan pasmunt, dan hakte men groote munten in stukken, waardoor het zoogenaamde gekapte geld ontstond. De verdeeling der groote stukken kon niet met voldoende nauwkeurigheid geschieden en soms konden dus particulieren door het
verkappen van geld winst maken, door n.1. de wat klein uitgevallen stukjes eener
officieele verkapping tot maatstaf te nemen.
Het Engelsche bestuur van St. Eustatius stelde bij proclamatie van 19 Maart 1781
de waarde der Spaansche daalders of matten vast in Hollandsche schellingen en
bepaalde dat klein gekapt geld ingewisseld zou kunnen worden. Te zelfder tijd echter
liet men opnieuw geld verkappen; een zeker aantal daalders werd in 4, 6 of 8 stukken
verdeeld. Op Curaçao had in 1798 de directeur Lauffer 7000 pilaardaalders in vieren
laten kappen (driekant jes of "guillotinos" = 3 realen); Changuion had voor 3000 pesos
papiergeld uitgegeven (z.g. kaarten geld van 1 tot 8 realen). Het Engelsche bestuur
liet weder 8000 pesos verkappen, ditmaal in vijven; de driekant jes van 1798 werden
opgevorderd en de waarde werd door stempeling op 3 Yz reaal gebracht.
De Engelsche occupatie bracht nieuw Europeesch menschenmateriaal naar onze
eilanden, voornamelijk militairen van land- en zeemacht. De gele koorts, welke
gedurende de 18e eeuw vier maal op Curaçao was opgetreden, maakte in 1807 vele
slachtoffers onder het Engelsche garnizoen en de marine-equipages; soms telde men
twintig dooden per dag.
Aangenomen wordt dat de eerste drukkerij op Curaçao onder het Engelsche bestuur
is opgericht en wel in 1812, toen William Lee, die hetzelfde bedrijf te Caracas had uitgeoefend, zich op ons eiland kwam vestigen. Lee gaf The Curaçao Gazette and
Commercial Adviser uit - eerste nummer gedagteekend 11 December 1812 - en
het is dit blad dat thans nog als De Curaçaosche Courant voortleeft, het semi-officieele
weekblad van den zetel des Bestuurs.
Na het herstel onzer onafhankelijkheid ving de nieuwe Nederlandsche staat zijn bestaan
aan met een sterk vergroot Europeesch en een belangrijk ingekrompen overzeesch gebied,
dit laatste hoofdzakelijk met betrekking tot het Nederlandsche gebied in de Amerikas.
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Zooals wij gezien hebben had men in het moederland ten tijde van het Koninkrijk
Holland de waarde onzer Westindische eilanden niet hoog aangeslagen. Later had
men getracht de beteekenis dier eilanden in een gunstig licht te stellen, ten einde
Engeland te bewegen ze te behouden en ons Berbice, Demerary en Essequibo terug
te geven; Engeland echter kende onze eilanden, had ze niet noodig en begeerde ze
niet. Men mag zich afvragen of de Regeering in Nederland eigenlijk wel veel van het
koloniale gebied in de nieuwe wereld afwist; nog slechts een twintigtal jaren geleden
was dat gebied genationaliseerd en er was in die twintig jaar niet veel gelegenheid
geweest om ambtelijke kennis en ervaring aangaande de bezittingen van den Staat
in Amerika aan te kweeken.
Dat Curaçao en St. Eustatius hun vroegere beteekenis hadden ontleend aan toestanden
welke niet gemakkelijk opnieuw zouden optreden, werd nogal eens uit het oog verloren
en vooral van Curaçao heeft men in de 1ge eeuw nog lang te veel verwacht. Dat de
in den Compagniestijd zoo grovelijk verwaarloosde defensie nu niet meer van veel
belang kon zijn, zag men niet zoo direct in.
Dat nog zoo lang voor bestuursfuncties en ambtelijke betrekkingen op de eilanden
voor het meerendeel militairen van zee- en landmacht werden gekozen en dat soms
de hooge militaire rang van den benoemde niet in overeenstemming was met het gewicht der koloniale functie, zal echter wel niet uitsluitend moeten worden toegeschreven
aan overschatting der waarde welke onze eilanden voor het moederland hadden en
voor een andere mogendheid konden hebben. Gebrek aan geschikte elementen in de burgermaatschappij, bereid om in de West te dienen, zal ook wel een rol hebben gespeeld.
De grondwet van 1815 droeg het opperbestuur over de volkplantingen en bezittingen
van het Rijk in andere werelddeelen "bij uitsluiting" aan den Koning op, eenige andere
bepaling bevatte de koloniale paragraaf niet. Bij Koninklijk besluit van 14 September
1815 No. 58 werd het Nederlandsche gebied in Amerika verdeeld in: Suriname - onder
een Gouverneur-generaal - , Curaçao en onderhoorige eilanden - eveneens onder een
Gouverneur-generaal - en St. Eustatius, St. Maarten en Saba, onder een Gouverneur.
Voor elk der drie bestuursgebieden werden geregeld het beleid der regeering en het
justitiewezen, bovendien voor Suriname de landbouw en de scheepvaart, voor de
beide eilandengroepen de handel en de scheepvaart. Als bijlagen waren instructies
voor verschillende waardigheidsbekleeders aan de reglementen toegevoegd.
De Gouverneur-generaal der Benedenwindsche eilanden resideerde op Curaçao, de
Gouverneur der Bovenwindsche op St. Eustatius.
Wat het inwendige bestuur betreft (een Raad voor iedere groep en een commandeur
voor elk der "onderhoorige eilanden) had men gezocht naar aansluiting der nieuwe
toestanden bij de oude.
Er zou recht worden gesproken in naam des Konings, voorloopig echter krachtens de
bestaande wetten, een verbetering der manier van procedeeren zou ter hand worden
genomen, de rechtspraak werd opnieuw geregeld.
Vrijheid van handel en scheepvaart - of liever wat destijds daarvoor doorging genoten alle eilanden; op de Bovenwindsche zou bij de tariefpolitiek rekening
moeten worden gehouden met de concurrentie van St. Barthélémy en St. Thomas;
Curaçao kreeg een College voor Commercie en Zeezaken. Voor laatstgenoemd eiland
werd een bank van leening van belang geacht. Naar de economische mogelijkheden
van Bonaire en Aruba zou een onderzoek worden ingesteld; aangaande de zoutpannen
van St. Maarten werd het een en ander bepaald.
tt
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HOLLANDSCH SCHIP VOOR DE HAVEN VAN CURAÇAO.
Jhr. J.

o.

Naar een schilderijtje in het bezit van
de Jong van Beek en Donk te 's Gravenhage.

De regeling van het financieele beheer - zoowel op de eilanden als in Suriname ademde wel zeer den 18en eeuwschen geest. Generale geldkamers werden ingesteld,
ook wel genaamd reservekassen, weggesloten in ijzeren kisten; de kas te bewaren ten
huize van den hoogsten gezagsdrager, die haar slechts in samenwerking met twee
andere autoriteiten kon ontsluiten. Evenals in den Compagniestijd de regel was geweest,
zou St. Maarten eigen financiën en eigen boekhouding hebben. Aan de gescheidenheid
van koloniale en landskassen uit den Compagniestijd was reeds bij de overname van
1802 een einde gemaakt.
Wat ten slotte betreft de defensie, de Gouverneur-generaal van Curaçao en de
Gouverneur der Bovenwindsche eilanden hadden tot taak dadelijk, in overleg met
de respectievelijke Raden van Policie, gewapende burgerwachten te organiseeren. Reeds
in 1806 was aan Koning Lodewijk gerapporteerd dat, wegens de sterkte der burgerwacht op Curaçao, aldaar geen groot garnizoen noodig was en Van den Bosch kreeg
in 1827 een zeer gunstigen indruk van de Curaçaosche schutterij.
Het bestuur der koloniën en bezittingen van den Nederlandschen staat van 1815 was
wèl de zaak van den Koning en niet die der plaatselijke bevolking; intusschen was,
met het autocratisch gezag des Konings als uitgangspunt, doch ook voor een groot
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deel met behoud van het historisch gegroeide, nu toch eindelijk een voor iedereen
bindende en voor iedereen begrijpelijke regeling voor onze eilanden tot stand gebracht.
Tot Gouverneur-generaal van Curaçao en onderhoorige eilanden werd benoemd
Albert Kikkert, die niet alleen geen vreemdeling was op het eiland, maar zelfs door
zijn huwelijk aan vele Curaçaosche families was vermaagschapt.
Kikkert had als kapitein ter zee in de jaren 1795-1800 heel wat op Curaçao meegemaakt. Als lid van het militaire comité had hij medegewerkt tot het in staat van
beschuldiging stellen van den van Engelschgezindheid verdachten directeur Jan
Jacob Beaujon en daardoor tot het ontslag van dezen laatste in 1796. Beaujon's
opvolger Lauffer had Kikkert bestemd voor het commando over de Hermione (zie
hiervóór ). Kikkert was in 1800 thuisgevaren, na een der beide schepen van het
Curaçaosche station te hebben verkocht en het andere onder den stuurman met een
kleine equipage te hebben achtergelaten; hij had zich echter wegens zijn handelingen
op Curaçao in het moederland weten te verantwoorden. In Holland had Kikkert, nadat
de Republiek verdwenen was, Koning Lodewijk en Keizer Napoleon gediend; hij was
een der drie Hollandsche vice-admiraals der Keizerlijke Marine. In 1813 te Rotterdam,
had hij op 26 November zich voor den Prins van Oranje verklaard, waarna hij hartelijk
had medegewerkt aan de omwenteling. Koning Willem had hem met het commandeurskruis der Militaire Willemsorde onderscheiden.
Op 27 Januari 1816 arriveerden op Curaçao de Prins van Oranje en de Haai; dit laatste
schip onder commando van den overste H. W. de Quartel, die ook al onder de
Bataafsche Republiek op Curaçao had gediend en ook door aanhuwelijking aan Curaçaosche families verwant was; De Quartel had als luitenant ter zee den overval van
1807 mede gemaakt. De beide oorlogsschepen brachten den Nederlandschen Gouverneurgeneraal over, een aantal ambtenaren en het nieuwe Nederlandsche garnizoen.
De overname van het bestuur - krachtens het Londensche tractaat van 13 Augustus
1814 - uit de handen van den Lieutenant Governor and Commander in chief, den
Major General John Le Couteur, kon niet direct plaats hebben, aangezien de Engelsche
landvoogd nog geen instructies van zijn regeering had ontvangen en het duurde tot
4 Maart voordat, met de gebruikelijke honneurs, de Britsche vlag voor het laatst werd
neergehaald en de Nederlandsche opnieuw werd geheschen. Een kleine kwestie, aangaande den eigendom der slaven op Bonaire, die aan den Koning van Engeland zouden
toebehooren, werd bij onderlinge afspraak voorloopig ongeregeld gelaten.
De Prins van Oranje zeilde onmiddellijk verder naar St. Eustatius, met den boekhouder-generaal, provisioneel gouverneur, Reinier 't Hoen en troepen voor genoemd
eiland en voor St. Maarten. Het bestuur over de drie Bovenwindsche eilanden, waar
men sedert eind 1813 tevergeefs naar den terugkeer van het Hollandsche bewind had
uitgezien - op St. Eustatius was men zelfs wederspannig geworden - werd op plechtige
wijze van den Engelschen generaal Thomas Barrow overgenomen.
De Nederlandsche vlag woei weder op alle zes de eilanden, het voormalige fort
Republiek op Curaçao, door de Engelschen verdoopt tot fort George, werd fort Nassau,
het fort op St. Eustatius herkreeg zijn ouden naam Oranje.
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ONZE EILANDEN TIJDENS DE REGEERING VAN
KONING WILLEM I, TOT DEN BELGISCHEN OPSTAND.
Niet alleen dat groote moeilijkheden
te verwachten warent wegens de onafhankelijkheidsbeweging op het vasteland van Zuid-Amerika t maar ook wat
de interne aangelegenheden der eilanden betreftt stond het nieuwe Curaçaosche bestuur in 1816 al direct voor
een zware taak. Voorloopig concentreerde men alle aandacht op het
hoofdeiland; alleen besloot ment uit
vrees voor vernietiging van den houtopstand, Bonaire niet meert zoo als het
Engelsche bewind had gedaan, te verhuren of te verpachten.
CURAÇAO
NA HET
ENGELSCHE
BEWIND.

Op Curaçao zelf was de toestandt
volgens Kikkert's rapport van 2 Juli
1817 t zorgelijk; armoede en bedelarij
hadden groote afmetingen aangenomen. De armenzorg was natuurlijk
in handen der kerkgenootschappent
die pas onder Kikkert'sopvolgers voor
steun uit de openbare geldmiddelen
in aanmerking zouden komen; de R.K.
gemeente verkeerde steeds in bijzondere omstandigheden t omdat haar
leden meest slaven warent voor wie WILLEM I ALS SOUVEREIN VORST DER VEREENIGDE NEDERLANDEN.
Rijksmuseum Amsterdam.
de meesters behoorden te zorgen.
De handel was verloopen; een overwinning der independenten op de vaste kust zou
zeker eerst recht aan den clandestienen invoer uit Curaçao een einde maken.
Van het dozijn schepen dat sedert anderhalf jaar uit Patria was aangekoment had
een deel nog geen thuislading gevonden; kapers en zeeroovers bedreigden onze scheepvaart en voldoende middelen ter bescherming waren niet aanwezig. Behalve op de
kust van Coro ent via Aruba t op de Golf van Maracaibo t werd er nagenoeg geen kusthandel meer gedreven; Jamaica had de zaken op Colombia en de Golf van Mexico
tot zich getrokken t het Britsch geworden Trinidad die op het Orinocogebied. De
handel met de Bovenwindsche eilanden bepaalde zich tot den invoer van daar van
slechte rum t in concurrentie met de Hollandsche jenever; hoezeer de belangen der
moederlandsche jeneverstokerij destijds der Overheid ter harte gingent zou later
nog herhaaldelijk blijken.
Kikkert gaf ook de sterkte der bevolking op Curaçao aan voor 1816; hij kwam tot
circa 1250 zielen méér dan het cijfer dat Johannes van den Bosch in zijn boek van 1818
zou opnemen voor 1815. Ruwweg was destijds de getalsverhouding van blankent vrije
gekleurden en slaven als 4 : 6 : 9; totale sterkte 13 à 14000.
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Merkwaardig is dat de moederlandsche Regeering ook de Benedenwindsche eilanden
beschouwde als deportatiegebied voor veroordeelden en dat nog de Directeur
Jhr. I. J. Rammelman Elsevier (1828-1836) hiertegen moest opkomen.
Kikkert gaf in zijn rapport zelfs een beroepsstatistiek - welke hij echter niet als
betrouwbaar kon aanbieden - en specificeerde het bevolkingscijfer ook naar de
geslachten; de vrouwen waren ook destijds op Curaçao in de meerderheid.
Aangaande het onderwijs werd niet gerapporteerd, wel aangaande den gezondheidsdienst. In het midden der 18e eeuw was een Lazarushuis gesticht, waarvan de kosten
door particulieren waren bijeengebracht; tegen het einde der eeuw waren aan deze
instelling bijgebouwen toegevoegd voor de verpleging van krankzinnigen. De verpleegkosten in het Lazarus- en Dolhuis werden bestreden uit zekere scheepvaartrechten
en leges; wegens het verloopen van handel en vaart was de instelling al lang noodlijdend. De Engelschen hadden eerst een deel der verpleegkosten ten laste der
koloniale kas gebracht, maar waren daarna begonnen met het kapitaal aan te spreken;
in 1818 is besloten de kosten, voor zoover noodig, uit de inkomsten der Weeskamer
te voldoen. Kikkert spreekt in zijn rapport alleen over het aantal practiseerende
geneesheeren; in 1817 waren het er, behalve de officieren van gezondheid, twee op
Curaçao, waarvan een in Nederland had gestudeerd, de andere was een Spanjaard,
maar bezat het burgerrecht. Van de zes chirurgijns of heelmeesters waren vijf gewezen
hulpchirurgijns van land- en zeemacht.
Wat de volksvlijt aangaat, sigarenmaken en hoedenvlechten hielden, tegen zeer lage
loonen, een aantal armen, gebrekkigen en ouden van dagen bezig; Curaçaosche sigaren
waren nog lang daarna bekend, de stroohoeden van destijds waren van slechte
kwaliteit. Van landbouw en veeteelt gewaagt Kikkert's rapport niet; de visscherij
wordt genoemd als de eenigste bestaansbron voor een groot deel der bevolking. De
opgave der op Curaçao thuisbehoorende schepen leert ons niet veel; Bonaire en Aruba
hadden alleen zeer kleine vaartuigen.
Op 7 Mei 1816 had een door den Gouverneur-generaal benoemde commissie het
eiland Bonaire van de Engelschen overgenomen en den nieuwen "commandant"
- S. B. van den Broeck - aldaar plechtig geïnstalleerd. In een nog in dezelfde maand
ingediend rapport werd aangaande het eiland niet veel gunstigs bericht.
De natuur werd woest genoemd, de grond onvruchtbaar, het klimaat echter, althans
in den drogen tijd, zeer gezond. De opbrengst der veldgewassen - maïs en boonen was meestal niet voldoende voor de behoefte. Er stond geen enkele vruchtboom op het
eiland en proeven tot aanplanten van katoen en indigo waren steeds mislukt; cochenille
was er niet. Geiten en paarden behoorden aan het Gouvernement, een paar duizend
ezels liepen in het wild rond. Schapen waren er niet en zouden ook door het klimaat
degenereeren (of regenereeren), d.w.z., dat zij weder met haar, in plaats van met wol
bekleed zouden worden.
Verfhout was vrijwel uitgeroeid, pokhout bijna. De opbrengst der zoutpan werd op
hoogstens 12.000 vaten per jaar geschat, provenu 12 tot 24 schellingen per vat. Houtkappen (ook brandhout), zoutgaren en kalkbranden voor het Gouvernement geschiedde
door de landsslaven en werd daarom geacht geen kosten mede te brengen. Mineralen
waren niet bekend.
Handel werd er niet gedreven op Bonaire en kooplieden woonden er dus niet, wel
zeelieden (9) en ambachtslieden (4). Er stonden 116 huizen op het eiland, .. in slegte
staat". Elk gezin bewerkte een stukje grond, maar particulier grondbezit was er niet.
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De zich met landbouw en vischvangst geneerende bevolking was zeer armoedig, zij
kostte echter aan de openbare kas geen geld; behoeftigen en weezen werden door hun
verwanten onderhouden. Geestelijke verzorging was er niet, onderwijs evenmin en
een medicus was er niet op het eiland gevestigd; een slaaf oefende heelkundige
practijk uit.
Tegenover ongeveer 700 vrijen stonden 430 slaven, waarvan 306 landseigendom; echte
indianen waren er niet meer. Alle inwoners waren Christenen, 1044 van de 1135
Roomsch -Katholiek.
ARUBA NA HET
ENGELSCHE
BEWIND.

Ook Ar:uba werd door een commissie voor den Koning der Nederlanden in bezit genomen
en wel op 11 Juni 1816; als Kommandeur werd geïnstalleerd L. Boyé, Kikkert's adjudant.
Hier werd de toestand iets beter bevonden dan op Bonaire; er was nog veel ongecultiveerd land, waaronder eenig zeer goed land, het klimaat was het gehee1e jaar door
gezond. Behalve dat men mais en boonen kweekte voor eigen gebruik, hield men ook
eenige vruchtboomen; voor de katoenteelt werd de grond zeer geschikt geacht, met
indigo waren nooit proeven genomen. Het eiland telde circa 450 stuks hoornvee, 2000
schapen en 2500 geiten; de veeteelt zou zelfs inkomsten voor de koloniale kas kunnen
opleveren.
Van het verhaalt dat op Aruba reeds omstreeks 1750 goud zou zijn gevonden, maakte
de commissie in haar rapport geen melding, wel echter van de onderzoekingen van
den Zweedschen mijnbouwkundige Paulus Printz, in den tijd van den Directeur
Joan Noach Du Fay (1721-1730), in het Oosten des eilands. De Heeren commissarissen
hadden laatstbedoeld terrein bezocht en het was hun voorgekomen, dat daar niets
van waarde in den grond kon zitten; wel stuurde men eenige stukken kristal uit den
Ceroe Cristal naar Curaçao.
Het bosch - alles domein - bevatte geen nuttige houtsoorten.
De handel op de Golf van Maracaibo was tusschenhandel; men ontving de cargasoenen
van de kooplieden op Curaçao en verzond daarheen de retouren, bestaande uit stokvischhout en geitevellen. Er waren acht kooplieden en acht winkeliers op Aruba
gevestigd, alsmede 78 zeelieden. Gevischt werd er alleen met canoas. Van de 319 personen wier beroep bekend was, waren 194 planters; allicht heerschte er eenige welvaart,
want er werkten twee goudsmeden.
De openbare gebouwen (kommandeurshuis, de "ruitershuizen", het soldatenkwartier
en het post Zoutman) verkeerden in slechte conditie; aangaande de particuliere woonhuizen werd niets gerapporteerd. De tuin of "bakkoval" op Fontein diende volgens
oud gebruik als "toelaag" voor den Commandeur.
Ook hier behoorde alle grond tot het domein, de bewerkers der tuintjes echter
betaalden geen huur; ook belasting werd niet geheven, maar ieder inwoner was verplicht twee dagen per week voor den Lande te werken, een heeredienst, welke blijkbaar
ook op Bonaire bestond en waartoe men zich door een slaaf kon laten vervangen.
Het getal der armen was vrij groot en er bestond geen armenkas op het eiland; de
commissie stelde een kleine heffing voor van scheepvaart en visscherij, tot steun van
het armwezen.
Geestelijken waren er ook op Aruba niet gevestigd, onderwijzers evenmin; de medische
faculteit werd er vertegenwoordigd door een gewezen sergeant, een Hes, die het
chirurgijnsvak uitoefende en gaarne tot gouvernementschirurgijn zou worden benoemd;
pas in 1819 hebben Aruba en Bonaire ieder een geneesheer gekregen.
Op Aruba waren de slaven - 336 op een totale bevolking van 1732 zielen - verre in
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de minderheid; onder de vrijen werden nog 564 echte indianen geteld. De indianen
zullen wel niet allen gedoopt zijn geweest, want van slechts 1415 inwoners werd de godsdienstige gezindte opgegeven; er waren daaronder 1106 roomschgezinden en 19 joden.
Vooral op Aruba, waarvan eigenlijk pas in het begin der 18e eeuw van af Curaçao BENEDENeenige notitie was genomen, hadden lang patriarchale toestanden bestaan. De WINDSCHE
commandeurs (op Aruba aanvankelijk onderofficieren van het Curaçaosche garnizoen) EILANDEN.
oefenden, gesteund door enkele oude, of zeer oude militairen als fortwachters
- vroeger ook wel "ruiters" genaamd - het gezag uit. De functies van kapitein en
luitenant der indianen waren gehandhaafd, maar de titularissen waren langzamerhand opzichters bij verschillende landelijke werkzaamheden geworden. Een afzonderlijk
reglement voor de administratie van Bonaire en Aruba is in 1823 tot stand gekomen;
de alleenheerschappij der commandeurs verkreeg daardoor wettelijke sanctie en
Bonaire bleef officieel gouvernementsplantage.
In 1818 verscheen het standaardwerk over de Nederlandsche overzeesche gebieden
van Van den Bosch, die echter destijds de West nog niet uit eigen aanschouwing kende.
Hij berekende, dat de Benedenwindsche eilanden 280.000 gulden, de Bovenwindsche
80.000 gulden per jaar aan het moederland zouden moeten kosten.
Reeds in 1815 had de Directeur-generaal van het Departement van Koophandel en
Koloniën "statistieke vragen" gesteld aangaande den toestand der Bovenwindsche
eilanden en deze vragen werden in 1817 beantwoord door den Kommandant van
St. Maarten en Saba, P. R. Cantz'laar - die op 6 Januari 1816 deze eilanden van de
Engelschen had overgenomen - en in 1819 door Abr. de Veer, die in 1817 Gouverneur
was geworden- na het interimaat van 't Hoen.
Nu de handel van St. Eustatius zich, door de politieke omstandigheden, naar St. Thomas
en St. Barthélémy had verplaatst (tusschen 1795 en 1816 was er allerminst gelegenheid geweest om den slag van 1781 te boven te komen) waren er geen kapitaalkrachtige
kooplieden meer op het eiland gevestigd; alleen armoede hield de blanke Statianen
op hun eiland. Men zag er zich omringd van verwaarloosde overblijfselen van vroegeren
voorspoed. De handel van St. Maarten had niets te beduiden en op Saba was van geen
handel sprake.
Gebrek aan arbeiders, sedert het verbod van slavenhandel, stond op alle drie de
eilanden aan de instandhouding van den landbouw in den weg.
Op St. Maarten was sedert 1797 geen zout geoogst; kon men over voldoende arbeidskrachten beschikken, dan zou de zoutpan wel drie miljoen barrels, à 2 bushels
à 96 'lC, per jaar kunnen opleveren. Leerzaam is de kostenberekening, waaruit blijkt
dat de huur van een slaaf drie realen per dag bedroeg en de voeding (dubbel rantsoen)
nog eens drie realen vereischte.
Tuinbouw of kleine landbouw schijnt op geen der drie eilanden van eenige beteekenis
te zijn geweest en ook de veeteelt was niet van belang; goede wol gaven ook de schapen
der Bovenwindsche eilanden niet. De visschers aan de Simpsonsbaai op St. Maarten
verkochten nogal eens visch en schildpadden in den omtrek, de beroepsvisschers van
St. Eustatius waren sedert de Fransche en Engelsche occupatie verhuisd.
Waardevolle houtsoorten werden nergens aanwezig geacht, naar mineralen was nooit
opzettelijk gezocht; aangaande de bekende delfstoffen op Saba werd niets nieuws
gerapporteerd, van St. Maarten verwachtte men op mijnbouwgebied niets, doch er
was eenig goud bij Pointe blanche.
15
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Van landbouwtoezicht zou men op St. Eustatius niet gediend zijn, meende De Veer,
maar Cantz'laar wees op de geringe productiviteit onzer Bovenwindsche eilanden,
vergeleken bij de nabijgelegen Fransche en Engelsche eilanden en toonde zich een
voorstander van Europeesche hulpmiddelen.
Wanneer, zooals Teenstra zich op St. Eustatius had laten vertellen, daar in 1780
wel 25.000 menschen hadden gewoond, kort na de overdracht hadden de drie eilanden
te zamen niet veel meer dan 7300 inwoners, dat is echter toch nog goed anderhalf
maal zooveel als tegenwoordig; alleen Saba telt tegenwoordig meer zielen dan destijds.
Alleen op Saba waren de vrijen in de meerderheid; op de beide andere eilanden was
het contingent slaven aanzienlijk grooter. Op St. Eustatius en St. Maarten overtrof
het aantal blanken dat der vrije gekleurden; de "creolen" (inheemsche blanken) op
St. Maarten waren meest van Engelschen oorsprong. De slaven waren nagenoeg allen
particulier eigendom, behalve één op St. Eustatius en één op St. Maarten, die aan
het Gouvernement behoorden en met de functie van scherprechter belast waren.
Het element der niet-christenen was op de Bovenwindsche eilanden talrijk, hoewel
er op St. Eustatius slechts vijf Joden en op St. Maarten slechts één Jood woonden.
Roomschen waren er slechts een honderdtal op de drie eilanden tezamen. Op St. Maarten
waren alle Protestanten Presbyterianen, op St. Eustatius meest "Calvinisten en Episkopalen", verder enkele Lutheranen en Methodisten, alsmede één Kwaker.
Op St. Maarten werden zeer nederige beroepen, als visscher, metselaar, timmerman,
zelfs veehoeder, door blanken uitgeoefend, vermoedelijk creolen.
Noch in de geestelijke, noch in de intellectueele behoeften der Bovenwinders werd van
overheidswege voorzien. St. Eustatius had alleen een Gereformeerden kerkeraad en
een kerkgebouw, op St. Maarten was de laatste Gereformeerde predikant al twintig
jaar dood. Engelsche predikanten, door de inwoners zelf gesalarieerd, waren wegens
onvoldoende inkomsten vertrokken. Er waren enkele particuliere onderwijzers, op
Saba één; slechts zes personen op St. Eustatius verstonden en spraken Nederlandsch,
op Saba was niemand onze taal machtig, op St. Maarten werd slechts Engelsch
onderwezen.
De Veer vond het onbegrijpelijk dat er vroeger niet meer aandacht was besteed aan
opvoeding en onderwijs, Cantz'laar meende dat de jeugd op St. Maarten een veel te
hoogen dunk van zich zelf had en was voorstander van een soort leerplicht, ter verbetering der volksopvoeding.
De Veer mocht, evenals Kikkert op Curaçao, slechts voor de militaire uitgaven op
het moederland wissels afgeven, Cantz'laar trok op Nederland voor hetgeen de
inkomsten van zijn eiland te weinig opbrachten om de kosten van het bestuur te
bestrijden. De belastingen waren de oude, bekende heffingen uit den Compagniestijd;
de armenkassen werden nog steeds uit speciale belastingen gevuld.
Cantz'laar veronderstelde dat te zijnent vaak rechterlijke uitspraken werden gedaan,
krachtens in het moederland al lang niet meer bestaande wetten en ordonnantiën.
Geen wonder; wat huwelijkzaken betreft had men notitie genomen van de scheiding
van kerk en staat in 1795, maar overigens gold nog de rechtsbedeeling van het eind
der 16e en van de 17e eeuw, welke de vaderen successievelijk naar de West hadden
overgeplant. Op St. Maarten waren geen rechtsgeleerden gevestigd en was geen
juridische litteratuur aanwezig; op Saba kon niemand de wet lezen en was al in geen
vijftien jaar iemand van eenig vonnis op St. Maarten in appèl gekomen.
Volgens het eenparig gevoelen der beide landvoogden was invoering van een koloniaal
wetboek zeer noodig.
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Boven: PILAARDOLLAR, in Mexico geslagen,
Midden: links GOUDEN JOHANNES, achterzijde: rechts REAAL, achterzijde.
Beneden: twee DRIEKANTJES, achterzijden.

Collectie J. Schulman, Amsterdam.

Waar de Gouverneur-generaal FINANCIËN
Kikkert gedurende zijn kort- ONDER
stondig bewind - hij over- KIKKERT'S
leed reeds in 1819 - vooral BEWIND.
mede te kampen had. dat
waren de geldzorgen; en zijn
instructie verbood hem op de
staatskas te trekken. anders
dan voor de militaire uitgaven. zoodat hij herhaaldelijk
een beroep moest doen op de
plaatselijke geldmarkt. derhalve het Gouvernement en eenmaal zich zelf persoonlijk - in schulden moest steken. om den dienst gaande te
kunnen houden. De verzuchting van Kikkert's tijdelijken
opvolger. dat men blijkbaar in
Patria de kolonie slecht kende.
lijkt wel gerechtvaardigd.
Tot bestrijding der burgerlijke uitgaven-door Teenstra
voor 1816 geschat op twee
ton - had men nu eenmaal
niet over voldoende inkomsten te beschikken. Van persoonlijke heffingen had de
burgerij steeds afkeer gehad
en de handel. die de rechten
moest opbrengen. verkeerde
in nood; St. Thomas. St.

Barthélémy. Trinidad en
Jamaica hadden de zaken. vroeger door Curaçao en St. Eustatius gedaan. grootendeels tot zich getrokken. nog in 1818 was er op Curaçao voor de schepen uit Patria
nagenoeg geen retourlading te vinden.
Het Engelsche tusschenbestuur had het beheer van Du Fay's kaapvaartkas met de
algemeene koloniale administratie vereenigd; het kapitaal was in 1816 tot op één
vijfde geslonken. sedert 1807.
Een vlotte perceptie der belastingen had men op Curaçao nooit gekend en onder den
eersten ontvanger-generaal kwam daarin niet zoo direct verbetering. Tegen verhooging der persoonlijke heffingen bracht de Raad het bezwaar in dat men de beter
gesitueerde inwoners geen aanleiding mocht geven om het eiland metterwoon te verlaten.
Wel werd onder Kikkert's bestuur. door de belastingschroef wat stijver aan te draaien.
de verhouding tusschen uitgaven en inkomsten wat verbeterd. maar het ideaal van
zelf de kosten van het burgerlijk bestuur te kunnen betalen. werd niet bereikt en het
bewind van den Gouverneur-generaal eindigde met een saldo aan onbetaalde
Gouvernementsschulden.
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De kosten der militaire bezetting onzer eilanden (Jagers en Artillerie) kwam voor DEFENSIE.
rekening van het Rijk t verminderd met hetgeen ter plaatse kon worden geheven wegens
vrijstelling van schutterplichtt op Curaçao ingevolge het reglement op de burgerwacht van 27 Juni 1816. Bestendigd was het stelsel uit den Compagniestijd dat wie
burgerrecht bezat - een officieel erkend inwonerschapt dat niet met de Nederlandsche
nationaliteit gepaard behoefde te gaan - tot gewapenden dienst verplicht waSt met
recht tot afkoop.
De vroeger door de burgers verrichte politiedienst echter was reeds voor een deel
op bezoldigde politiedienaren overgegaan.
Wat de zeemacht betreft had Kikkert en had ook zijn opvolger P. R. Cantz'laar
(1820-1828) lang niet altijd de beschikking over een voldoend aantal vaartuigent in
verband met de revolutionnaire beweging op het vasteland en de nog altijd bestaande
onveiligheid ter zee. In 1822 werden twee Spaansche vaartuigen in de Caracasbaai
door een Colombiaanschen kaper buit gemaakt; de Nederlandsche marinevaartuigen
in de haven van Curaçao verkeerden niet in voldoenden staat om uit te zeilen.
Het lange aarzelen der Nederlandsche Regeering om de Zuidamerikaansche indepen- HANDEL.
denten te erkennen was allerminst de eenige t noch de voornaamste reden waarom
Curaçao zich op handels gebied niet herstelde. In de eerste plaats was het getij verloopen; na 1795 had Amsterdam haar positie in den exporthandel op Spaansch en
Portugeesch Amerika verloren. Het waren grootendeels Duitsche fabrikaten welke
daarginds gevraagd en door tusschenkomst van den Curaçaoschen handel geleverd
werden. Hamburg had kans gezien t gebruik makend van Holland's politieke moeilijkhedent om de plaats van Amsterdam in te nemen als exporthaven en trok zoodoende
van zelf ook de ttretourentt tot zicht d.w.z. den handel in Zuidamerikaansche producten.
Wel had Hamburg niet de beschikking over een Curaçao als depót t maar dat was
eerder een voordeelt in zooverre dat het de Duitsche kooplieden dwong rechtstreeksche
relaties met Zuid-Amerika aan te knoopent zelfs zich daar te vestigen.
Nederland behield wel den handel in de weinige eigen uitvoerartikelent maar werd
door de hooge inkomende en uitgaande rechten belemmerd in de pogingen om het
verloren terrein te herwinnen. Bovendien legden zoowel de Curaçaosche als de moederlandsche handelaren gebrek aan aanpassingsvermogen aan den dag. Er zijn klachten
uit dien tijd over slechte kwaliteit t hooge zeevracht en persoonlijke onbetrouwbaarheid. De bepaling aangaande toelating van vreemde consuls in het regeeringsreglement
van 1815 en een uitlating van een Nederlandsch minister van tien jaar later met
betrekking tot dezelfde materiet bewijzen voldoende welke opvattingen men destijds
in het moederland huldigde t ten aanzien van het verkeer met vreemde landen.
Op Curaçao had men bezwaar tegen consumptiebelastingent maar accijnsvrije rum
beteekende afbreuk "aan onzen Hollandschen jenever''. Bevoorrechting van Nederlandsche invoerartikelen was een bij regeeringsreglement erkend principe t de op
Curaçao aangevoerde Zuidamerikaansche productent natuurlijk voor wederuitvoer
bestemd, zouden eerst vrij van rechten zij nt maar werden later toch belastt wat de
"retouren" te duur maakte. De Raad meende dat de handel meer moest bijdragen
in de belastingen en dat ook zonder bezwaar doen kon; het college bedoelde met den
handel de handelarent niet de handelswaart maar de koopman heeft de neiging om
wat hij als zoodanig betaaltt te verhalen op het goed waarin hij handelt.
Koning Willem's scherp inzicht in commercieele aangelegenheden - en zijn neiging
om t als staats mant in Engeland's kielzog te varen - hadden er toe geleid dat Nederland
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reeds jaren voor de onafhankelijkheidserkenning semi-diplomatieke verbindingen
onderhield met Colombia, hoofdzakelijk in het belang van den handel; in 1824 zond
Cantz'laar een afgevaardigde naar Colombia, in 1826 en 1827 werden daar consulaire
vertegenwoordigers benoemd bij Kon. Besluit.
De voor Curaçaosche rekening door Aruba gedreven handel op de kust was voor een deel
handel met wilde indianenstammen op het schiereiland Goajira en de regeering te Bogotá, die jurisdictie over deze indianen meende te hebben, wenschte op bedoelden handel
toezicht uit te oefenen en had daarom belemmerende bepalingen in het leven geroepen;
pogingen om de Colombiaansche regeering er van te overtuigen dat de indianen van
Goajira niet aan haar - noch aan eenig ander - gezag onderworpen waren, faalden
natuurlijk. Ook op een ander punt had men geen succes, dat van het additioneel
invoerrecht op niet rechtstreeks geïmporteerde buitenlandsche goederen, welke ook
moesten worden betaald ingeval van overscheping, zelfs wanneer het aanvoerende
schip onderweg Curaçao alleen maar had aangedaan; Bolivar dacht zoodoende het
ontstaan van directe handelsbetrekkingen te bevorderen.
Bij het tractaat van 1 Mei 1829 bleven de bepalingen op den handel met Goajira
gehandhaafd; de additioneele rechten (5 %) werden echter afgeschaft. Zelfs de kustvaart werd niet voor de Colombiaansche vlag gereserveerd en vaartuigen onder vreemde
vlag beneden zekeren tonnemaat werden niet uit de Colombiaansche havens geweerd,
zooals eerst het plan was geweest. Wat wèl geweerd werd, door een prohibitief invoerrecht, dat was de Hollandsche jenever, volgens een hooggeplaatst Nederlandsch
ambtenaar van 1828 een gezonde drank en een middel tegen gele koorts en andere
ziekten. Ook in het Surinamerapport van Van den Bosch van 31 Maart 1829 werd
een lans gebroken voor de vaderlandsche jeneverstokerijen; wij begrijpen dit alles,
wanneer wij bedenken hoe bitter weinig eigen uitvoerproducten Nederland destijds had.
KONING
WILLEM'S
BELANGSTELLINGVOOR
DE WEST.

Was het tot stand komen der handelsverdragen (Mexico 1827, Colombia 1829) voor
een niet gering deel te danken aan de belangstelling welke Willem I steeds aan den
dag legde voor commercieele aangelegenheden, dit zelfde was het geval met de oprichting, in 1828, van de West-Indische Maatschappij, een onderneming waarin de
Koning, evenals in de Nederlandsche Handel Maatschappij, een groot aandeelhouder was.
Het denkbeeld dat Curaçao wederom moest worden een stapelplaats voor een deel
van Zuid-Amerika was destijds nog levendig, ook de West-Indische Maatschappij echter,
hoewel zij tot 1863 heeft bestaan, heeft dat denkbeeld niet tot verwezenlijking kunnen
brengen; de Nederlandsche Handel Maatschappij had zich trouwens reeds in 1827,
teleurgesteld, uit haar Amerikaansche zaken grootendeels teruggetrokken. De Nederlandsche kooplieden van destijds misten blijkbaar de geschiktheid om zich in de
jonge Zuid- en Centraalamerikaansche republieken een plaats te verwerven; dat
hebben de Duitschers beter verstaan, die er echter ook beter toe in staat waren.
Als niet-officieel "waarnemer", zoo als wij thans zouden zeggen, was de kolonel
J. Verveer in 1826, op last van den Koning, tegenwoordig, toen in Mexico een Panamerikaansch congres werd gehouden, op initiatief van Bolivar, die nog altijd droomde
van een Latijnschamerikaansche unie. Verveer had tusschen 1802 en 1810 op de
Bovenwindsche eilanden gediend, had in 1813 tot den staf behoord van Krayenhoff,
den Gouverneur van Amsterdam en had in 1825 dezen laatste vergezeld naar Curaçao;
ook in de geschiedenis van de kust van Guiné komen wij Verveer's naam tegen. De
zending naar Mexico had geen resultaat, maar Verveer's rapport wekte de belang230
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STOOMSCHIP "CURAÇAO".

stelling van den Koning op voor het Nicaraguakanaal-plan t dat nog tot 1844 tot gedachtenwisseling aanleiding heeft gegeven. Nederland echter was niet bij machte om een
zoodanig werk te financieren en evenmin om het technische personeel te leverent
vooral niet toen eenmaal de Belgische moeilijkheden waren begonnen. Van den Boscht
als Minister van Koloniën t wees op de bezwaren welke het klimaat zou opleverent in
verband met de personeelsvoorziening; Franschen en Amerikanen hebben later die
moeilijkheden ruimschoots ondervondent bij den aanleg van het Panamakanaal.
Op het plan van 1827 t tot een vreedzame occupatie van Roatan t waardoor Nederland
ter kuste van Centraal-Amerika een zelfde positie zou kunnen innemen als - door
het bezit van Curaçao - op de kust van Venezuela t is de Koning gelukkig niet ingegaan.
Op 1 Augustus 1825 vertrok van Hellevoetsluis Zr. Ms. brik ttZwaluwtt (aankom.st VERKEERSCuraçao 4 October)t waarmede de geregelde tweem.aandelijksche paketdienst tusschen WEZEN.
het moederland en de West geopend was; het porto voor een brief van Nederland naar
Curaçao werd op f 1.20 gesteld t in omgekeerde richting zou het f 4.- bedragen.
Intusschen liep op 26 April 1827 van de reede van Hellevoetsluis Zr. Ms. stoompacket
Curaçao uit naar de West en de allereerste mailstoomvaardienst tusschen de oude
en de nieuwe wereld was ingesteld t elf jaar voordat het geregelde stoomvaartverkeer
tusschen Engeland en de Vereenigde Staten een aanvang zou nemen. Misschien zelfs
zal het gelukkent vast te stellen t dat de Curaçao het eerste schip is geweest t dat t
geheel onder stoomt de reis over den Atlantischen Oceaan heen en terug heeft vol231

bracht. Deze rijksstoomvaartdienst (de Curaçao heeft nog een zusterschip gehad t
de Suriname) is niet lang voortgezet geworden; spoedig werden in Nederland alle
aandacht en energie in beslag genomen door de binnenlandsche politieke moeilijkheden. Bovendien achtte men stoomschepen weinig bedrijfszekert zooals o.a. bleek
uit een rapport van minister Elout aan den Koning van 1829.
ARUBA EN
BONAIRE
ONDER
CANTZ'LAAR.

In 1824 werd op Aruba goud ontdekt t Gouverneur Cantz'laar schreef zelfs over een
"goudmijn"; hij zond den kapitein Van Raders op kondschap uit en reisde zelf met
spoed naar het nieuwe goudeiland, vergezeld van een detachement militairent medevoerende twee veldstukken. Ook in het moederland werd de exploitatiegeest vaardig;
men zond direct 50 militairen, om op Aruba het Gouvernementseigendom desnoods
met geweld te verdedigen.
Een deskundige t dien men eveneens uit Nederland uitzond, rapporteerde niet zeer
bemoedigend en de Gouvernementsexploitatie, welke tot 1832 is voortgezet, heeft
over het geheel geen voordeel voor de openbare kas opgeleverd. De daarop gevolgde
vrijheid van exploitatie is wel eens een ramp voor de bevolking genoemd, omdat zij
landbouw en veeteelt verwaarloosde t ter wille van het goudzoeken. De concessioneering
eener maatschappij op aandeelen volgde pas in later jaren.
Het Gouvernements zoutbedrijf op Bonaire kon in Cantz'laar's tijd een poos lang
geen voldoenden afzet meer vinden voor het product; de Noordamerikaansche afnemers waren zich op eigent of dichterbij gelegen vreemde markten gaan voorzien.
Aangezien invoer op de vaste kust verboden was en de koopvaarders uit Europa,
wegens slapte in den handelt niet voldoende Zuidamerikaansche producten op Curaçao
vonden als thuislading t beproefde men zout naar Nederland te verschepen; zonder
gunstig resultaat evenwel. Het zout van Bonaire werd in het moederland niet gunstig
beoordeeld. Op het eind van 1827 verkocht men den geheelen zoutoogst van genoemd
eiland aan een Engelschman t tegen f 1.35 per vat.

KIKKERT EN
CANTZ'LAAR.

Kikkert en Cantz'laar t de beide Curaçaosche landvoogdent wier bestuursperioden
in dit hoofdstuk worden behandeld, hadden met dezelfde moeilijkheden - geldnood
en buitenlandsche politieke verwikkelingen - te kampen. Eerstgenoemde was allicht
populairder bij de bevolking, laatstgenoemde wordt gewoonlijk geschetst als de meer
energieke regent. Beiden waren gewezen marine-officieren en beiden warent wat
betreft de handhaving van het uitwendige gezag, ook tegenover de burgerij, kinderen
van hun tijd. Cantz'laar kreeg, reeds in 1821 t een staaltje te zien van de stemming
der Curaçaoenaars t toen hij - uit zuinigheidsoverwegingen - de gewapende burgercorpsen wilde doen samensmelten met het garnizoen en dus de burgers onder militair
commando stellen. Een demonstratie - waarbij een ruim gebruik van sterken drank
een verderfelijke rol speelde - liep wel zonder bloedvergieten aft dank zij het beleid
van den Gouverneur t maar eindigde toch niet met een triomph voor het gezag.
In een tamelijk vinnige karakterbeschrijving van 1824 noemde Cantz'laar de blanke
inheemschen materialistisch en partij ziek, de gekleurde - ook de vrije - sterk
geporteerd voor de republikeinsche zaak in Spaansch Amerika.
Kikkert is vaak minder gunstig beoordeeld dan Cantz'laar, maar wij mogen niet
vergeten dat eerstgenoemde den allereersten organisatorischen arbeid had te verrichtent noodig na een negenjarig vreemd bewindt reeds na enkele jaren door den dood
aan zijn taak werd ontrukt en niet, als laatstgenoemde t al vroeger een bestuursfunctie
op de eilanden had bekleed.
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Wat de financiën betrof had Cantz'laar DE FINANCIËN
wel een zeer moeilijk probleem op te ONDER
lossen. Het Gouvernement had schul- CANTZ'LAAR.
den, er moest op de uitgaven worden
bezuinigd en tevens moesten, zoo mogelijk, voor de zeer weinig draagkrachtige burgerij de lasten worden
verlicht. De Landvoogd zelf voerde
niet meer den weidschen titel van
Gouverneur-generaal en moest zich
met minder tractement tevreden stellen dan zijn voorganger had genoten.
Gouverneur Cantz'laar verminderde
de sterkte van het garnizoen en nam,
om verdere moeilijkheden te voorkomen, zelf het commando op zich
over de gewapende burgerij, waarin
thans natuurlijk meer dan ooit een
waardevolle reserve moest kunnen
worden gezocht. Verder werden de
tractementen der ambtenaren verminderd en de emolumenten (er was
nog geenszins met het systeem gebroken) beperkt, ten bate der koloP. R. CANTZ'LAAR, GOUVERNEUR VAN CURAÇAO EN ONDERHOORIGE EILANDEN. (1820-1828).
niale kas.
Door Ch. H. Hodges. Frans Hals Museum, Haarlem.
Een obligatie1eening ten laste van het
Gouvernement kon in 1822 geheel worden afbetaald, een oude geldleening van 1797
en 1799 in 1823 à 25 % worden geliquideerd, gedurende enkele jaren behoefde niet
voor de kosten van het garnizoen op Nederland te worden getrokken en eenige vermindering van persoonlijke belasting (hoofdgeld) kon worden verleend. De op advies
van den generaal Krayenhoff ter hand genomen vestingbouw echter - en de uitgaven
voor de goudexploitatie op Aruba - verstoorden weder het evenwicht en in 1826
moesten weder wissels op het moederland worden afgegeven.
Een nieuwen schok kreeg het financiewezen in 1827 te doorstaan, door het aanvaarden
van het vrijhavenregiem; inkomende en uitgaande rechten werden afgeschaft en
moesten door andere heffingen vervangen worden. Men calculeerde voor dat jaar
een tekort van 67 à 68.000 gulden. De militaire uitgaven ten laste van Curaçao - het
moederland betaalde tractementen en soldijen, de kolonie eenige andere kosten werden begroot op 58.000 gulden, de uitgaven voor het onderwijs op 4000 gulden.
Naar geleidelijke verbetering van het muntstelsel werd gestreefd. Nieuwe zilveren
realen en nieuwe stuivers werden ingevoerd, gouden munten kregen een vaste waarde,
naar het gewicht en in 1824 waren vrijwel alle bewijzen voor afgekeurde Johanissen
ingeleverd; de fondsen tot afbetaling dezer bewijzen gaven voordeelige overschotten.
Een voorschrift echter met betrekking tot den koers van dubloenen of quadruples
(Spaansche en Colombiaansche goudstukken) bij transacties met de koloniale kassen,
gaf aanleiding tot protesten, verzet en ten slotte tot een strafproces; de raad-fiscaal
was van oordeel dat er tegen overheidsmaatregelen eenvoudig niets te protesteeren viel.
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DE HAVEN VAN CURAÇAO, GEZIEN VAN AF HET SCHOTTEGAT.
Door den Kapitein R. F. van Raders aan Gouverneur Cantz'laar opgedragen.

Naar platen in het bezit van
Prof. Dr.

J. van Ebbenhorst Tengbergen.

Bij K.B. van 10 Mei 1826 werd eindelijk het Nederlandsche muntstelsel van 1816 ingevoerd en de gulden van 100 centen werd dus munteenheid; met ingang van I Januari
1828 zouden alle boeken van publieke administraties in guldens en centen moeten
worden gehouden.
In de practijk echter bleef vreemde munt het gewone ruilmiddel en het publiek hield
vast aan het stuk van acht als waardemeter. De circulatie verminderde door het buiten
gebruik stellen der oude minderwaardige munten en het nieuwe geld werd voor remise
gebruikt. Van het niet ingetrokken oude zilvergeld had men de waarde, ten opzichte
van den gulden, overschat en de wet van Gresham liet zich ook ditmaal niet negeeren.
STRIJD EN
ONVEILIGHEID
IN DE CARAIBISCHE ZEE.

Men nam op Curaçao een levendig aandeel in den strijd der partijen in de Spaansche
gewesten en, evenals in vroeger tijden, was de avontuurlijke geest even vaardig als de
zucht naar gewin. Bij een voorgenomen aanslag op het nog Spaansche Porto Rico
in 1822 waren een schip onder Nederlandsche vlag en eenige Curaçaosche inwoners
betrokken. Een R.K. kerkmeester op Curaçao echter, die blijkbaar de Spaansche zaak
gesteund had, geraakte in 1823 als koopman in moeilijkheden, omdat groote vorderingen
zijnerzijds op het bestuur te Havana onbetaald bleven.
In 1824 viel een schip van denzelfde koopman in handen van zeeroovers, die op één
na alle leden der bemanning vermoordden. Een ander Curaçaosch koopman vroeg
in 1822 lettres de marque voor zijn twee schoeners, maar kreeg alleen permissie om
zijn vaartuigen te bewapenen, met het oog op zeeroovers. Colombiaansche kapers
werden te Buenos Aires uitgerust. of ook wel te Boston en zooals altijd was aperte zeeroof
de onvermijdelijke nasleep van den kaperoorlog. In 1829 was het in Nederland nog een
onuitgemaakte kwestie hoe men in de West tegen kapers moest optreden. Onder
Cantz'laars bewind moesten thuisvarende Nederlandsche schepen herhaaldelijk tot
de Monapassage worden geconvoyeerd, wegens de onveiligheid der zee. Onze schepen
en de Deensche zouden echter minder overlast ondervinden dan Engelsche of Fransche,
wegens de gelegenheid welke den kapers(?) werd geboden om op St. Eustatius en
St. Thomas hun buit te verkoopen. In de jaren 1812, 1819, 1822 en 1823 opereerden
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maritieme strijdkrachten der V.S. in de Caraibische Zee en in 1825 was (theoretisch)
de zeerooverij in dit gebied uitgeroeid.
Een bezoek van twee Fransche oorlogsschepen gaf in 1820, tijdens den FranschSpaanschen oorlog, aanleiding tot een valsch alarm; in 1828 verkeerde het Curaçaosche
Bestuur weer eens in een lastig parket, wegens de komst van een Spaansch eskader
van Cuba, toen separatistische troebelen in Colombia waren uitgebroken en Spanje
een oogenblik hoopte althans Venezuela weder tot de Kroon terug te kunnen brengen.
Het handelsverkeer met de ook door Nederland niet erkende republiek Haiti was van
1823 tot 1825 verbroken en ook de afgezant van den Gouverneur Cantz'laar, de kapitein
R. F. van Raders, kon in dezen toestand geen verandering brengen; in 1825 echter werd
Haiti's onafhankelijkheid door het voormalige Fransche moederland erkend. Het
grondgebied dezer republiek besloeg destijds de gehee1e oppervlakte van het eiland;
in 1842 kwam de afscheiding tot stand tusschen Haiti en Santo Domingo.
In 1827 werd door den Koning naar West-Indië uitgezonden de generaal-majoor der VAN DEN BOSCH
Genie Johannes van den Bosch, die zich bekend had gemaakt door het uitgeven van ALS COMMISSAeen werk over de Nederlandsche overzeesche gewesten en door het stichten der Maat- RIS - GENERAAL;
schappij van Weldadigheid. In onze koloniale geschiedenis is hij het meest bekend ZIJN HERVORals de vader van het cultuurstelsel; behalve Gouverneur-generaal van Nederlandsch- MINGSARBEID,
Indië is hij ook Minister van Koloniën geweest.
TOESTAND OMSTREEKS 1828.
Naar West-Indië werd hij afgevaardigd als Commissaris-generaal; hij was gedurende
eenigen tijd het instrument waardoor in Suriname en Curaçao de Koninklijke macht
werd uitgeoefend.
Het denkbeeld om Suriname, de Beneden- en de Bovenwindsche eilanden tot één
bestuursgebied te vereenigen, was van den Koning uitgegaan en Van den Bosch, na
zich van de toestanden ter plaatse op de hoogte te hebben gesteld, vereenigde er zich
mede - was er zelfs enthousiast voor - en stelde het nieuwe regeeringsreglement
in 1828 in werking. Van den Bosch en zijn maatregelen hebben aan veel critiek en
bestrijding blootgestaan; het zal hem wel zijn gegaan als zoovele anderen vóór en
na hem, die naar een voor hen vreemd gebied met een opdracht worden afgevaardigd
en voor hun eer althans met een schijnbaar resultaat voor den dag moeten komen.
Het nieuwe regeeringsreglement deed zelfs iedere gedachte aan zelfbestuur verdwijnen;
alle macht werd geconcentreerd op den Gouverneur-generaal te Paramaribo, wiens
Hooge Raad uitsluitend uit ambtelijke personen was samengesteld. Behalve de wetgeving was ook de rechtspraak op Paramaribo, zetel van het Hof van Civiele en
Crimineele Justitie, geconcentreerd, in zoover dat het Hof appèlinstantie was voor
de locale rechtscolleges, ook op de eilanden.
Iedere kolonie kreeg een gemeentebestuur, evenals de met het uitvoerende gezag
bekleede plaatselijke autoriteiten - op de Benedenwindsche eilanden een directeur, op
de Bovenwindsche commandeurs - aan de hoogere instanties ondergeschikt evenwel.
Een begrootingsregeling werd ingevoerd, een moderniseering dus; de generale geldkamers met drievoudige sluiting bleven echter gehandhaafd. Er zouden lands- en
gemeentebelastingen worden geheven.
De gezagsdragers op St. Maarten en St. Eustatius werden ieder voor zich ondergeschikt aan den Gouverneur-generaal en de subordinatie van het eene eiland aan het
andere verdween daarmede.
De Koning verwachtte dat de vereeniging der Westindische bezittingen onder één
bestuur vereenvoudiging en bezuiniging zou brengen, de Commissaris-generaal meende
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zelfs dat de landbouw der vastelands-kolonie en de handel en scheepvaart der eilanden
aan elkander dienstbaar zouden kunnen worden gemaakt. Zoowel het eene als het
andere zou een illusie blijven; met meer wezenlijke kennis van de Amerikas en de
Nederlandschamerikaansche gebieden, zou men zich die illusies niet gemaakt hebben.
Wat Van den Bosch had te corrigeeren, dat was de wijze waarop Cantz'laar uitvoering
had gegeven aan 's Konings bevel om Curaçao tot vrijhaven te maken, een bevel
dat overigens gemakkelijker te geven dan uit te voeren was. Waar moesten de middelen
vandaan komen om het gemis aan rechten te compenseeren? Het vrijhavenplan was
eigenlijk afkomstig van den overste De Quartel, die gelegenheid had gehad het in
Nederland aan te bevelen en die in 1824 in Colombia het terrein had verkend. Naar
gewone opvattingen van handelspolitiek echter leek Curaçao in 1827 nog op alles
behalve op een vrije haven, ook al waren dan sommige rechten afgeschaft; andere
waren er voor in de plaats getreden, terwijl zoowel Nederlandsche schepen als
Nederlandsche goederen voorrechten genoten.
Van den Bosch deed wat noch vóór noch na hem iemand heeft ondernomen, hij
berekende het totaal van het Curaçaosche vermogen en stelde dit op zeven miljoen,
buiten de koopmansgoederen. Curaçao zou 160.000 gulden per jaar moeten opbrengen,
grootendeels in den vorm van directe belastingen, nu de haven werkelijk vrij zou
zijn en de heffing van consumptiebelastingen te moeilijk was gebleken. Eén procent
per jaar van de vermogens achtte Van den Bosch geen onmatige heffing; 20 à 25 % der
inkomens zou als maximum kunnen worden opgebracht.
Tot de hervormingen, door den Commissaris-generaal ingevoerd, behoorde de nagenoeg algehee1e afschaffing der ambtelijke emolumenten, volgens Van den Bosch
gehate belastingen, welke echter "met meer vigueur tt werden ingevorderd dan die
voor den Lande geheven. Hoezeer het pas door Cantz'laar aangerande 18e eeuwsche
stelsel na de overdracht van 1816 was blijven leven, kan hieruit blijken dat toen in
1824 de Curaçaosche havenmeester (vroeger commies en waagmeester op St. Maarten)
W. J. L. van Raders, als handelsagent naar La Guaira ging, hij zijn ambt op Curaçao
door zijn jongeren broeder, den kapitein Van Raders voor hem kon laten waarnemen.
Een soort handelsbalans, door Van den Bosch gegeven voor 1825, toont nog eens met
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cijfers aan welk een gering deel van het voor eigen gebruik geïmporteerde op het
onvruchtbare Curaçao door den uitvoer van eigen producten werd gedekt. De Commissaris-generaal zond den reeds eerder genoemden W. J. L. van Raders; destijds consul
te La Guaira; die vroeger als supercargo de Caraibische Zee had bevaren; naar
St. Thomas; om poolshoogte te nemen; in December 1827 lagen er niet minder dan
70 of 80 schepen op de reede van het Deensche eiland. Zoogenaamd bedroegen de
inkomende en uitgaande rechten aldaar 3 %; maar te lage aangifte der waarde van
de goederen werd oogluikend toegestaan en de voorsprong van de Curaçaosche vrijhaven was dus minder groot dan men gedacht had.
Twee jaar vóór Van den Bosch had een ander Nederlandsch generaal; C. R. T. Baron
Krayenhoff; Suriname en de Benedenwindsche eilanden bezocht. Krayenhoff; een
man met een groot verleden; had zich op zijn 67e jaar belast gezien met het ontwerpen van nieuwe fortificaties voor Curaçao en was; vergezeld van zijn staf; met een
oorlogsschip derwaarts gereisd; in het vaderland teruggekeerd moest hij tot de
ontdekking komen dat zijn carrière feitelijk vernietigd was. Uit Krayenhoff's op de
thuisreis opgesteld rapport bleek dat de versterking zeven miljoen zou moeten kosten;
dat was dus evenveel als destijds het totaal van alle op Curaçao belegde kapitaal.
Niettegenstaande de hooge kosten en de kans dat men aan den overwal wel eens weinig
met de versterking ingenomen zou kunnen zijn - een strategisch goed bevestigd
Curaçao zou een waardevol steunpunt voor Spanje kunnen zijn - werd er met den bouw
een aanvang gemaakt. In 1827 besteedde het Gouvernement 260.000 gulden aan arbeidsloonen en ter plaatse gekochte materialen; dat door den vestingbouw aan velen arbeid
en inkomsten werd gegeven; verlichtte den destijds treurigen algemeenen toestand.
Ook de regeling van het credietwezen behoorde tot de taak van den Commissarisgeneraal ; vooraf was tevergeefs getracht om moederlandsche instellingen als de
Nederlandsche Bank en de Algemeene Nederlandsche Maatschappij ter begunstiging
van de volksvlijt (1821-1835) voor de Curaçaosche crediet- en circulatie-aangelegenheden te interesseeren en ter plaatse was voor een particuliere bank geen kapitaal
te vinden. In 1828 kwam de Curaçaosche Bank tot stand; met een uit de rijksschatkist
gefourneerd reserve- of dekkingsfonds; Van den Bosch meende dat ook St. Eustatius
zou kunnen profiteeren van de bankfaciliteiten welke thans zouden kunnen worden verleend. Handelscrediet was hetgeen men noodig had; meende de Commissaris-generaal;
met negatie van de groote veranderingen welke in Zuid-Amerika hadden plaats gehad en
onbewust van de nog grootere welke de komende omwenteling op verkeers- en vervoersgebied zou teweeg brengen. Door goederencrediet te verleenen kon de bank haar biljetten
niet plaatsen en zij begaf zich in hypotheekzaken; aan grondcrediet was op Curaçao;
met zijn gedeprecieerd en boven de waarde verhypothekeerd onroerend goed wèl
;;behoefte". Spoedig kwam de liquiditeit in het gedrang en het Gouvernement; dat veel
geld "verwerkte" en niet door Nederland gesteund kon worden (Belgische moeilijkheden)
sprak de dekking aan; reeds in 1831 moest de inwisselbaarheid der biljetten worden
opgeheven en het zou zeer lang duren voordat deze zou kunnen worden hersteld.
Het eenigste bedrijf dat Van den Bosch in bloeienden toestand aantrof - tijdelijk
en door bijzondere omstandigheden - was de zoutwinning; de Benedenwindsche eilanden
exporteerden tien miljoen 'it zout per jaar en Curaçaosch zout (natuurlijk meest
van Bonaire) stond te New Vork 20 % hooger genoteerd dan dat van Liverpool.
Wat er door de ambtenaren aan den Commissaris-generaal en door dezen aan den
Minister werd gerapporteerd; geeft ons; ook voor wat de Bovenwindsche eilanden
betreft; inzicht in verschillende toestanden van omstreeks 1828.
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Tegen den oud-zeeofficier W. A. van Spengler, vroeger op Curaçao havenmeester en
lid van den Raad van Justitie, sedert 1823 Gouverneur der Bovenwindsch,e eilanden,
waren bij de Regeering klachten ingekomen, wegens vermeende begunstiging van
de Zuidamerikaansche kapers en van den verboden slavenhandel; hij werd op wachtgeld gesteld en W. J. L. van Raders werd 1 April 1828 kommandeur van St. Eustatius
en Saba, welk laatste eiland al sedert 1821 onder het eerstgenoemde had geressorteerd
en niet meer onder St. Maarten.
Van verbeterde toestanden sedert de laatste tien jaar was niets te bespeuren;
St. Maarten had in 1819 een orkaan te doorstaan gehad, welke veel schade aan den
plantagelandbouw had toegebracht, het dorp aan de Simpsonsbaai had verwoest en
aan vele menschen het leven had gekost.
De Nederlandsche taal was nog altijd in discrediet; op St. Eustatius stond een
Protestantsch leeraar, door de inwoners bezoldigd, op St. Maarten werd door
Weslyaansche predikers onderwijs gegeven.
De Bovenwindsche eilanden waren onder de Gouverneurs dure paarden op stal
geweest; de tractementen hadden in geen verhouding gestaan tot het gewicht der
bekleede functies; of de belangrijkheid der bestuurde gebieden; de nieuwe regeling
bracht in dit opzicht bezuiniging.
St. Eustatius werd in het begin van 1828 tot vrijhaven verklaard en Van Raders
meende reeds in Mei eenige opleving te bespeuren, wat echter ook al weder aan
bijzondere omstandigheden (Engelsch-Amerikaansche scheepvaartpolitiek) moest
worden toegeschreven. Van den Bosch moest in Maart 1829 erkennen dat er voorloopig van geen belangrijke toeneming der bedrijvigheid sprake was; wel zou de vrije
haven blijken vooral voor Zuidamerikaansche kapers aantrekkelijkheid te hebben.
Door den aanleg van een steenen kistdam wilde de Commissaris-generaal aan
St. Eustatius een doelmatige kleine haven verschaffen; door storm werd het werk vernield, voordat men er meer dan 11 à 12 mille aan had kunnen besteden.
Een in Nederland aangevraagd crediet van 100.000 gulden om de Statiaansche zaken
op de been te helpen, werd niet verleend; de bemoeienis der West-Indische Maatschappij
met dit eiland leidde tot geen resultaat.
Van den Bosch had een goeden dunk van de Statiaansche kooplieden, een beteren
dan van de Curaçaosche; men was dan ook op St. Eustatius direct bereid geweest het
Gouvernement te compenseeren voor de derving van in-, uit-, doorvoer- en scheepvaartrechten, door patentrecht en belasting op vaste goederen op te brengen. Wellicht
had de partij van den handel, op St. Eustatius invloedrijker dan die der planters,
onder het vrijhavenregiem voordeelige zaken met de Zuidamerikaansche kapers
verwacht; reeds op het einde van 1828 kwamen de klachten over te hooge belastingen.
Aangaande Cantztlaar had Van den Bosch een zeer gunstige opinie; hij droeg hem dan
ook met succes voor een benoeming tot Gouverneur-generaal der Westindische bezittingen voor.
Dat de vereenigde koloniën in eigen uitgaven zouden kunnen voorzien, met inbegrip
der defensiekosten zelfs, was een illusie welke niet tot werkelijkheid mocht worden.
Spoedig zou aan den dag komen, dat geforceerde maatregelen geen blijvende verbeteringen tot gevolg kunnen hebben, wanneer de algemeene economische en politieke
factoren voor een opleving niet aanwezig zijn.
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1830-1850.
Met het uiteenvallen der republiek Colombia brak voor Curaçao
ten aanzien van de buitenlandsche betrekkingen, een tijdperk
van verademing aan. En wat den
binnenlandsche toestand aangaat,
toen in 1836 de majoor Renier
Frederik - sedert 1835 BaronVan Raders het bestuur over
Curaçao en onderhoorige eilanden - dus over de drie Benedenwindsche eilanden - aanvaardde,
kwam een man aan het bewind,
die niet alleen land en volk kende,
maar die blijk zou geven vooral
de economische belangen van het
door hem onder den bescheiden
titel van gezaghebber geregeerde
gebied te willen bevorderen.
Deze Van Raders, de jongere,
had eerst bij de zeemacht en
later bij de landmacht gediend
en was in 1810 als luitenant op
St. Maarten in Engelsche krijgs- R. F. BARON VAN RAD ERS, GEZAGHEBBER VAN CURAÇAO EN ONDER.
gevangenschap geraakt, welke tot HOORIGE EILANDEN (1836-1845),
eind 1813 duurde. In 1814 had
hij in het leger der Geallieerden gediend en in 1816 was hij als kapitein der Jagers
met Kikkert op Curaçao aangekomen. Ook hij was met een dochter van het eiland
gehuwd.
De bestuursinrichting van 1828 was er een waarvan, zoo als een ambtenaar het voor- BESTUURSzichtig uitdrukte, het gebrekkige ruimschoots opwoog tegen het goede. De vereeniging INRICHTING.
van drie gewesten, alle drie noodlijdend, tot één bestuursgebied, had niet tot de FINANCIËN.
gewenschte resultaten geleid; niets echter belette den Koning, die het oppergezag
over de koloniën uitoefende, om nieuwe reglementen uit te vaardigen, wanneer de oude
niet voldeden.
Met behoud van het algemeene Westindische regeeringsreglement waren in 1833 drie
speciale reglementen tot stand gekomen (Benedenwindsche eilanden - St. Eustatius
en Saba - St. Maarten), de bestuurders dezer drie gebieden gezaghebbers geworden
- ieder voor zich direct aan den Gouverneur-generaal ondergeschikt - en waren
de gemeentebesturen opgeheven. De administratieve scheiding tusschen Suriname en
de eilanden dateert van 1845, het daarbij aansluitende nieuwe Curaçaosche regeeringsreglement van 1848. Van Raders had tijdens zijn Europeesche verlof -1842/44 - vóór
de afscheiding gepleit, de Gouverneur-generaal te Paramaribo was er tegen; dat de
kwestie van persoonlijke autoriteit een rol speelde, spreekt bijna van zelf. De zes
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eilanden vormden nu één bestuurs gebied, onder een Gouverneur; alle eilanden behalve Curaçao, zetel van den Gouverneur,
kregen een gezaghebber. Een
Koloniale Raad werd ingesteld,
bestaande uit benoemde, ambtelijke en niet-ambtelijke leden; op
de door gezaghebbers bestuurde
eilanden hadden uit benoemde
leden bestaande commissies een
raadgevenden stem. In het gemis
aan plaatselijke zelfstandigheid
kwam geen verandering van beteekenis.
Mede onder den invloed der antislavernijbeweging was in het moederland een verlangen ontstaan
naar meer openbaarheid in koloniale aangelegenheden en meer
zeggenschap der Staten-generaal.
De grondwet van 1848 kwam aan
dit verlangen tegemoet, door met handhaving van het principe
dat de Koning het opperbestuur
J. C. RIJK, SCHOUT BIJ NACHT, GOUVERNEUR-GENERAAL DER NEDERLANDSCHE WESTINDISCHE BEZITTINGEN (1839-1842).
had over de koloniën en bezittingen van het Rijk in vreemde
werelddeelen - te bepalen dat de reglementen op het beleid der regeering in de
overzeesche gebieden bij de wet zouden worden vastgesteld, het muntstelsel, het
beheer en de verantwoording der koloniale geldmiddelen en ook andere koloniale
onderwerpen - zoodra daaraan behoefte zou ontstaan - bij de wet zouden worden
geregeld en eindelijk dat jaarlijks aan de Staten-generaal een omstandig verslag zou
worden gegeven van het beheer der koloniën en bezittingen en den staat waarin zij
zich zouden bevinden.
Het Koloniaal Verslag over 1849 verscheen 2 October 1851 en Minister Pahud sprak
in de begeleidende missive over het andermaal overleggen van z;oodanig verslag.
Inderdaad waren er reeds eerder door de Regeering mededeelingen over den toestand
der overzeesche gewesten gedaan en die mededeelingen waren in de Tweede Kamer
niet onverdeeld gunstig beoordeeld. Niet dat de Regeering, zoo als Thorbecke
vreesde, maar juist z;óóveellosliet over de koloniën als zij kwijt wilde zijn; men krijgt
veel meer den indruk dat de administratie niet voldoende geoutilleerd was om z;eer
uitvoerige en gedetailleerde verslagen te geven.
Verbetering in de berichtgeving is slechts heel langzaam tot stand gekomen.
Drie maal in den tijd van dertig jaar heeft men het Westindische beleid, telkens op
principieel andere basis, geregeld, maar het financieele probleem bleef even moeilijk.
In de tien jaar 1833-1842 hebben de zes eilanden in totaal aan het moederland gekost
1.827.000 gulden, uit de Indische fondsen gedekt; in 1850 ruim 225.000 gulden. Ont240

vangsten en uitgaven van ieder eiland werden afzonderlijk geboekt; Bonaire. nog steeds
als een Gouvernementsplantage aangemerkt. liet in 1850 nog een voordeelig saldo.
Eeredienst en onderwijs en burgerlijke geneeskundige dienst kwamen met geringe
bedragen in de rekeningen voor; de groote uitgaven waren die voor de defensie.
Wanneer de Gouverneur. zoo als de opvolger van Van Raders. een "civiel persoon"
was. dan stegen de kosten van algemeen bestuur. omdat een deel der inkomsten van
een Gouverneur met militairen rang ten laste kwam der militaire uitgaven.
Onder de inkomsten der koloniale kassen namen op St. Maarten de uitvoerrechten
de voornaamste plaats in. op de Benedenwindsche eilanden en op St. Eustatius de
belastingen op eigendommen. Inkomstenbelasting kende men niet; het van de kooplieden geheven patentrecht. in procenten van de waarde der ingevoerde goederen.
werkte natuurlijk volkomen als invoerrecht of accijns. Toen echter op St. Eustatius
patentrecht werd geheven volgens een klassetarief. schijnen grove onbillijkheden te
hebben plaatsgehad. terwijl de heffing van patentbelasting van ambachtslieden aldaar
in de beschouwingen van den kolonialen secretaris A. H. Bisschop Grevelink (een
oud-marine-officier) nog feller werden gehekeld.
De Hollandsche zeeman vond in Teenstra's tijd Curaçao een goed landje. want voor
een driekant je kocht men er een vierkantje (stoop jenever). wat er niet op wijst dat
men door hooge rechten het alcoholgebruik trachtte te beperken. een politiek waarvan
men trouwens ook in veel moderner tijden in ons Amerikaansch eilandengebied het
belang niet heeft ingezien.
Hoewel er haven- en veiligheidsrechten werden geheven - vuur- en bakengelden
sedert 1849 niet meer - moest in 1850 de vuurtoren op Klein Curaçao "door de
bijdragen en medewerking" der ingezetenen van Curaçao tot stand komen.
In 1843 wenschte men op Saba niet te voldoen aan een aanschrijving om schepen.
uit met pokken besmette plaatsen afkomstig. voor rekening der inwoners te laten
bewaken en de pokken braken dan ook uit.
Contributie tot de in stand houding der schutterij werd in 1850 nog alleen verantwoord
voor Curaçao en St. Eustatius. op laatstgenoemd eiland, waar de regeling van 1832
zeer onbillijk was geacht. slechts een luttel bedrag.
In 1838 stond men weder voor de noodzakelijkheid om geld te verkappen. ditmaal MUNT- EN
Nederlandsche guldens. waardoor men niet alleen moest heenstappen over het bezwaar BANKWEZEN.
van 's Konings beeldenaar in stukken te hakken, maar ook weder een nieuw "driekantje" in het leven riep.
Nederlandsche muntspecie was er overigens in 1850 nog maar weinig in omloop; de
circulatie bestond nog grootendeels uit vreemde munten. Officieelen koers hadden
op Curaçao de Spaansche daalder à f 2.50 en het Fransche vijffrankstuk à f 2.37 5,
alsmede de gouden Johannis à f 1.47 per gram gewicht. De ter plaatse verkochte
wissels op het Departement van Koloniën en de biljetten der Curaçaosche Bank
hielden den geldsomloop op peil.
Dat de circulatie uit een mengelmoes van munten bestond en uit oninwisselbaar.
elders niet gangbaar bankpapier. leverde natuurlijk wel bezwaren op. maar het papiergeld bleef zijn volle waarde behoude n en kon voor alle betalingen aan het Gouvernement
worden gebruikt. Invoer van hard geld zou geen zin hebben gehad; men had te vaak
ervaren dat zoo danig geld direct weder wegvloeide.
Fransche koperen stuivers. in den tijd van Lodewijk XVI voor Cayenne geslagen en
vermoedelijk tijdens het Fransche tusschenbestuur ingevoerd. waren 50 jaar later
16
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nog op St. Eustatius in omloop en ook op Saba gangbaar. In 1850 moest op St. Eustatius,
wegens gebrek aan specie, het bedrag der subsidie aan de koloniale kas aldaar uit
Curaçao in baar geld worden overgemaakt.
De subsidie welke de Benedenwindsche eilanden noodig hadden, kwam in den vorm
van wissels uit Paramaribo, zoolang de Westindische koloniën vereenigd bleven;
spoedig moest die subsidie ten laste der Rijksbegrooting worden gebracht, omdat
er van financieele hulp van het eene gewest aan het andere geen sprake kon zijn.
De Curaçaosche Bank, die zonder machtiging van hoogerhand geen hypotheekzaken
meer mocht doen, zag zich beperkt tot wisseltransacties en beleening op roerende
goederen. Zij werd vooral kassier voor het Gouvernement, maar kon zich in ieder
geval staande houden, terwijl de zusterinstelling in Suriname in 1848 bezweek. Het
heeft tot 1850 geduurd voordat de Curaçaosche Bank haar leeningen op onroerende
goederen had afgewikkeld, d.w.z. haar hypotheekzaken bij de Wees-, Onbeheerde en
Desolate- Boedelkamer had ondergebracht.
Curaçao, met een - transitoverkeer buiten beschouwing gelaten - van nature
passieve handelsbalans, kwam natuurlijk in tijden van slapte in zeer eigenaardige
moeilijkheden te verkeeren, wanneer het moederland niet voldoende kon steunen
en dat moederland stond er wegens den Belgischen oorlog zelf financieel slecht voor.
Misschien moeten wij in de ten slotte geslaagde pogingen om eenige moderatie te
verkrijgen in het verbod van slavenuitvoer, een streven zien om de handelsbalans wat te
verbeteren, hoe vreemd ons het denkbeeld ook moge zijn van menschen als uitvoerartikel.
RELATIES MET
HET
BUITENLAND.

Het indertijd met Colombia gesloten handelsverdrag werd door Venezuela gehandhaafd en bleef tot 1850 van kracht. Voor Curaçao was Venezuela veel belangrijker
dan de nieuwe republiek Nueva Granada en het consulaat-generaal, van Bogotá naar
Caracas verplaatst, was vooral bedacht op het sluiten van een afzonderlijk verdrag
met eerstgenoemd land. Onze vertegenwoordiger, de ons uit Centraal-Amerika bekende
F. J. Travers, had het oog op het vestigen van nauwe betrekkingen tusschen Venezuela
en Nederland; zelfs de vrede met Spanje zou door onze tusschenkomst moeten worden
gesloten. Deze laatste kwam in 1845 buiten ons om tot stand; Travers' grootsche
plannen hadden in den Haag geen willig oor gevonden.
Hoewel de voormalige Spaansche koloniën, politiek mondig geworden, steeds de
ambitie hebben getoond ook in het economisch verkeer met het buitenland als zelfstandige naties op te treden, had Nederland zich misschien in de periode 1830-1848
grooten commercieelen en financieelen invloed kunnen veroveren in een jong land,
dat vooralsnog niet over de middelen beschikte om de eigen hulpbronnen tot ontwikkeling te brengen. Een allereerste vereischte zou dan echter zijn geweest dat
Nederland de Venezolaansche republiek met geldleeningen had gesteund, alle daaraan
verbonden risico's aanvaardend, tegenover een geen inmenging in haar aangelegenheden verdragende pasgeboren natie en ook met betrekking tot andere, wellicht naijverige mogendheden. Nederland had overigens aan Indië de handen al vol genoeg
en de tijden waren te slecht (Belgische opstand en de gevolgen daarvan) om op plannen
tot deelneming aan den economischen opbouw van een ander land in ernst te kunnen
mgaan.

HANDEL EN
SCHEEPVAART.

Venezuela werd nog steeds beschouwd als het natuurlijke achterland van Curaçao,
een achterland dat wederom groote beteekenis zou kunnen verkrijgen, wanneer slechts
aan zekere, niet onvervulbare voorwaarden werd voldaan. De concurrentie, van de
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zijde van St. Thomas vooral, was één beletsel voor de herleving, de achterlijkheid
onzer kooplieden en sommige toestanden op Curaçao een ander. Dat niet alleen de
politieke, maar ook de economische gesteldheid der geheele nieuwe wereld veranderd
was, kon men niet zoo direct inzien.
In Van Raders' tijd alvast - hij werd in 1845 met het bestuur over Suriname belast
en vertrok dus naar Paramaribo - werd de verwachting dat Curaçao wederom een
belangrijk centrum van handel en scheepvaart zou worden, niet verwezenlijkt. Een
Nederlandsch zeeofficier, die in de jaren 1837-1840 in de West had vertoefd, had geen
levendigheid in de haven van Curaçao kunnen constateeren en noemde het een
armoedig eiland.
De cijfers der scheepvaartbeweging sedert 1836 bevestigen dat er weinig omging,
zelfs tot 1850. Het verkeer met Nederland had plaats met kleine vaartuigen, niet eens
alle onder Nederlandsche vlag; dit verkeer was onbeteekenend, vergeleken met dat
hetwelk het moederland met Suriname onderhield en waarvoor ook grootere schepen
werden geëmployeerd.
Wel werden tot 1850 nog altijd op Curaçao goederen uit Europa en Noord-Amerika
ingevoerd, met het doel daarmede markten in den omtrek te voorzien en werden er nog
altijd .. retouren" naar Europa bezorgd, maar de oude bloei van bepaalde perioden
der 18e eeuw was niet weergekeerd. In 1848-1850 voerde Venezuela (officieel) gemiddeld
voor een waarde van ongeveer een half miljoen Nederlandsch per jaar van onze
Benedenwindsche eilanden in; de waarde der van Curaçao naar Noord-Amerika uitgevoerde Westindische producten was in die jaren ongeveer anderhalf maal zoo hoog,
die van den invoer op Curaçao voor eigen gebruik anderhalf à twee miljoen gulden
per Jaar.
In 1845 liep op Curaçao een oorlogsschoener van stapel, welk schip later in Oost-Indië SCHEEPSBOUW
heeft dienst gedaan; overigens echter beteekende omstreeks 1850 de Curaçaosche EN VERKEERSWEZEN.
scheepsbouw weinig meer.
Twee zeilvaartuigen der Curaçaosche Paketvaart Maatschappij onderhielden sedert
1850 een dienst tusschen Curaçao en St. Thomas, in aansluiting op de afvaarten der
Royal Mail Steam Packet Co. naar Engeland; de paketschoeners bezorgden tevens
de correspondentie van den zetel des Bestuurs met St. Maarten en St. Eustatius.
Behalve deze vaart - twee maal 's maands - bestond er geen geregelde interinsulaire
dienst.
Groot was de moeite welke Van Raders zich gaf voor de ontwikkeling der eigen hulpbronnen van de Benedenwindsche eilanden; aan Bonaire heeft hij meer aandacht
geschonken dan een zijner voorgangers. Uit zijn tijd dagteekenen de Gouvernementscultures, welke echter in 1850 nog niet rendabel waren en later als te kostbaar moesten
worden ingekrompen.
Van de diensten van militairen werd destijds nog altijd voor allerlei niet-militaire doeleinden gebruik gemaakt. Twee luitenants ter zee bestudeerden in 1845-1846, in opdracht
van den Gouverneur van Suriname, de suikercultuur in Engelsche en Fransche Westindische gebieden, acht ..volontaire onderofficieren" werden in 1843 naar Curaçao
uitgezonden ten behoeve der cochenillecultuur, de Jagers van het garnizoen aldaar
werden aan veldarbeid gezet. Men verloor uit het oog dat resultaten - zelfs gunstigeonder militaire leiding en met de hulp van militaire werkkrachten verkregen, niet
als maatstaf konden gelden voor particuliere ondernemers. Ook werden voeding en
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kleeding van Landsslavent in de Gouvernementscultures werkzaam t niet in rekening
gebracht.
Nadat met de teelt van nopalcactus - de plant waarop het cochenille-insect leeft op Java (Buitenzorg) goede resultaten waren verkregent werd de cultuur - in Mexico
destijds volkscultuur - in 1836 op Curaçao ter hand genomen en zij kreeg later op
Bonaire groote uitbreiding; de verkoop van het product had plaats door tusschenkomst van de Nederlandsche Handel Maatschappij. Aloët van onze Benedenwindsche
eilanden afkomstigt werd voor het eerst in 1837 in den handel gebracht.
Cochenille en aloë waren bij uitnemendheid de producten der Gouvernementscultures.
Van de handelswaarde der divi-divi was sedert het laatste deel der 18e eeuw wel het
een en ander bekendt maar het was Van Raders die aandacht schonk aan het belang
van den t vooral op Bonaire veel in het wild voorkomenden divi-diviboom voor de
economische ontwikkeling der Benedenwindsche eilanden; eerst na zijn tijd echter
is de export der watapanapeul van eenige beteekenis geworden.
De plantage Plantersrustt op Curaçao t was door Van Raders voor het Gouvernement
aangekocht t o.a. liet hij daar katoen plantent onder leiding van een 2en luitenant;
aldaar werden ook moerbeziën aangekweekt. Zijdewormeieren had men van Guadeloupe gehaald.
Katoen is ook op Bonaire aangeplant.
De rundveestapel op de gezamenlijke Benedenwindsche eilandent reeds in 1845 belangrijk t was in 1850 grooter dan tegenwoordig op al de zes eilanden van het gebiedsdeel
Curaçao tezamen; geiten waren er destijds maar weinig minder dan tegenwoordig t
schapen veel meer. Van Raders had aan de veeteelt op de Benedenwindsche eilanden
veel aandacht gewijd t vooral aan de schapenteelt op Bonaire en Curaçao; Merinoschapen waren uit Spanje aangevoerd t voor rasverbetering.
Het voornaamste uitvoerproduct intusschen van onze Benedenwindsche eilanden
was omstreeks 1845 het zout t waarvan Cuba en de V.S. de grootste afnemers waren.
De cijfers van productie en uitvoer over de jaren 1839-1850 geven wel duidelijk aan
evenwel dat de bedrijfsresultaten zeer wisselvallig warent afhankelijk immers van de
weersgesteldheid en den toestand van de buitenlandsche markt. Twee transportschepen
en een brik der Marine werden nog eens met zout beladen naar Nederland gezondent
maar tot geregelden export naar het moederland kwam het wederom niet. Onder het
bestuur van Van Raders werden ook aan het Rifwater op Curaçao zoutpannen aangelegd t een onderneming op aandeel en.
De stroohoedenindustrie schijnt onder den voorganger van Van Raders - Jhr. Mr.
I. J. Rammelman Elsevier (1828-1836) - te zijn opgekomen en een enkele maal een
belangrijke bijdrage te hebben geleverd in den uitvoer van Curaçao naar de Ver. Staten.
De verslagen over 1849 en 1850 spraken echter niet over dezen tak van volksvlijt.
Op Aruba kon sedert 1832 een ieder goud zoekent tegen betaling aan het Gouvernement
van één gulden per man en per maand. In 1843 leefde de goudindustrie nog even 0Pt
door eenige goede vondsten; sommige personen konden in enkele dagen ettelijke ponden
verzamelen. In 1849 stelde het Bestuur de exploratie geheel vrijt d.w.z. dat een permit
pas vereischt werd t wanneer tot het eigenlijke delven werd overgegaan; in genoemd
jaar werden 149 maandpermitten à f 1.- afgegeven t in 1850 nog maar 5.
TOESTAND
BOVENW.
EILANDEN.

Aangaande den economischen toestand der Bovenwindsche eilanden valt niet veel
goeds te vertellen.
St. Maarten bleef zout exporteeren en de prijzen in de Ver. St. waren gunstig; productie
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en export haalden omstreeks 1850
hooge cijfers, ondanks de schade,
aangericht door den orkaan van
11 Juli van dat jaar. De suikeroogst
was wisselvallig en wegens gebrek
aan arbeidskrachten (emancipatie
Fransch gedeelte van het eiland
1848) nimmer belangrijk. Handel
en scheepvaart waren nooit van
groote beteekenis geweest; de
havenbeweging was grooter of
kleiner, naar mate er meer of
minder zout werd verscheept.
Van St. Eustatius gaf secretaris Grevelink een sombere beschrijving; het eiland was (1845)
den ondergang nabij, met bouwvallen overdekt en bijna ontvolkt.
De inwoners die in 1842 bij request
aan den Koning om verlichting
van lasten hadden gevraagd,
hadden volgens hem den toestand
niet te zwart afgemaald. Landbouw was het eenigste middel van
bestaan, maar de bodemgesteldheid was daarvoor niet zeer
gunstig - althans voor suikercultuur minder geschikt - en
weiland was er weinig.
De vroegere handel was verdwenen; men had nog zwaar belaste
of verboden goederen aan smokPHILIPSBURG.
keI booten van St. Kitts kunnen
slijten, totdat in 1840 maatregelen van ons Gouvernement tegen de smokkelaars,
die ook slaven van St. Eustatius hielpen ontvluchten, daaraan een einde hadden
gemaakt.
De berg leverde goede tras of cement, ook naar Curaçao uitgevoerd, zoolang daar nog
aan de vestingwerken werd gebouwd; aan de leverantie in Demerary was door geknoei
der leveranciers een einde gekomen. Roode steenklei, geschikt voor de fabricatie van
aardewerk, was er ook op het eiland.
De Koloniale Verslagen van 1849 en 1850 bevatten niets dat op verbetering van den
toestand zou wijzen; de waarde van den uitvoer van St. Eustatius bleef verre beneden
die van den invoer voor consumptie.
De totale bevolking onzer gezamenlijke zes eilanden, een kleine 24.000 zielen toen in
1816 het Nederlandsch gezag werd hersteld, was 31 December 1850 aangegroeid tot
ongeveer 28.500; een vermeerdering dus van ruim 18 % in 35 jaar, ook onder de vrijen
voor een deel tengevolge van natuurlijken aanwas.
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Registers van den burgerlijken stand en slavenregisters waren ingevoerd.
De vrije bevolking bestond uit inboorlingen, ingezetenen - welke laatsten, bij het
verkrijgen van het burgerrecht trouw aan den Koning zwoeren, eerbied voor de autoriteiten en behartiging der belangen van de kolonie beloofden, alsmede de verplichting
aanvaardden mede te werken tot de verdediging en de handhaving der inwendige
orde - en dan verder vreemdelingen, waarvan slechts een klein deel een verblijfsvergunning bezat.
Het vraagstuk der vreemdelingen was altijd op de meeste eilanden een belangrijke
kwestie geweest. In 1831 waren nieuwe bepalingen tot stand gekomen op het burgerrecht, geldende voor alle Nederlandsche Westindische koloniën. Burgerrecht maakte
den niet-inboorling tot ingezetene en omvatte de verkiesbaarheid tot alle ambten
en bedieningen, de bevoegdheid om onroerende goederen te bezitten, alsmede vaartuigen
onder de Nederlandsche vlag, patenten tot het uitoefenen van beroepen te verkrijgen enz.
Op Curaçao en St. Eustatius kon reeds na een verblijf van zes maanden burgerrecht
worden aangevraagd.
Vreemdeling was hij die zonder admissie tot inwoning op een onzer eilanden verblijf
hield; in 1850 werd het toezicht op de vreemdelingen, die niet langer dan zes maanden
mochten blijven, als niet wel uitvoerbaar beschouwd. Vergunningen tot tijdelijk verblijf
werden niet anders meer aangevraagd dan als voorbereiding tot een aanvraag om
burgerrecht; op de gezamenlijke zes eilanden werden in 1850 niet meer dan een achttal
permissies en een zestal burgerbrieven uitgereikt.
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Evenals in alle andere slavenkoloniën was ook op onze eilanden een klasse ontstaan
van gekleurde vrijen; welke ook door manumissies; vooral in de latere periode vóór
de emancipatie; sterk in aantal toenam; de voortgezette vermenging met blanken deed;
zeer op den langen duur; de grens naar boven verdwijnen; d.w.z. dat zeer lichte vrije
kleurlingen ten slotte in den stand der blanke inboorlingen of creolen werden opgenomen.
Een voorbeeld van de toeneming van het aantal vrijen ttvan de couleur" levert Aruba;
in 1816 telde men er op dit eiland 1185; in 1830 echter 1696; indianen in beide jaren
inbegrepen.
Het schoolwezen was wel vooruitgegaan; maar stond tegen het midden der 1ge eeuw
nog niet op een hoog peil; op St. Eustatius en Saba bestonden in 1849 nog geen scholen
en het onderwijs was er in handen van den Methodisten-predikant en eenige vrouwelijke
Methodisten. Bij het bericht dat in 1850 op St. Maarten een in Nederland geëxamineerd
Landsonderwijzer was geplaatst; vinden wij vermeld; dat op genoemd eiland de moedertaal - dus het Nederlandsch - schier onbekend was en van St. Eustatius vertelt
ons Bisschop Grevelink dat Hollandsch er de taal was uitsluitend van den gezaghebber; twee of drie beambten en de weinige militairen. Op Curaçao en Bonaire
waren de met het toezicht belaste schoolcommissies tevreden met de resultaten van
het onderwijs; op Aruba moest onverschilligheid geconstateerd worden; zoowel bij
ouders als scholieren; van de andere eilanden zwegen de verslagen.
Op Curaçao practiseerden in 1850 - behalve de officieren van gezondheid van het
garnizoen - 2 in Nederland gepromoveerde med.; chir. et obst. doctoren en 3 geneesen heelkundigen; er waren twee apotheken; waarvan één in Otrabanda. St. Maarten
had twee geneesheeren; St. Eustatius één geneesheer; op Bonaire verleende de Landschirurgijn; die de Gouvernementsslaven behandelde; ook hulp aan anderen; doch
overigens practiseerden noch aldaar; noch op Aruba of Saba particuliere geneesheeren.
Onvermogende krankzinnigen en lepralijders werden op Curaçao nog steeds geïsoleerd
in Het Huis op het Rif en zij zullen wel grootendeels uit den slavenstand zijn voortgekomen. De behandeling welke zij ondergingen was slecht; toch werd van de diensten
van den geneesheer G. C. Berch Gravenhorst; van Curaçao geboortig; die in 1843
aanbood lepreuze slaven te behandelen; gebruik gemaakt; niet voor zijn eigen geboorteeiland; maar voor Suriname; waar hij; naar wij lezen; gunstige resultaten verkreeg.
Bezien wij de cijfers der civiele en der strafzaken; in 1850 behandeld door de rechtbanken op Curaçao; St. Maarten en St. Eustatius; door de colleges voor kleine zaken
op deze eilanden en door de gedelegeerde rechtbank op Saba; dan moeten wij
conc1udeeren dat er op het gebied der rechtspleging niet veel te doen was. Op 31 December
van dat jaar herbergden de gezamenlijke 4 gevangenissen (Curaçao; St. Maarten;
St. Eustatius en Saba) 14 delinquenten; waarvan 13 op Curaçao; t.w. 2 preventief
gedetineerden; 8 burger veroordeelden - waaronder twee moordenaars - en 3 militairen; door den krijgsraad ter dood veroordeeld; wier straf door den Koning tot die
van dwangarbeid was verzacht.
Het politie corps was nog niet van zoodanig belang dat de koloniale verslagen er
bijzonderheden van gaven.

ONDERWIJS;
GEZONDHEIDSDIENST;
RECHTSPLEGING.

De opvatting dat ons bezit in de Caraibische Zee tegen een buitenlandschen vijand
moest kunnen worden verdedigd; schijnt nog lang te hebben voortgeleefd; hoewel er aan
de doode weermiddelen na den fortenbouw op Curaçao geen groote bedragen meer
zijn ten koste gelegd.

DEFENSIE.
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Teenstra noemde in 1836 bij zijn beschrijving van St. Eustatius het fort Oranje aldaar,
met links de sterkten Nassau en de Windt, rechts het waterfort Amsterdam en het fortje
Fietchy, van welk laatste echter nog alleen maar de naam was overgebleven; een kleine
tien jaar later vermeldde Bisschop Grevelink nog alleen Oranje als in tamelijk goeden
staat, hoewel alleen als saluutbatterij dienst doende en dat feitelijk reeds sedert 150 jaar.
De sterkte der garnizoenen bedroeg in 1830-1836 gemiddeld op Curaçao 318 man,
op St. Eustatius 24 man, op St. Maarten 23 man. In 1846 werd het garnizoen van
Curaçao ingekrompen, in 1849 echter werden weder detachementen Jagers toegevoegd,
voor St. Eustatius en St. Maarten; er had in 1848 op St. Eustatius een oproerige
beweging onder de slaven plaats gehad en in 1850 hadden ieder der beide grootste
Bovenwindsche eilanden een bezetting van een officier en 24 man. In laatstgenoemd
jaar bedroeg de totale sterkte der landmacht (Jagers en Artillerie) 414 man, waaronder
14 officieren. Met inbegrip van den geneeskundigen dienst beschikte men over niet
minder dan 17 officieren, waarvan 15 op Curaçao. Nog in 1847 werd vastgesteld dat de
troepen voor de Nederlandsche koloniën grootendeels werden gerecruteerd uit landloopers en deserteurs van alle naties; Hollanders waren er heel weinig bij, want het
moederland had al moeite om de 60 vrijwilligers per compagnie infanterie voltallig
te houden. Zonder den stok kon de krijgstucht niet worden gehandhaafd.
Van de Benedenwindsche eilanden had in 1850 alleen Curaçao een schutterij - onder
den Gouverneur als commandant - en een landstorm, bestaande uit vrije districtsbewoners; op Bonaire en Aruba bestonden ongewapende schutterijen, maar deze
waren "meer nominaal". St. Eustatius en St .Maarten konden bogen op corpsen bereden
vrijwilligers, buiten en behalve de schutterijen; op deze eilandjes, met hun kleine
garnizoenen, moest men, voor de handhaving der openbare orde, wel op de gewapende
burgerij kunnen rekenen. Van de eigenlijke schutterij op St. Eustatius verklaarde
Bisschop Grevelink, die nogal graag van zijn belezenheid blijk gaf, in 1845 dat zij van
onbepaalde sterkte was en even slecht gewapend en gekleed als Sir John Falstaff's troep.
Het aantal officieren bij de burgercorpsen lijkt onevenredig groot, vooral op St. Eustatius;
daar echter was het aantal manschappen moeten worden ingekrompen, door een selectie,
noodig geworden wegens de gebleken onwilligheid der vrije kleurlingen bij de rebellie
der slaven in 1848.
Was de Nederlandsche zeemacht in de Westindische wateren vaak onvoldoende
geweest, toen de politieke toestand op het vasteland van Zuid-Amerika critiek was,
later was die macht aanzienlijk. In 1846 bestond zij uit 11, in 1850 uit 13 vaartuigen,
in beide gevallen met inbegrip van één stoomschip. Tot het eskader behoorden ook
transportschepen; omstreeks 1840 werden deze soort vaartuigen nog gecommandeerd
door kapitein-luitenants ter zee.
Van het Westindisch eskader waren steeds eenige schepen op Curaçao gestationeerd,
ook wel op St. Maarten en St. Eustatius. De reede van Bonaire was uiterst gevaarlijk
voor zeilschepen, bij Westenwind en stroom, zoo als gebleken was in het geval der
marinebrik Sirene, welke op 24 Juni 1831 op de Bonairiaansche kust was vergaan, met
verlies van één man.
In 1835 bezocht Prins Willem Hendrik - als adelborst - de Nederlandsche WestIndiën; hij vertoefde ook op de eilanden.
Zr. Ms. brik Venus begaf zich in November 1842 van Curaçao naar Sta Marta, tot het
bijwonen der plechtige overbrenging van Bolivar's overschot naar Venezuela.
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DE KLEINE LANDBOUW IN CURAÇAO.
Om het beeld van de bedrijvigheid van den kleinen man op het gebied van den
landbouw in het juiste raam te plaatsen is het wenschelijk te weten, waar de grens
tusschen den grooten en den kleinen landbouw te stellen is. Hieromtrent licht o.a.
het Koloniaal Verslag van 1920 over Curaçao ons in. Onder grooten landbouw wordt
daar verstaan het landbouwbedrijf, waarvan het hoofd de leiding heeft en het werk
door betaalde arbeiders verricht wordt. Met deze omschrijving is dus de gezochte
grens bepaald.
Het volgende staatje geeft een overzicht van het aantal personen in de kolonie, die
in de jaren 1910, 1920 en 1930 als landbouwers ingeschreven stonden.
1910
Inwoners

...

Curaçao
Aruba
Bonaire ••
St. Martin
St. Eustatius •

..·.
·.
·.

Saba

+

•••

+

30930
9049
6353
3105
1308
1996

I

1920
Landbouwers

Inwoners

2715
1314
779
215
210
226

34021
8934
7051
2552
1350
2138

I

1930
Landbouwers

Inwoners

3140
222
889
660
450
197

44344
13450
5375
2180
965
1408

I

Landbouwers

1527
345
700
195
130
116

In de eerste dekade van deze eeuw deden zich geen omstandigheden voor, welke in
staat waren den loop der bevolking meer dan normaal te wijzigen. De oorzaak van
de na 1910 opgetreden opvallende toename der bevolking op Curaçao en Aruba is te
vinden in de vestiging van een nieuwe industrie in de kolonie, het aardolie bedrijf.
Maar ook andere getallen van het staatje vinden daarin grootendeels hun verklaring.
Zoo mag bijv. de teruggang van het aantal landbouwers op Curaçao en Aruba op
goede gronden met de door het nieuwe bedrijf teweeggebrachte economische verhoudingen in verband gebracht worden. Want er wordt in de Koloniale Verslagen
in de jaren na het scheppen van de veel ruimere werkgelegenheid door de vestiging
van de aardolie-industrie herhaaldelijk de aandacht op gevestigd, dat ook in goede
regenjaren verscheidene grondjes op Curaçao en Aruba onbeplant bleven en dat de
lust en de behoefte om het voorheen zoo geliefde voedsel van den man op het land,
de kleine maïs, te verbouwen sterk kwijnden. Bij de ontstane welvaart werd de
aanplant van kleine maïs als tak van landbouw tneer een bijverdienste.
De wereldcrisis heeft sedert ook hier zijn invloed doen gelden, want in 1933 werd
door de regeering medegedeeld, dat vele personen zich weer op landbouw en veeteelt
gingen toeleggen.
Omtrent klimaat en regenval zal hier slechts het allernoodigste gezegd worden.
De temperatuur is het gehee1e jaar door zeer gelijkmatig; groote verschillen tusschen
dag en nacht bestaan evenmin. De kleinheid der eilanden, de geringe hoogte, vooral
op de Benedenwindsche eilanden, waar verheffingen boven een paar honderd meter
nauwelijks voorkomen, en ten slotte het zeeklimaat maken grootere schommelingen
in de temperatuur onmogelijk. Op de Benedenwindsche eilanden, op St. Martin en
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St. Eustatius liggen de bevolkingsvestigingen en daarmede het bouwland slechts weinig
boven zeepeil. Alleen op Saba ontbreken geschikte woonoorden in de laagte; het dorp
The Bottom ligt daar het laagst op 2 à 300 M. en het plaatsje Windwardside het hoogst,
op 650 M.
De West-Indische eilanden liggen in den gordel van den atlantischen noordoostpassaat. Ongunstig werkt de passaatwind door het voortdrijven der wolken, die op
onze lage eilanden geen opstuwpunten vinden, waar zij zich afkoelen en tot regen
verdichten kunnen. Maar onbetaalbaar nuttig is diezelfde wind voor den tuin- en
ooftbouw op onze regenarme Benedenwindsche eilanden, omdat hij een gestadig
aanwezige en goedkoope beweegkracht verschaft voor het opvoeren van het grondwater door middel van windmolens.
Onze Benedenwindsche eilanden hebben in tegenstelling met Saba, St. Eustatius en
St. Martin het geluk zoover buiten den eigenlijken orkaangordel te liggen, dat zij
slechts zeer zelden door een van deze vernielende stormen bezocht worden. Het is nu
reeds meer dan 50 jaar geleden, dat de laatste orkaan voor onze zuidelijke eilanden
opgeteekend werd. Het leger van windmolens, dat er sindsdien verrezen is, heeft nog
geen gelegenheid gehad om te toonen, in hoever het aan de kracht van een orkaan
weerstand bieden kan. Op onze Bovenwindsche eilanden wordt niet aan kunstmatige
bewatering gedaan en bepaalt men zich tot gewassen, waarvan de teelt daar in een
normaal regenjaar zonder extra toevoer van water slagen kan.
De gemiddelde jaarlijksche regenval bedraagt voor ons zuidelijk gebiedsdeel ongeveer
550 m.M., voor onze noordelijke eilanden ongeveer het dubbele.
De geregelde verbouw van groenten kan op de Benedenwindsche eilanden wegens
den al te karigen regenval uitsluitend met begieting of bevloeiing geschieden. Ook bij
den ooftbouw is daar voor een jongen aanplant kunstmatige toevoer van water op
de meeste terreinen in den regel onontbeerlijk en in vele gevallen ook op lateren
leeftijd. Wegens het ontbreken van blijvende waterloopen, riviertjes of beken - een
paar bronnen zijn uit landbouwkundig oogpunt van geen belang - is men voor
bevloeiingswater uitsluitend aangewezen op den voorraad grondwater. De winning hiervan geschiedt door middel van gegraven putten, waarop voor landbouwdoeleinden
een Amerikaansche windmolen (windmotor) geplaatst wordt.
De diepte van deze putten wisselt als regel tusschen 5 en 20 M., al naar den stand
van het grondwaterpeil in den drogen tijd. Op de meeste punten, waar men zulke
putten aangelegd heeft, is de bodem tot op de gewenschte diepte min of meer verweerd en brengt het uitgraven van den grond geen noemenswaardige moeilijkheden
met zich.
Het waterdebiet van de putten loopt zeer uiteen. Onder de putten, die ook in zeer
droge jaren water blijven geven, zijn er op de beste waterhoudende terreinen zulke,
waar het regelmatig onttrekken van water in beperkte, maar toch aan het gestelde
doel beantwoordende hoeveelheid geen groot verschil van waterstand in den loop
van het jaar te weeg brengt. Bij andere neemt men een duidelijke vermindering van
de opbrengst in den drogen tijd waar. Het verschil tusschen het hoogste en het laagste
peil kan dan soms tot over de tien meter stijgen.
De onderdeelen, waarin men het landbouwbedrijf splitsen kan, zijn tuinbouw, ooftbouwen akkerbouw. Deze drie begrippen zijn den Hollandschen lezer te goed bekend
om op het onderscheid hier nader te behoeven in te gaan. Daarom worde hier met
de volgende opmerking volstaan: op Curaçao (met Aruba en Bonaire) pleegt akkerbouw op den regenval, tuinbouw op den watervoorraad der putten aangewezen te
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zijn t terwijl op de Bovenwindsche eilanden het kenmerk der kunstmatige bewatering
voor den tuinbouw ontbreekt en men het onderscheid dus in andere omstandigheden
te zoeken heeftt in de eerste plaats in de grootere zorgt die aan de afzonderlijke plant
besteed wordt. Maar een scherpe grens valt dan niet zoo goed te trekken.
Alleen op Curaçao bestaat een moestuinbouw van eenigen omvang en wel wegens de
aanwezigheid van een groote plaats met een gezeten en welvarende bevolking en verder
in verband met een druk scheepsverkeer; beide factoren te zamen onderhouden een
groote dagelijksche vraag naar versche groente. Daar de bovenbedoelde plaatst Willemstad t in de oostelijke helft van het eiland ligt t is het te begrijpent dat de moestuinen
vooral in deze helft t in een wijden kring om het Schottegatt te vinden zijn.
Aangezien het eiland Curaçao in allerlei opzicht verreweg het belangrijkste deel van
ons Antillengebied is en de onderdeelent waarin wij het landbouwbedrijf in onze
kolonie gesplitst heb bent daar alle typisch ontwikkeld zijn t zal onze beschrijving zich
in hoofdzaak tot Curaçao bepalen en zullen wij voor de andere eilanden slechts aangevent of en in hoever de toestand van den kleinen landbouwer van die op het hoofdeiland afwijkt.
Voor iemand t die zich als zelfstandig landbouwer vestigen wil en geen eigenaar van
een ter bebouwing geschikt stukje grond iS t zal zich (we kiezen hier het meest voorkomende geval) tot de bevoegde autoriteit wenden met het verzoek om een perceel
domeingrond in pacht te verkrijgen. We nemen aan t dat er goedgunstig op zijne aanvrage beschikt wordt en dat hij er in slaagt de hand te leggen op een stuk grond van
zoodanige grootte en geaardheid t dat hij een deel voor akkergewassent een ander deel
voor fruitteelt en tuinbouw bestemmen kan. De laatste bestemming houdt int dat het
terrein voldoende watervoerend is om er een put aan te leggen.
Voor de woning - gesteld t dat hij in de buurt niet reeds een eigen onderdak heeft is slechts een klein hoekje van het terrein noodig. De grondhuurder dient nu te overwegent hoe hij het terrein t hetzij geheel of gedeeltetijkt omheinen zal t opdat geen geit
- of bij dit gezellig levende dier eerder een heele geitenfamilie - in den moestuin
verdwaald raakt. Het verdient daarom aanbeveling - en het wordt ook van hoogerhand verlangd - om althans het gedeelte t dat ook in den drogen tijd bebouwd
wordt t ter dege af te sluiten en daarmee ondubbelzinnig aan te gevent dat vrije
wandeling er voor den mensch en vrij grazen er voor geit en ezel niet toegestaan is.
Voor de afsluiting kunnen verschillende materialen aangewend worden. Men zou het
landschapsbeeld op Curaçao groot onrecht doen door zich voor te stellen t dat de tallooze omheiningen (trankeeren)t die de huurgrondjes en de vele, kleine en groote
eigendommen (en de verschillende perceelen van de laatste weer afzonderlijk) scheiden
en omgeven t uitsluitend uit het moderne, ijzerent aan palen bevestigde rasterwerk
van Amerikaansehen oorsprong bestonden. Hoewel dit laatste steeds meer aftrek vindtt
hebben de verschillende t ouderwetsche wijzen van omheinen nog volstrekt niet afgedaant nog afgezien daarvan t dat vele der bestaande afsluitingen uit den tijd stammen,
toen men zelfs in de Vereenigde Staten van het gebruik van het zoo onsympathieke
prikkel- of stekeldraad nog ver verwijderd was.
Er valt al dadelijk een onderscheid te maken tusschen levende hagen en afsluitingen
van dood materiaal. Meer als grensafbakening dan als afsluiting bedoeld komt hier
en daar een pitahaag voor, maar de voor Curaçao kenmerkende levende haag is de
cactushaag. Op onze Benedenwindsche eilanden zijn een drietal boom- of zuilvormige
cactussoorten inheemsch t maar slechts een ervant de kadoesji (Cereus griseus Haw.)
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is geschikt voor het aanleggen van een levende haag. Men kapt van de geribde en
gestekelde, rechtop staande takken stukken van ongeveer een meter af, opent langs
de rooilijn een smalle geul in den grond, zet er de afgekapte stukken naast elkaar
rechtop in en sluit de groef verder met aarde dicht. In den regel slaan dan alle stekken
bij de genoemde soort aan, terwijl de twee andere soorten deze behandeling meestal
niet doorstaan. Men heeft zoo van den beginne af een voldoend hooge heg om de geiten
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uit den tuin te houden; met het jaar wordt zij bovendien steviger, hooger en dichter.
Vallen er later, wanneer de planten zich vertakt hebben, gaten in, dan verschaft de
heg zelve het materiaal voor herstel. Niet overal treft men de kadoesji nog in genoegzame hoeveelheid aan om uitgebreide nieuwe heggen aan te leggen.
Waar nog veel wabi (Acacia tortuosa) voorkomt, zal men stellig niet nalaten de
omheining geheel of gedeeltelijk van de takken van dezen heester te vervaardigen. De
wabi is een struik met lang uitschietende takken, welke met talrijke, lange, rechte,
stevige, scherp- en hardgepunte dorens gewapend zijn. Duwt men de gekapte takken
met een stok eenigszins in elkaar, dan zijn zij door de dichte bezetting met dorens niet
gemakkelijk meer te ontwarren. Men krijgt dan een soort vlechtwerk, dat echter
eenigen steun noodig heeft om niet te vallen, als men het rechtop wil houden. Men
slaat daarvoor meestal eenige palen op vrij grooten afstand van elkaar in den grond,
verbindt deze door minstens één ijzeren draad en zet nu de stevigste takken met het
dikste eind naar boven op den grond en tegen den draad. In dit grove netwerk duwt
men de kleine takken vast. Dit zet men zoo lang voort, totdat de heg voor klein vee
ondoordringbaar geworden is. Versch aangelegd en goed gevuld vormen zulke heggen
een deugdelijke afsluiting, maar het bezwaar is, dat zij elk jaar opnieuw bijgewerkt
moeten worden. Het hout verdroogt en verrot; een geit weet er dan al gauw doorheen
te breken. Maar het dikste en minst vergane hout blijft als kern van de heg behouden
en wordt aan weerszijden naar behoefte telkens met versche takken belegd. Waar
wabi overvloedig voorhanden is, zal men niet licht van dit materiaal afstand doen,
want het is goedkoop. Maar evenals met de kadoesji het geval is, zal de domeinhuurder
of de kleine grondbezitter er in vele gevallen niet rijkelijk genoeg over kunnen
beschikken.
Op nog een derde, aloude wijze van afsluiting nl. met muurtjes van losgestapelde
steenen zal hier volledigheidshalve even gewezen worden; voor den kleinen man is
zij op Curaçao praktisch niet van belang. Zulke grens muren stammen gewoonlijk
nog uit den slaventijd en behooren meer thuis bij het grootgrondbezit. Verscheidene
ervan zijn deerlijk in verval geraakt.
Het rijke wegennet van ons hoofdeiland is nog over groote uitgestrektheden aan één
of aan weerskanten omzoomd met oudere en nieuwere trankeeren van inlandsch
materiaal: cactus, wabi en steen. Steeds meer vervangt men ze echter door het uitheemsche, prozaïsche, maar praktische gegalvaniseerde rasterwerk. Toch staat naast
zijn voordeelen ook een nadeel, zijn duurte. Want om goed gespannen te staan eischt
het bevestiging op een groot aantal palen en zelfs het beste paalhout, uit Venezuela
ingevoerd, heeft maar een beperkten levensduur. De hooge temperatuur, de witte mieren
en verschillende zwamsoorten werken de vertering sterk in de hand. En waar is de
landbouwer-kapitalist, groot of klein, die het aandurft zich palen van gewapend beton
aan te schaffen?
Het gereedschap van den kleinen landbouwer beperkt zich tot het allernoodigste.
Onmisbaar bij zijn dagelijkschen arbeid is de hak 1), waarmede gewied en de grond
gekeerd wordt. Een tweede onafscheidelijke gezel is een lang kapmes, de houwer.
Tot de onmisbare uitrusting van den tuinbouwer behooren natuurlijk gieters, die
algemeen uit gebruikte petroleum- en benzineblikken vervaardigd worden.
Van den drogen tijd maakt men gebruik om een put te graven. Op de daarvoor geschikt
geoordeelde plaats wordt een cirkelvormige kuil gegraven, ongeveer twee voet grooter
1)

Op de Benedenwindsche eilanden "tjap", op de Bovenwindsche "hoe" geheeten.
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dan de doorsnee van den put, die I Yz à 2 M. bedraagt, worden moet. Het uitdiepen
van het gat gaat door, totdat een laag bereikt is, stevig genoeg om tot grondslag te
dienen voor de bemetseling, die het instorten van de bovenste, losse grondlagen
weren moet. Deze steenbekleeding wordt tot boven den beganen grond opgetrokken
en is zij gereed gekomen, dan wordt de put tot op de gewenschte diepte verder
uitgegraven.
Een van steen opgetrokken vergaarbak dient om het opgepompte water te verzamelen en te bewaren.
Voor landbouwkundige doeleinden voldeed de ouderwetsche, tijdroovende wijze van
ophalen van het water door handenarbeid niet meer; de invoering van de Amerikaansche windmolens of windmotoren heeft hier uitkomst gebracht. Onze Benedenwindsche Antillen met haar gunstige windverhoudingen zijn bij uitstek het land, waar
zij op hun plaats zijn. Men betrekt deze windmolens uit de Vereenigde Staten; er zijn
verschillende fabricaten en merken in gebruik.
De torens bestaan tegenwoordig algemeen uit een geraamte van, althans bij de goede
merken, voortreffelijk gegalvaniseerd ijzer; hier en daar zal men nog wel een ouderwetsche houten toren ontwaren. Bij de weinige windhindernissen op de eilanden
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kan meestal met een toren
van 30 voet (± 10 M.) volstaan worden. In sommige
gevallen, bijv. wanneer de
put in een hofje met hooge
boomen ligt, zal men tot 40,
50, zelfs tot 60 voet moeten
gaan.
Door een hefboom ter handhoogte onder aan den toren
in verschillende standen vast
te zetten heeft men het in
de hand om de kracht van
den wind van 0 tot 100 %
ui t te bui ten.
Bij het geringe hoogteverschil, dat gewoonlijk tusschen
het waterpeil in den put en
in den vergaarbak bestaat,
kan meestal met een eenvoudig model pomp volstaan worden.
Ho~wel met den aanleg van
een put, het bijbehoorende
metselwerk en de aanschaffing van den windmolen nu
juist geen groote bedragen
gemoeid zijn, zal de kleine
man het voor een en ander
benoodigde bedrag, op zijn
goedkoopst toch wel een
paar honderd gulden, meestPUT. WINDMOLEN EN WATERVERGAARBAK IN EEN MOESTUIN.
al niet beschikbaar hebben.
Teekening N. J. c. van Breemen-Kruyt.
De Curaçaosche begrooting
echter bevat nog altijd een post: voorschotten tot bevordering van landbouw,
tuinbouw en veeteelt.
De gewassen, die men gekweekt in den groententuin van den kleinen landbouwer DE MOESTUIN.
verwachten kan, zijn de volgende:
Bladgroenten: warmoes of snijbiet; sla; bladkool.
Wortels: worteltjes; radijs; roode biet.
Vruchten: jambo (Hibiscus esculentus); promente (Capsicum frutescens); tomaat
(Solanum lycopersicum); berehijn (Solanum Melongena); boonen, vooral sla- of
spersieboonen; kalebas 1); komkommers; mais (Zea Mays).
Toekruiden enz.: pieterselie, suikerriet.
Kalebas largoe = lange kalebas, een cucurbitacee, zoo genoemd in tegenstelling met de min of
meer kogelvormige vrucht van Crescentia cujete L. of kalebas rondo = ronde kalebas, een wildgroeiende boom op onze Antillen.

1)
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Ter wille van de volledigheid mogen hier nog twee inheemsche, wilde groenten
genoemd worden, die in den regentijd allerwegen opslaan, nl. kalaloe (Amarantus
tristis) en beembee (Portulaca oleracea); van de eerste worden alleen de blaadjes,
van de tweede de blaadjes en de jonge stelen gegeten.
De bovengenoemde blad- en wortelgroenten verbouwt men op bedden; deze zijn
smal en door paadjes gescheiden, wat noodig is, om bij de driemalige begieting per
dag de gehee1e oppervlakte goed te kunnen bereiken.
Bij de vruchtgroenten als tomaten, berehijn enz., althans bij oudere en grootere exemplaren, geschiedt het watergeven niet bedsgewijze, maar spaart men om elke plant
afzonderlijk een krans met verhoogden rand uit, die met het water uit den gieter
of het blik volgegoten wordt.
Voor de kalebas wordt een afdakje, een los vlechtwerk van takken, gebouwd, waarover de ranken geleid worden; de zware, lange, worstvormige, groene vruchten hangen
aan de onderzijde ervan naar beneden zonder den bodem te mogen raken.
Het beeld van den moestuin ware echter niet volledig, wanneer we hier nog niet een
drietal gewassen noemden, die wel is waar eigenlijk tot de veldvruchten behooren en
in den regentijd in het groot uitgezaaid worden, nt. de watermeloen of patieja (Citrullus
vulgaris), de meloen (Cucumis Melo) en de pompoen (Cucurbita maxima). Zij liggen
den kleinen landbouwer zoo na aan het hart, dat hij aan een paar exemplaren van
deze geweldige groei ers gaarne een verloren hoekje afstaat, op gevaar af, dat zij
met hun over den bodem schietende ranken en hun groote bladeren de fijne groenten
overwoekeren.
Het mag hier wel even aangestipt worden, dat de pompoen een van de weinige geteelde
gewassen is, waarbij voor de vruchtzetting kunstmatig ingrijpen noodig geacht wordt;
men doet dit door de afgeplukte mannelijke bloemen omgekeerd op de vrouwelijke
te plaatsen.
Naast rankende en niet rankende variëteiten van hetzij als schokken dan wel als zaden
te nuttigen boonensoorten verdient hier ook een tropische soort vermelding, de
wandoe (Cajanus indicus) 1), waarvan de jonge zaden als doperwten gegeten worden.
Deze rechtop groeiende heester neemt het met weinig vocht voor lief, heeft de eigenschap om onder niet al te ongunstige omstandigheden steeds door te blijven groeien
en vrucht te dragen. De wandoe wordt in den regentijd ook veel in het vrije veld gezaaid.
Erwten en capucijners doen het op de Benedenwindsche eilanden niet. Kroppende
planten, als kropsla en kropkool, zijn op de Benedenwindsche eilanden zeer moeilijk
of niet te telen en bij den kleinen tuinbouwer zal men er wel te vergeefs naar zoeken.
Van Zea Mays kookt men de onrijpe kolven in soep. De roode biet of kroot is niet
de forsche wortel, zooals men dien in Holland kent, maar het zijn kleine, kogelronde
of iets langere vormen, die een korten groeitijd hebben, maar dan ook weinig kans
loopen houtig te worden.
De naam warmoes roept wel is waar in de afleiding warmoezierderij voor den ontwikkelden Nederlander de gedachte aan moestuinbouw wakker, maar aan het stamwoord
warmoes zelf zullen de meeste Nederlanders geen bepaalde voorstelling meer vast
kunnen knoopen. Zij kennen het waarschijnlijk alleen uit de verbinding Warmoesstraat
in Amsterdam, zonder te weten, dat dit Hollandsche woord op onze Benedenwindsche
eilanden nog steeds in zwang is. Als woord ligt het er dagelijks op en als stof gaat
het er dagelijks over veler lippen, want het is daar een der meest genuttigde groenten.
1)
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Pigeon pea der Bovenwindsche eilanden.

In den boomgaard of het "hofje" van de kleine landbouwers zijn de volgende soorten VRUCHT aan te treffen:
BOOMEN.
Zuurzak, sorsaka (Anona muricata); schubappel (Anona squamosa); bakove (Musa
sapientum); guave, goejaba (Psidium Guajava); kaasjoe di Surinaam (Eugenia
javanica); kaasjoepit (Anacardium occidentale); lemmetje, lamoentji (Citrus limetta);
granaatappel (Punica granatum); mango (Mangifera indica); mispel (Achras sapota);
cocos (Cocos nucifera); papaja (Carica Papaya).
Met deze opsomming is het aantal fruitsoorten, dat op de Benedenwindsche eilanden
aangeplant wordt, niet uitgeput, maar degene daarvan, die in dit lijstje ontbreken,
behooren tot de zeldzamer gekweekte gewassen, bijv. de vijg (Ficus carica) en de wijndruif (Vitis vinifera), of tot boomsoorten, die meer op de plantages en grootere
eigendommen te vinden zijn, zooals de dadelpalm, de tamarinde, de mango, de knip,
de oranjeappel.
Daar de huurgrondjes meestal niet in beschutte dalen, maar op meer aan den wind
blootgesteld terrein plegen te liggen, heeft alle plantengroei, en wat het hoogste groeit,
het meest, van den onvermoeid blazenden oostenwind te lijden. Zijn invloed ontwaart men in de tot op de middennerf in flarden gescheurde bladeren van de bakoven
en de leelijk toegetakelde groote bladschijven van de papaya.
Het is begrijpelijk, dat de kleine landbouwer zich het liefst beperkt tot ooftboomen,
die spoedig dragen, niet hoog groeien, tegen wind bestand zijn, voor welker vruchten
hij op een vasten afzet rekenen kan en die bovendien nog deze hoogst belangrijke eigenschap bezitten, dat zij zoo min mogelijk zorg vereischen. Daarom houdt hij zich aan
de oude, beproefde soorten; aan experimenten op landbouwkundig gebied waagt hij
zich niet. Welnu, zuurzak, schub appel, lemmetje, goejaba, zelfs de papaya voldoen
in hooge mate aan de gestelde eischen.
Is de gelegenheid gunstig om een uitgebreider hofje met hoogere en grootere boomen
aan te leggen, dan komt vooral de mispel in aanmerking, in zijn beste variëteiten een
van de meest gezochte vruchten op Curaçao. In enkele tuintjes rijzen een of meer
cocospalmen met haar donkeren bladerkroon boven het andere groen uit.
Over sommige soorten nog een enkele opmerking. Het lemmetje levert de kleine zure
vruchten, die in West-Indië de citroen vervangen, maar in huishouden en keuken
veel onmisbaarder zijn.
De mispel heeft zijn naam te danken aan de gelijkenis, die de vrucht door haar
bruine schil en bruin vleesch met de Europeesche mispel vertoont, maar is er niet
mee verwant.
De bakove wordt in verscheidene variëteiten gekweekt; op aan den wind blootgesteld
terrein verdient de dwergbakove aanbeveling, zoo genoemd niet om kleinere vruchten,
maar om geringe groeihoogte, nl. ongeveer twee meter, tegen andere variëteiten vier
tot zes lTIeter. Bakoven worden steeds rauw genuttigd. Een andere in West-Indië
veel gegeten Musa-soort is de banaan (Musa paradisiaca), die echter niet rauw, maar
op verschillende wijzen toebereid, geroosterd, in soep gekookt, gebakken op tafel
verschijnt. Op onze eilanden wordt de banaan niet geteeld, omdat ze er geen vrucht
zet. De bananenvruchten, die men er op de markt vindt, zijn dus ingevoerd. Wat men
tegenwoordig in Europa als bananen eet, heet in West-Indië bakove, terwijl de echte
bananen geen exportartikel naar Europa zijn.
In het lijstje zal men misschien de avocaat (Persea gratissima of americana) meenen
te missen, want zij is om haar roomig en voedzaam vruchtvleesch een der gezochtste
West-Indische vruchten, ook op onze eilanden. De boom aardt echter niet goed in het
17
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droge klimaat onzer Benedenwindsche eilanden. Evenals de eigenlijke banaan voert
men de vrucht van elders in.
Behalve de bakove, die door middel van scheuten, welke uit den breed stoelenden
wortelstok ontspruiten, vermenigvuldigd wordt, kunnen al de andere genoemde
gewassen uit pitten voortgekweekt worden, het lemmetje echter ook door bewortelde
stekken of afleggers, als men de goede eigenschappen van een bepaalde lemmet jesplant in de nakomelingen wenscht te behouden. Cocosnoten werpt men eenvoudig in
den put, waar zij met haar lichte vezelomhulling op het water blijven drijven, totdat
de kiem doorbreekt, wat ettelijke maanden in beslag neemt.
Bij het watergeven der vruchtboomen gaat men op dezelfde wijze te werk als bij de
afzonderlijk staande heestertjes in den groentetuin; het water komt terecht in een
krans rondom den stamvoet. Bij eenige uitgebreidheid van den boomgaard brengt
men er het water niet steeds in blikken heen, maar metselt in den vergaarbak een
korte uitstroomingsbuis, van welke het water langs gegraven goten naar de plaats
van bestemming gevoerd wordt, een stelsel van echte bevloeiing dus.
BEMESTING.

De eenige, universeele meststof, die de kleine landbouwer - en trouwens iedereen,
die mesten wil - aanwendt, is mest van klein vee en dus in de eerste plaats geitenmest, want er worden over het algemeen veel meer geiten (kabrieten) dan schapen
gehouden. Overdag zwerven de kudden vrij over de weidegronden, maar 's avonds
komen zij uit eigen beweging of opgedreven door het geroep en gegil der geitejongens
naar de koraal, d.i. de omheinde of ommuurde ruimte, waar het vee 's nachts in
geschut wordt. De gedurende den nacht afgescheiden uitwerpselen blijven in de koraal
liggen, worden door het vee zelf fijn- en vastgestampt en hoopen zich langzamerhand
in een dikke, droge, vaste laag op. Tegen den regentijd is het in elk geval wenschelijk,
dat de koraal uitgemest wordt, daar men anders kans loopt, dat de grond één groote
modderpoel wordt en er aan de hoeven ontsteking optreden gaat. Wat doet men met
dien mest? Tot groote grief van verschillende personen, die in den loop der tijden hun
licht over de landbouwtoestanden in Curaçao hebben laten schijnen, luidt het antwoord op die vraag: men verkoopt ze naar het buitenland. Er wordt een regelrechte
handel in dit artikel gedreven; geregeld worden er van de Benedenwindsche eilanden
niet onaanzienlijke hoeveelheden uitgevoerd. Op sommige Fransche en Engelsche
Antillen, vooral op Barbados, is men zeer op deze meststof gesteld.
Wij zullen ons hier niet verdiepen in de vraag, of men op onze eilanden indirect meer
voordeel van dezen mest hebben kon bij aanwending op eigen bodem dan men nu
direct uit den verkoop behaalt, maar willen slechts een tweetal punten, voor ons
onderwerp van belang, vaststellen: ten eerste, dat de akkerbouw in den regentijd
(misschien met een enkele uitzondering op de een of andere plantage) zonder bemesting gedreven wordt en ten tweede, dat de tuin- en de ooftbouw, voor zoover zij
er behoefte aan hebben, steeds over voldoenden koraalmest beschikken kunnen, want
ook voor den inlandschen afnemer is hij te koop.
Mest van rundvee, paarden en ezels is op de eilanden niet in tel, ook niet voor
uitvoer.
Bij de zeer oppervlakkige grondbewerking, die gebruikelijk is, kan de mest nooit
diep in den grond geraken en vaak wordt niet eens de moeite genomen om den mest
onder te werken. Bij struiken, groote kruiden, klimplanten als de kalebas, jonge
vruchtboomen, enz. gooit men eenvoudig wat geitenmest in den krans, die rondom
den stengelvoet voor de begieting aangebracht is. Met elke begieting, die de plant
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krijgt, trekt een gedeelte van de oplosbare stoffen van den mest met het water in den
grond. Eenvoudiger kan het al niet.
Kunstmest is in Curaçao waarschijnlijk nooit anders ingevoerd dan ten behoeve van
proefnemingen door den landbouwkundigen dienst, toen deze nog bestond.
Met de bovenstaande gegevens omtrent grondbewerking, beplanting en bemesting
kunnen we nu den gang der dagelijksche werkzaamheden in een reeds aangelegden
moestuin en een ouder hofje nader in oogenschouw nemen.
's Morgens wordt het rad van den windmolen vol en dwars op den wind getrokken
en na eenige oogenblikken gutst het water in den bak.
De waar, die rijp is voor de markt, eischt de eerste aandacht. Sla wordt geplukt,
warmoes gesneden, roode biet, worteltjes en radijs verzameld, de struiken van jambo,
promente, tomaat en berehijn van de voor verkoop in aanmerking komende vruchten
ontdaan, waarbij tomaten steeds onrijp, nog geheel groen of op zijn hoogst met een
begin van uitkleuring, van de plant genomen worden. Schil en vruchtvleesch zijn dan
nog zoo stevig, dat de tomaten het vervoer zonder schade verdragen kunnen. De
koopers laten deze onrijpe waar eenvoudig thuis uitrijpen. Boonen worden geplukt;
van de kalebas largoe worden eenige vruchten afgesneden, van de maisstengels een
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paar onrijpe kolven afgedraaid. Watermeloenen. meloenen en pompoenen worden
betast om te voelen. of het oogenblik voor pluk al aangebroken is.
Alles te za men zal het in den regel en mag het ook niet meer dan de vracht uitmaken.
die een vrouw op de gebruikelijke wijze. nt. op het hoofd getorst. dragen kan. Het
werk in den tuin eischt de aanwezigheid van den man; de wandeling heen en weer
naar de stad eischt minstens een gedeelte van. zoo niet den gehee1en morgen en zoo
neemt de huisvrouw of een ander vrouwelijk lid van het gezin dan wel een opkoopster
de taak van bezorging naar de stads markt op zich.
Op de markt te Willemstad heerscht t s morgens een gezellige drukte. De koopvrouwen
van buiten zitten er met haar waren. groenten. vruchten. eieren. kippen. in korven of
stalletjes ten toon gespreid. op klanten te wachten en deze. de kokkies. zwermen uit
alle hoeken der stad naar de markt om haar inkoopen voor den dag te volbrengen.
Terwijl de vrouw aldus den verkoop behartigt. verricht de man het zwaarste werk.
dat zijn aanplant van hem vergt. het begieten. Dat geschiedt in den groentetuin driem.aal daags. t s m.orgens vroeg. tegen het heetst van den dag en in den namiddag.
Daartusschen in heeft de tuinder gelegenheid te wieden. te zaaien en te planten. dit
laatste bij voorkeur zoo laat m.ogelijk op den dag (die hier nooit een verlengstuk in
den avond krijgt) en om zijn maal foentsjie (gekookt maïsmeel) te verorberen. In
het hofje plukt hij de vruchten. die den volgenden dag stadwaarts vervoerd moeten
worden; mispels worden evenals tomaten ingezameld. wanneer het vruchtvleesch
nog hard is.
AKKERBOUW.

De maand October heeft op onze Benedenwindsche eilanden gemiddeld de meeste kans
om het begin van den regentijd in te luiden en de eerste zware buien te leveren. die toelaten
op het vrije veld te planten. Is na het eindigen van het vorige plantseizoen geen neerslag van eenig belang gevallen - wat regel is -. dan zijn de bovenste lagen der
akkers kurkdroog geworden en geeft alleen een neerslag van minstens 50 m.M., hetzij
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in één bui. hetzij in een paar kort op elkaar volgende buien. een redelijke kans om
de uitzaaiing te doen slagen. Om op alles voorbereid te zijn begint de landbouwer
in Augustus. September zijne velden in orde te brengen. wat spoedig geschied is.
Van diepe grondbewerking is geen sprake; het is al veel. wanneer de allerbovenste
laag met de hak (tjap) losgekrabd wordt. Daarbij worden de overblijfselen van een
vorigen oogst met de hem vergezeld hebbende of gevolgd zijnde onkruidflora opgeruimd. De trankeeren worden nagezien en hersteld. Het zaaizaad van kleine maïs.
boontjes en rankvruchten (op Aruba ook van pinda's of aardnoten). dat de landbouwer met voor zijn doen meestal ongewone zorg uit de opbrengst van een vorigen
oogst in goed gekurkte flesschen enz. bewaard heeft. wordt te voorschijn gehaald
en bij de hand gehouden. Heeft hij dat om een of andere reden niet kunnen doen. dan
voorziet hij zich tegen betaling bij gelukkiger collega's. of bij de landheeren der groote
plantages. van het noodige. of wel doet hij een beroep op de zoo bekende vaderlijke
zorg van het Gouvernement. Want in gevallen. waar vooruitzicht bestaat op gebrek
aan plantzaad van de hoofdproducten van den akkerbouw. kleine maïs en boontjes.
zal het Bestuur niet nalaten tijdig een voorraad van elders in te voeren om dezen
tegen lagen prijs. misschien zelfs om niet. ter beschikking van den kleinen landbouwer te stellen.
Het wachten is nu op de eerste flinke bui. Zoodra deze gevallen is. heerscht er een
koortsachtige onrust onder de plantende bevolking. want men moet er alles op zetten
om het volle voordeel uit den toestand te trekken. Bij de onberekenbaarheid en onregelmatigheid van den regenval is het immers niet uitgesloten. dat zoo'n eerste
gelegenheid om te planten niet tevens de eenigste voor het gansche plantseizoen
wordt. Met man en macht tijgt men aan het werk. De ijver, die bij dezen plantarbeid
ontwikkeld wordt, vindt zijn weerga niet bij ander landbouwwerk. Maar de landlieden weten dan ook bij ervaring, dat een paar dagen verschil bij den uitzaai beslissen
kan over slagen of mislukken van den oogst, als het voorloopig maar bij die ééne
bui blijft.
Het planten geschiedt als volgt. Op afstanden van 50 à 60 c.M. opent men met een slag
van de tjap ondiepe gaten, werpt daar eenige korrels of zaden in van het gewas. dat
men oogsten wil, scharrelt met den (blooten) voet wat aarde over het plantzaad heen
en trapt die aarde een weinig vast. Sommigen voeren de tjap. anderen volgen met
het zaad en er wordt in vlug tempo gewerkt.
Het is veelal de gewoonte om in hetzelfde plantgat meestal niet één. maar meer dan
één gewas te zaaien. Plant men bijv. kleine maïs. dan gaan met de maïskorrels ook
eenige boonenzaden het plantgat in. terwijl men tevens zorg draagt. dat er op gelijke
wijze een aantal zaden van rankvruchten over het veld verspreid worden. De
argumenten voor en tegen deze plantwijze kunnen we gevoegelijk laten rusten en ons
tevreden stellen met de uitkomst van de planterij in oogenschouw te nemen. naar
gelang het seizoen vordert.
Was het zaad van de kleine maïs krachtig kiembaar. dan verschijnen reeds binnen
een paar dagen de kiemspitsen boven de aarde. Iets later volgen de boontjes en de
rankvruchten. Houdt het regenweer aan. dan kunnen de gewassen ongestoord doorgroeien en staat na een paar keer wieden een driedubbele oogst te wachten: de kleine
maïs. recht en hoog opgeschoten. met de trossen of pluimen in den top. de boontjes.
die langs de maïsstengels naar boven klimmen en de rankvruchten (watermeloen.
meloen en pompoen). die den bodem bedekken. In jaren met een zeer gunstig verdeelden regenval lukt het zelfs wel een tweeden oogst van het graan binnen te halen.
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Na het afsnijden van de graantrossen loopen de knoppen in de oksels der hoogere
stengelbladen uit en ontwikkelen zich tot zijspruiten met elk weer een bloempluim.
Deze tweede generatie heet kriojo. 1) Of men hiervan een tweeden graanoogst verkrijgt, zal behalve van de weersomstandigheden ook van het uitblijven van insectenplagen afhangen.
Valt er droog weer in na het wegsnijden van de graantrossen, hetzij na den eersten dan
wel na den kriojo-oogst, dan laat men de stengels nog eenigen tijd in den grond staan,
totdat zij een gedeelte van hun sap verloren hebben, snijdt ze dan bij den grond af,
laat ze zoo noodig in de zon nog verder uitdrogen en vervoert ze naar de bergplaatsen,
waar zij opgetast en bewaard worden, om in den drogen tijd als veevoeder voor
groot vee te dienen.
Oudtijds waren deze gedroogde maisstokken van minstens even veel belang als de
korrel, want de laatste, voor menschelijk voedsel bestemd, was bij onvoldoende opbrengst gemakkelijker te vervangen dan de stokken, het voer voor het groote melkvee, ossen, paarden en ezels en de dakbedekking der vroegere negerhutten. Er werd dan
ook op de groote plantages een variëteit van de kleine mais geteeld, die goed bestand
was tegen tusschentijdsche droogte in den regentijd en die bij niet al te ongunstigen
regenval zooal niet een korrel- dan toch een stokkenoogst gaf. Voor den kleinen
landbouwer hebben de maisstokken echter niet evenveel belang als voor den houder
van groot vee. Voor zijn ezel heeft hij aan een kleinen voorraad genoeg en raakt deze
op, welnu, wat is eenvoudiger dan den ezel op de gemeene weigronden, desnoods
op particulier terrein, zelf zijn schraal kostje te laten zoeken en het zoolang zonder
rijdier te stellen. Men heeft pogingen gedaan om variëteiten van Sorghum (kleine
mais) in te voeren, waarbij in de eerste plaats op de korrelopbrengst en eerst in de
tweede plaats op die van stokken gelet werd. De thans afgeschafte landbouwkundige
dienst heeft in dat opzicht verdienstelijk werk verricht, door talrijke uitheemsche
soorten op proef te kweeken, waarbij hij steeds een beroep kon doen op de welwillende
medewerking van het Departement van Landbouw in de Vereenigde Staten. Het is
eigenaardig, dat de soorten met een naar verhouding groote korrel- en kleine stengelopbrengst, zoog. dwergsoorten, op Curaçao niet voldaan hebben. Bij een gunstig
plantseizoen heeft men meer voordeel van de forschere soorten; in een ongunstig
jaar geven de dwergvormen noch graan noch stokken, de grootere allicht nog eenig
veevoer.
Ligt er een dam op het terrein van den landbouwer, dan kan het gebeuren, dat de
toevloed van afvloeiend regenwater zoo groot is, dat er zich achter (boven) den dam
een plas vormt. Dat volloopen van de dammen, groot en klein, is voor wie op onze
Benedenwindsche eilanden iets met den landbouw te maken heeft, een gebeurtenis
van het grootste gewicht. Want het beteekent: voor langen tijd vocht in den bodem
voor den plantengroei en voor de putten.
Tenzij de bovendamsche waterplas door nieuwe buien aangevuld wordt, daalt zijn
spiegel door verdamping en door wegzakking in den bodem. Aan den rand van den
plas worden zaden uitgelegd van boontjes en vooral van rankvruchten. Naarmate
de krans van droogloopenden grond zich uitbreidt, zet men het zaaien daarin voort.
Is het een aarden dam, dan plant men rankvruchten ook gaarne in den damvoet zelf
en laat de ranken der pompoenen, meloenen en watermeloenen over den dam kruipen.
1) Spaansch: criollo; dit bijvoeglijke naamwoord bezigt men voor alles (mensch, dier, plant), wat
in de Spaansch-Amerikaansche landen zelf geboren of voortgebracht wordt.
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Zoo verkrijgt men op en bij den dam vaak een rijken oogst van verschillende gewassen,
in de eerste plaats rankvruchten.
Maar men kan hierbij ook tegenslag hebben. Wordt na het uitkomen van het zaad
de eerste damregen door een tweeden gevolgd, dan gaat het gezaaide meestal te
gronde en moet er overgeplant worden. Een regenverdeeling, die den gewonen akker
ten bate komt, kan op die manier tot geheele of gedeeltelijke mislukking bij de dambeplanting aanleiding geven. Het komt bij de groote onregelmatigheid van den regenval zoo zelden voor, dat alles tegelijk slaagt. Ook bij de beplanting der akkers gebeurt
het herhaaldelijk, dat een eerste uitzaai bij tusschentijdsche droogte door een tweede
of zelfs een derde gevolgd moet worden, zonder dat daarmee uitzicht op oogst verzekerd is.
Tot dusver is het al of niet slagen van den oogst alleen beschouwd in afhankelijkheid ZIEKTEN EN
van den regenval. Maar het uitblijven van regen op de gewenschte tijdstippen bij den PLAGEN.
akkerbouw, of een teveel aan water bij de dambeplanting, zijn niet de eenige tegenslagen, waarmede de landman te kampen heeft. Hoe vreemd het ook moge schijnen
bij een zoo droog klimaat, een feit is het, dat een heirleger van schadelijke insecten
meestal onmiddellijk gereed staat om zich te goed te doen aan wat de mensch heeft
gezaaid en vol hoop en verwachting ziet opkomen. De kleine mais heeft nauwelijks
de eerste stengelblaadjes tot ontplooiing gebracht, of de plantjes kunnen ten offer
vallen aan bladvretende rupsen, die zoo gulzig op het sappige groen aanvallen, dat
in korten tijd de harde middelnerven alleen nog over zijn. Geheele velden worden
letterlijk kaalgevreten. Ook kunnen rupsen nog veel kwaad doen aan het gebladerte
van het rijpere gewas en nog later nestelen zich weer andere vlinder- en motlarven
in de bloem- en de rijpende vruchttrossen. Geen beter middel om dit ongebroed te
vernietigen dan een zware stortregen van een millimeter of vijftig, waardoor de
rupsen wegspoelen en verdrinken, maar de mensch heeft dit middel helaas niet in
de hand en de natuur is maar heel weinig geneigd het toe te passen.
Bladluizen met haar afscheidingen van kleverige honingdauw, waarin zich op hun
beurt weer schimmels ontwikkelen, belemmeren den normalen groei van de bloempluimen. En dan ten slotte de "moesca" ! 1) Dit is een galmugje, rood van kleur, dat
een eitje legt in het vruchtbeginsel van de kleine mais. De larve zuigt de rijpende
korrel uit en op den tijd, dat men een gerijpte korrel meent te mogen aantreffen, vindt
men looze bloempakjes. Zoo komt er van den korreloogst soms niets terecht. Wel heeft
het mugje natuurlijke vijanden in eenige sluipwespsoorten, die zijn larven aantasten,
maar onder een ongelukkigen samenloop van omstandigheden kan de "moesca
geweldige schade aanrichten, ook al schijnt de aanplant met zijn bosch van pluimen
op het oog een rijken oogst te belooven.
Ook de meeste andere gekweekte gewassen kennen dierlijke vijanden. De klachten
over beschadiging door insecten van het te veld staande gewas, met als gevolg mindere
opbrengst of gedeeltelijke, ja zelfs algeheele mislukking, zijn in de Koloniale Verslagen
schering en inslag.
Bij den tuinbouw met besproeiing besteedt men uit den aard der zaak meer aandacht
aan den aanplant en ligt bij het optreden van insectenplagen een ingrijpen, bijv.
met het doel rupsen uit de planten te verwijderen, meer voor de hand. Over het
algemeen heeft men hier weinig hinder van insecten, die het op het groen of de
tt

1)

Spaanseh: mos ca = vlieg.
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vruchten van de plant voorzien hebben. Mieren kunnen wel eens met pas uitgelegde.
fijne zaden op sleep gaan; parasolmieren doen soms een nachtelijken strooptocht naar
de warmoesbladen. Verder kan hier nog een diersoort overlast geven. waarvan men
dat op het eerste gezicht niet verwachten zou. Hoe vaak gebeurt het niet. dat vele
kiemplantjes uitgetrokken en in de zon verdord liggen en nog meer ervan geheel
verdwenen zijn. Op het oog lijkt het. alsof de schade door vogels aangericht is. De
groote boosdoener is echter een hagedis. de blausana. Het is volwassen een forsche
knaap. ongeveer tweemaal zoo lang als de Hollandsche duinhagedis. De kleuren op
het lichaam zijn geelgrauw en groen. maar de lange staart is grootendeels blauw.
Ze houdt van de felle zonnewarmte en komt bij zonnig weer eerst in den loop van
den morgen uit haar schuilhoeken te voorschijn; dit zijn gegraven gangen in den
grond. in vervallen metselwerk. onder blad- en takafval in heggen. waarin zij in den
namiddag weer verdwijnt. Hoewel zij ook insecten niet versmaadt. bestaat haar
hoofdvoedsel uit teere en zachte plantendeelen. zooals vruchtvleesch van mango·s. enz.
en uit jonge. fijne. sappige kiemplantjes.
De ooftbouw kent natuurlijk ook zijn plagen. Sommige vogelsoorten (o.a. parkieten)
doen zich te goed aan halfrijpe en volrijpe vruchten; aantasting van vruchten door
insecten komt ook voor. maar de hinderlijkste insecten zijn verschillende soorten van
schildluizen op stam. blad en vrucht.
De kleine landbouwer doet weinig of niet aan bestrijding van schadelijk gedierte.
VEEHOUDERI].

In de laatste jaren gingen volgens mededeeling in het Koloniaal Verslag ook huurders
van domeingronden op Curaçao. die een paar H.A. grond hadden. zich toeleggen op
het houden van één of meer melkkoeien. Ongetwijfeld zal dit samengaan met het kweeken
van groenvoer voor dit vee en dan komen in aanmerking grassoorten. als Johnsongras (Andropogon sorghum var. halepensis). Guineagras (Panicum maximum) en
vooral Paragras (Panicum molle) en verder alfalfa (Medicago sativa). Teelt van
groenvoer eischt natuurlijk kunstmatige watervoorziening.
Overigens houdt de kleine man er vaak een ezel op na als rij- en trekdier en wat
kippen. als deze hem niet in zijn tuinbouwbedrijf kunnen hinderen. Het houden van
geiten op huurterrein is van Gouvernementswege aan banden gelegd.
Met dit overzicht is het bedrijf van den kleinen landbouwer op het hoofdeiland Curaçao
in hoofdzaken geschetst. Achtereenvolgens zal nu nog een korte blik geslagen worden
op zijn toestand op de overige eilanden en daarbij in de eerste plaats aangegeven
worden. waarin de omstandigheden daar zich van die op Curaçao onderscheiden.

ARUBA.

Op dit eiland zijn in de laatste tien jaren groote economische veranderingen ingetreden. die zich o.a. daarin uitten. dat men zich van den landbouw afkeerde. Vele
kleine eigendommen en huurgrondjes bleven onbeplant. ook in gunstige regenjaren.
Bij den akkerbouw valt op te merken. dat de kleine planters zich meer dan op
Curaçao op den verbouw van zaadboontjes toeleggen. terwijl de aanbouw van aardnoten (pinda's). voor Curaçao een uitzondering. op Aruba sterk verbreid is. Moestuinbouw met besproeiing was voorheen zoo goed als onbekend; wellicht dat daarin
thans wijziging komt. nu de sterk toegenomen bevolking een grootere vraag naar
versche bladgroenten en wortelgewassen ongetwijfeld in het leven roepen zal.
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De akkerbouw onderscheidt zich niet van die op Curaçao. Groenten schijnt men er
nog niet voldoende te telen om de dagelijksche behoefte te dekken; het tekort vult men
aan door toevoer van Curaçao.

BONAIRE.

De afwezigheid van grootere bevolkingscentra, gelijk Willemstad op Curaçao er DE BOVENeen is, met een aanmerkelijke dagelijksche vraag naar fijnere tuinbouwproducten en WINDSCHE
de gunstiger regenval maken het begrijpelijk, dat een moestuinbouw, werkende met EILANDEN.
kunstmatige watervoorziening, er niet ontstaan kon. Spreekt men van een gedeelte
van den landbouw, als van groentebouw of tuinbouw, dan bedoelt men daarmee de
teelt van gewassen op de zoogen. kostgrondjes, waarop de eigenaars of huurders verschillende producten, in de eerste plaats voor eigen gebruik, kweeken. Het bedrijf
heeft echter meer van akker- dan van tuinbouw en is in geen geval te vergelijken
met den moestuinbouw op Curaçao, welke veel meer tijd en toewijding van den landman eischt dan de tuinbouwgewassen en groenten op de Bovenwindsche eilanden
doen.
Men teelt op de kostgrondjes zoog. grondprovisiën, dus knolgewassen: yams (Dioscorea
alata), cassave (Manihot utilissima), sweet potatoes (Ipomoea batatas), aardappelen
Solanum tuberosum), arrowroot (Maranta), tanniers (Colocasia esculenta) en voorts
uien, kool, boonen, maïs (Zea), kleine maïs (Sorghum), suikerriet, ananas, aardnoten,
enz., terwijl natuurlijk ook de gewone tropische vruchtgroenten, als tomaten, enz.,
waarvan voor Curaçao een opsomming gegeven werd, aangeplant worden.
Aangezien er van sommige knolgewassen, waarvan te noemen vallen yams, zoete
aardappelen en gewone aardappelen, gewoonlijk meer geoogst wordt dan er ter plaatse
verbruikt worden kan, tracht men zulke producten ook uit te voeren. Behalve van
de omliggende Antillen komt de vraag er naar soms ook van onze Benedenwindsche
eilanden, maar de handel in landbouwvoortbrengselen tusschen beide gebiedsdeelen
heeft om verschillende redenen nooit vasten voet kunnen krijgen. Niet lang geleden
werden op St. Martin en St. Eustatius op initiatief van de overheid vereenigingen
opgericht tot bevordering van landbouw, veeteelt en visscherij en op Curaçao een
handelsagentschap tot bevordering van den afzet van producten van de Bovenwindsche eilanden op Curaçao en Aruba. Het is te hopen, dat door deze maatregelen
een geregelde afzet van landbouwproducten tot stand komen en op den duur stand
houden zal.
Zeer nadeelig voor de ontwikkeling van het kleine landbouwbedrijf is de omstandigheid,
dat zoovele mannelijke bewoners van St. Martin en St. Eustatius werk zochten en
zoeken buiten hun eiland. Van deze eilanden trokken vele werkkrachten, waaronder
kleine landbouwers, elk jaar naar St. Domingo, St. Barthelemy, Porto Rico, om
daar tijdelijk te werken, terwijl sinds de vestiging der olieindustrie in ons zuidelijke
gebiedsdeel de trek meer daarheen gericht was. Afwezigheid van de mannelijke
arbeidskrachten, waarheen ook, voert tot verwaarloozing van het landbouwbedrijf,
daar de achterblijvende vrouwen de taak der mannen niet of slechts onvoldoende
overnemen. Zoo kan het gebeuren, dat men in een Koloniaal Verslag van een paar
jaar terug vermeld vindt, dat in het Nederlandsche gedeelte van St. Martin de meeste
groenten uit het Fransche gedeelte van het eiland betrokken werden.
Het heeft op St. Eustatius en St. Martin niet aan pogingen ontbroken om een of
andere cultuur ingang te doen vinden, waarin ook de kleine landbouwer zijn aandeel
hebben kon. Eenigen tijd heeft men zoo zijn hoop gevestigd gehad op de katoencultuur,
maar de uitkomst heeft ten slotte niet aan de verwachtingen beantwoord.
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VOORLICHTING
OP LANDBOUWGEBIED.

Als sluitstuk van dit overzicht moge hier een enkel woord gewijd worden aan de voorlichting op landbouwgebied, want dit raakt toch ook den kleinen landbouwer. Ongeveer
twintig jaar lang heeft de kolonie op een landbouwkundigen dienst kunnen bogen,
soms in een enkel persoon vertegenwoordigd, bij tijden ook met een afdeeling voor de
Bovenwindsche eilanden. In die jaren heeft men met verschillende cultures van eigen
bodem en van vreemden oorsprong proeven genomen, zoo op de Benedenwindsche
eilanden met de inheemsche dividivi en met de teelt van sisal op Curaçao en
St. Eustatius en van katoen op St. Eustatius en St. Martin. Toen al deze pogingen ten
slotte op verschillende klippen gestrand waren, heeft men er het bijltje maar bij neergelegd en den landbouwkundigen dienst uit de begrooting geschrapt; dat was tusschen
1920 en 1925. In het Koloniaal Verslag van 1931 leest men echter weer, dat van
Gouvernementswege getracht wordt de bevolking op Curaçao te brengen tot een meer
intensieve bewerking van de moestuinen in de omgeving van de stad. Maar wel eigenaardig is de weg, die men daarbij inslaat! De gangmakers bij deze voorlichting zijn
niet, zooals men misschien verwachten zou, een landbouwkundige en zijn helpers in
dienst van het Gouvernement, maar het zijn •••• Chineezen, aan wie daartoe gronden
voor tuinbouw uitgegeven zijn, bij en naast tuintjes van inlanders, die hetzelfde
bedrijf uitoefenen. Gehoopt wordt, dat aan de eigen bevolking daardoor een eenigszins
betere bewerking van den grond en een doelmatiger wijze van planten bijgebracht zal
kunnen worden. De vraag mag gesteld worden, of met deze indringing van het
Chineesche element in het landbouwbedrijf de juiste weg betreden wordt, die naar
passende voorlichting van den inheemschen kleinen landbouwer voeren moet.
P.
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VAN BREEMEN.

DE NEDERLANDSCHE ANTILLEN ALS ÉÉN AFZONDERLIJK
BESTUURSGEBIEDt TOT HET EINDE DER NEGENTIENDE EEUW
Ook nog in de tweede helft der 1ge eeuw was handel. en vooral handel met Venezuela.
naar men meende. hetgeen het eiland Curaçao noodig had. om aan zijn natuurlijke
bestemming te beantwoorden en als welvarend te kunnen worden aangemerkt.
Het handelstractaat met Colombia. na het uiteenvallen dezer
republiek tusschen onze regeering en die te Caracas gehandhaafd. werd in 1851 vervangen
door het z.g. handels-modusvivendi (wederzijdsche behandeling op voet van meestbegunstigde natie). dat in 1869 door
Venezuela werd opgezegd. Dat.
ondanks de groote moeilijkheden
met de in 1870 opgetreden
Guzmán Blanco-regeering. de
handel in 1872 als bloeiend werd
beschreven. geeft wel een eigenaardigen kijk op de verhoudingen van destijds.
Omstreeks den tijd der slavenemancipatie werden. althans voor
het eiland Curaçao. in de officieele verslagen geen statistische
gegevens verstrekt van de waarde
van in-. uit- en doorvoer. De
import had grootendeels betrekking op goederen in consignatie.
terwijl de koopvaardijkapiteins
ook eigen negotie deden; uit
Engeland werden bunkerkolen
aangevoerd. Bij import en distributie van consumptie-artikelen
waren een eerste. een tweede en
een derde. zelfs een vierde hand
betrokken. Schepen uit Hamburg
WILLEM 111, KONING DER NEDERLANDEN, door N. Pieneman, 1856.
en
andere N oordeuropeesche haRijksmuseum, Amsterdam.
vens deden Curaçao wel aan.
maar de lading was grootendeels bestemd voor de kust - in regelrecht verkeer en de retourvracht (koffie en verfhout van Venezuela. huiden en tabak van Santa
Marta en Cartagena) werd in de landen van oorsprong zelf aan boord genomen; vooral
te Puerto Cabello en Maracaibo waren reeds vele Duitsche handelshuizen gevestigd.
Door het bekende decreet van President Guzmán van 1881 werd aan Curaçao als stapelplaats voor den Venezolaanschen invoerhandel de laatste slag toegebracht; ons eiland
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HANDEL.

in het Westen en Trinidad in het Oosten zouden voortaan regelmatigerwijze nog slechts
dienst kunnen doen als overscheepstations voor de goederen. welke Venezuela zonder
tusschenkomst dezer beide eilanden met het buitenland verhandelde. Aanvankelijk
was zelfs die overscheping gereserveerd voor Venezolaansche havens. doch een protest
der Ver. Staten (de Red D. Line scheepte de Maracaibo-Iading op Curaçao over)
maakte daaraan een einde. Afgezien van Guzman's animositeit tegenover Curaçao
was diens tariefpolitiek de verwezenlijking der reeds door Bolivar voorgestane. met
het doel eigen handels- en scheepvaart relaties met de groote mogendheden tot stand
te doen komen. Die politiek eischte een streng toezicht op den clandestienen invoer.
een toezicht waarbij thans twee partijen belang hadden. de Venezolaansche fiscus
en de in Venezuela gevestigde Duitsche importhandel. welke laatste den Engelschen
had verdrongen en aan wien natuurlijk een maatregel ter voorkoming dat de inlandsche
detaillist zich uit de pakhuizen op Curaçao en Trinidad voorzag. uiterst welkom was.
Een nationale Venezolaansche invoerhandel echter ontstond ook uit de heffing van
30 % extra invoerrecht op van de Antillen (en de Guyanas) ingevoerde goederen niet.
De waarde van den totalen invoer op Curaçao, in 1896 bijna drie miljoen gulden,
daalde in 1898 tot minder dan twee miljoen. die van koopmanschappen (ongespecificeerd) van bijna één tot minder dan een half miljoen; een pokkenepidemie in
Venezuela en de Spaansch-Amerikaansche oorlog, belemmerden in laatstgenoemd
jaar den wederuitvoer.
De waarde van den uitvoer werd destijds niet opgegeven. omdat phosphaat, het
eenige aan uitvoerrecht onderworpen product, niet werd geëxporteerd; aangiften
alleen ten dienste der statistiek kende men nog niet.
SCHEEPVAART.

Uit Nederland arriveerden in 1862 nog maar 12 schepen; van de uit Noord-Amerika
aangekomene voerden echter zestien de Nederlandsche vlag, van die uit niet-Nederlandsche Europeesche havens twee. Van Landstransportschepen werd omstreeks
dezen tijd nog steeds gebruik gemaakt. De geheele havenbeweging was, naar hedendaagschen maatstaf, onbeteekenend en de tonnage der schepen - ook die in de groote
vaart - gering.
Omstreeks 1900 vinden wij het totale aantal schepen, vergeleken bij omstreeks 1850.
met circa 100 % toegenomen. de tonnage echter met niet meer dan circa 50 %. Stoomen zeilschepen werden destijds in de statistiek nog niet afzonderlijk vermeld en het verkeer met Europa en Noord-Amerika moet aanzienlijk grooter zijn geweest dan de
cijfers zouden doen vermoeden; stoomschepen in den geregelden lijndienst kwamen
op Curaçao via andere ZuidaOlerikaansche en Westindische havens, welke statistisch
als plaatsen van herkomst werden behandeld.
Als op Curaçao ingevoerd werd in 1862 vermeld 450 ton divi-divi, als op het eiland
doorgevoerd in de jaren 1896-1898 vinden wij o.a. 250.000 à 400.000 zakken koffie;
in het eerste geval moet aan doorvoerhandel. in het tweede aan overscheping en vervoer in transito worden gedacht. De stooOlvaartondernemingen brachten het systeeOl
in zwang van koffie op doorconnossement te vervoeren. van Maracaïbo naar Europa
en Noord-Amerika, via Curaçao.

VERKEERSWEZEN.

Na afloop van het contract met de Curaçaosche Paketvaart Maatschappij werd in
de jaren 1853-1857 de mailverbinding in stand gehouden door het Gouvernementsschroefstoomschip Vice-admiraal Rijk. dat echter daarna den maildienst tusschen
Paramaribo en Demerary verrichtte.
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S.S. "PRINS MAURITS", ZUSTERSCHIP VAN HET S.S. "ORANJE NASSAU".

In 1861 kwam een contract tot stand met de Jesuruns, voor het vervoeren der
Curaçaosche mails voor Europa naar St. Thomas, sedert 1863 tegen subsidie. Deze
schoenerdienst liet nogal eens wat te wenschen over; in 1869 en 1870 echter voer het
sis Honfleur, onder de Nederlandsche vlag twee maal per maand van Curaçao naar
St. Thomas, in aansluiting op de Royal Mail. Drie jaar lang (1869-1871) deed de
Franschemail (Comp. Générale TransatIantique) Curaçao aan, eens per maand,
wat echter geen succes was. In 1871 kwamen de Duitsche mailbooten (Hamburg
Amerikanische Packetfahrt A.G.) op uit- en thuisreis op Curaçao. In 1872 lezen wij
weder alleen van een verbinding door middel van schoeners met St. Thomas. Toen
in 1885 de Royal Mail het knooppunt van haar Westindischen dienst van St. Thomas
verlegd had naar Barbados, had de schoenerdienst alleen nog beteekenis voor de
verbinding tusschen Beneden- en Bovenwindsche eilanden; voor de mails kon men
destijds gebruik maken van de diensten der Liverpool lijnen (West India and Pacific
en Harrison).
Het briefport tusschen Nederland en Curaçao vice versa (via St. Thomas of Fort
de France, Martinique) werd in 1869 gesteld op 55 cents per 15 gram, dat met de
Duitsche mail,tusschen Curaçao en Duitschland of Oostenrijk vice versa, in 1871
op 35 cents per 15 gram.
Reeds in 1863 intusschen was Curaçao opgenomen in het vaarplan eener Engelsche
lijn, de Liverpool Western and Spanish-America Steam Packet Comp.; de vracht van
Engeland bedroeg 50 tot 60 shillings per 40 cft., de passage 1e klasse & 30.-.-.
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In 1879 werd de Curaçaosche haven reeds maandelijks door 8 stoomschepen, in geregelde lijnen
varend, bezocht, drie Duitsche, drie Engelsche
en twee Fransche, terwijl er eens per drie maanden
nog een Fransch stoomschip aanliep.
Na veel tegenspoed kwam eindelijk in 1882 de
West-Indische Maildienst tot stand - ingevolge
Besluit van Z.M. Koning Witlem 111 van 30 April
1883 gerechtigd den naam Koninklijke West-Indische
Maildienst te voeren - , welke maatschappij een
geregelde mailverbinding tot stand bracht der
beide Westindische koloniën met het moederland,
in 1888 ook met New York. Het eerste schip der
maatschappij, de Oranje Nassau, arriveerde op
23 April 1884 op Curaçao en werd aldaar met
eenige feestelijkheid ontvangen. De dienst, welke
aanvankelijk een maandelijksche was, werd in
1890 tot een driewekelijkschen gemaakt, in 1897 tot
L. B. SMITH, U. S. CONSUL OP CURAÇAO,
stichter der brugverbinding over de haven, de man,
een halfmaandelijkschen.
die het initiatief nam tot de electrische verlichting
der stad en%;.
In 1882 werd op Curaçao een verbinding tusschen
de beide stads gedeelten aan weerszijden der haven
door middel van stoomveerponten tot stand gebracht, in 1888 de Koningin Emmabrug gebouwd, door een Amerikaansch ingezetene geëxploiteerd, die mede de stad
van electrisch licht voorzag en ijs fabriceerde.
In 1889 werd het eiland Curaçao aangesloten bij het telegraafnet der Compagnie
française des Cables télégraphiques.
De Curaçaosche telefoon is aangelegd onder de verordening van 27 September 1884,
eerste concessionaris E. Araujo.
INHEEMSCHE
BEDRIJVEN.

Volgens particuliere mededeelingen waren er in 1853 op Curaçao nog 260 plantages,
10 of 12 jaar later nog maar 100. Toch had de emancipatie op de eilanden lang niet
zulke ernstige gevolgen als in Suriname; niet de landelijke bedrijven, maar handel
en scheepvaart werden nog steeds geacht de hoofdbronnen van bestaan te zijn van
"de" bevolking, althans op Curaçao.
Daargelaten of de Gouvernementscultures in het leven waren geroepen om uit de
toekomstige geëmancipeerden zelfstandige kleine landbouwers, dan wel vrije plantagearbeiders te vormen, de geldelijke offers, welke die cultures eischten, wenschte men niet
te blijven brengen; na 1853 werd de cochenilleteelt op Curaçao en Aruba aan
particulieren overgelaten en in 1869 was er in de koloniale rekening geen sprake meer
van cultures. Pogingen, in de negentiger jaren wederom aangewend, om zijdewormen
en bijen te teelen mislukten. Particulieren begonnen omstreeks 1898 op Curaçao zich
op den aanplant van sisal toe te leggen.
In 1898 was Aruba slechts 95 runderen rijk, overigens echter was tegen het einde der
vorige eeuw de veestapel op de Benedenwindsche eilanden van heel wat grooter
omvang dan thans.
Het roode stokvischhout kwam in 1866 nog voor in den productiestaat van Bonaire.
Buiten de opbrengst van het zout, de grootste post, trok in laatstgenoemd jaar het
Gouvernement nog 31.000 gulden inkomsten uit Bonaire. Als Gouvernementsplantage
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echter kon het eiland, naar men meende, niet meer geëxploiteerd worden, nu de
slavernij was afgeschaft; in 1868 had verkoop plaats van al de domeingronden op
Bonaire en Klein Bonaire, opbrengst bijna 82.000 gulden. De Gouvernements-zoutpannen
volgden spoedig; na 1870 is er in de koloniale rekening van Gouvernements-zoutwinning geen sprake meer. De uitvoer, in 1862 20.000 vaten à 125 dM3 of 300 oude
ponden, bedroeg in 1896 ruim 75.000 vaten.
Van eenige economische ontwikkeling der Bovenwindsche eilanden kon in de jaren
voor en na de emancipatie geen sprake zijn. De suikercultuur op St. Maarten en
St. Eustatius was ten doode opgeschreven en tegen het einde der eeuw was alle landbouw
op de drie eilanden allang kleine landbouw geworden.
St. Maarten heeft steeds het voordeel genoten van in de zoutpannen een geheel eigen
bestaansbron te hebben, los van de productiviteit van den bodem. Maar ook heeft
altijd de tegenstelling zich laten gelden, dat zoutwinning droogte vraagt, landbouw
regen, dat het zoutgaren veel handen eischt voor korten tijd, de landbouw constante
inspanning van krachten. In 1876 is te Philipsburg een aanlegsteiger gebouwd. Hoe
wisselvallig het zoutbedrijf is, kan blijken uit de uitvoercijfers van 1896, 1897 en 1898,
t.w. bijna 42.000 H.L., 314 H.L. en bijna 52.000 H.L.
Op St. Eustatius zijn reeds vóór de emancipatie proeven genomen met nopal - welke
mislukten - en met katoen, welke aanvankelijk een beter resultaat hadden; hoewel
er tot 1870 op bescheiden schaal katoen gekweekt werd, kon de cultuur na het einde
van den Amerikaansehen burgeroorlog voorloopig niet tot ontwikkeling komen.
Ernstige pogingen om de geëmancipeerden aan het eiland te binden werden niet
gedaan en het overschot der bevolking moest af en toe uit de openbare kas worden
gesteund. In 1897 werd in het moederland 10.000 gulden ingezameld voor de noodlijdende bevolking der door een orkaan geteisterde eilandjes.
Op Saba streden in het laatst der eeuw aardappelen en uien om de voorrang, als
voordeelige exportproducten.
De veeteelt op de Bovenwindsche eilanden was op het einde der eeuw wel vooruitgegaan
sedert den slaventijd, maar was nog niet belangrijk; in 1898 intusschen was de veestapel
op Saba grooter dan in 1931 en op St. Eustatius was het aantal schapen grooter dan
tegenwoordig.
Handel en scheepvaart hadden geen gelegenheid om zich te ontwikkelen; tot 1883 echter
voorzag Philipsburg het plaatsje Marigot in Fransch St. Martin nog van benoodigdheden; een belastingverordening van 1884 echter, gericht tegen het ontduiken van rechten ten nadeele van den Nederlandsehen kolonialen fiscus, verminderde dezen handel.

TOESTAND
BOVENWINDSCHE
EILANDEN.

Op Aruba maakte in 1854 het systeem der vrije goudontginning plaats voor het verleenen van concessie aan één persoon (L. J. de Jong t s Gravenhage voor 40 jaar).
De concessie werd echter reeds in 1860 ingetrokken; in 1867 werd eerst aan de inwoners
weder toegestaan om, met gouvernementsvergunningen, de goudwinning ter hand te
nemen en, wat later, aan F. Isola het recht van ontginning toegekend van alle mineralen
bevattende gronden op het eiland, tegen betaling van zeker vast concessierecht. Bij
deze concessie, welke later op de Aruba Island Gold Mining Co. Ltd. overging, verplichtte het Gouvernement zich den concessionaris zooveel mogelijk te "beschermen"
en "aan te moedigen". Belangrijk is de goudproductie van Aruba vóór 1900 niet geweest;
in 1898 kwam een verordening tot stand betreffende concessies tot winning van
metalen in Curaçao.

MIJNWEZEN.

t
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De ontdekking van wat men guano noemde op Klein Curaçao (1871), op Aruba (18731874) en op Curaçao (1874) heeft gedurende zekeren tijd op onze Benedenwindsche
eilanden de gedachten een nieuwe richting gegeven; er bestonden dus inderdaad nog
andere economische mogelijkheden dan handeldrijven op Venezuela. Het is wel eigenaardig, dat een Engelsch mijnwerker, John Godden, voor het eerst op onze eilanden
phosphaat moest vinden en overal waar deze stof op ons grondgebied aanwezig was
een rol moest spelen, terwijl toch dicht genoeg in de buurt (Sombrero, Aves) al
geruimen tijd eerder de exploitatie een aanvang had genomen, waarbij zelfs arbeidskrachten van onze eilanden werden betrokken.
Terwijl in 1871 de eerste lading phosphaat van Klein Curaçao en in 1875 de eerste
van Sta. Barbara op Curaçao, naar Engeland werd verscheept, had pas in 1878 een
inschrijving plaats tot het verkrijgen der concessie voor de ontginning op Aruba, een
inschrijving waarbij vreemde dingen gebeurden; de exploitatie ving in 1880 aan.
Vóór de inschrijving moest in rechten worden uitgemaakt of phosphaat een delfstof
was in den zin der Isola-concessie, daarná moesten protesten worden behandeld,
van de A.G.M. Co. Ltd. en van John Godden, welke laatste rechten had verkregen op
de Serro Colorado-terreinen. De moeilijke vraag, met betrekking tot deze laatste
terreinen - de vindplaatsen van phosphaat - was of die rechten, krachtens de verordening van 8 Mei 1867, nopens de uitgifte van publieke gronden in de kolonie
Curaçao, al dan niet uitsluitend betrekking hadden op de uitoefening van landbouw
en veeteelt. Wegens al deze kwesties was de uitvoer van phosphaat van Aruba tot
1898 niet aanzienlijk.
Godden was ook sedert 1876 belanghebbende bij de zwavelhoudende terreinen op
Saba, in 1890 tezamen met de Sulphur Mining Co. te Philadelphia; belangrijke resultaten werden niet verkregen.
In 1895 stelde een Amerikaansch ingenieur een onderzoek in naar den van ouds
bekenden rijkdom aan mangaanerts op St. Maarten en in 1897 werd een proeflading
naar de V.S. verscheept; tot geregelde exploitatie echter kwam het niet.
MUNTSTELSEL,
BANKWEZEN.

Tegen het midden der 1ge eeuw kwamen op Curaçao vele Fransche vijfIrancstukken
in omloop, welke als rijksdaalders werden behandeld, hoewel de ofIcieele koersbepaling een lagere waarde aan deze munten toekende dan 50 cents Nederlandsch;
de c.c. F (gulden Curaçaosch courant) ontstond, naast de Nederlandsche rekenmunt.
De tweede Curaçaosche muntregeling (1853) aanvaardde het systeem van den zilveren
standaard. Nederlandsche en vreemde gouden munten werden niet meer als wettige
betaalmiddelen erkend; slechte munt werd aan de circulatie onttrokken en Nederlandsch
zilvergeld ingevoerd. Alles tevergeefs echter; het Nederlandsche geld vloeide weg
en de nog aanwezige oude munten werden in eere hersteld, vooral de van ouds
populaire Spaansche daalder. Deze toestand bleef bestaan tot dat omstreeks 1870 de
groote daling van den zilverprijs intrad; gekapt geld intusschen was in 1881 nog in
omloop.
De invoer in laatstgenoemd jaar van Nederlandsch goudgeld ging niet gepaard met
intrekking der wet van 1853, zoodat voortaan de dubbele of hinkende standaard gold;
een tarifeering van vreemde gouden munten volgde in 1889.
Nadat de daling der handelswaarde van den pilaardollar verlaging van den ofIicieelen
koers dezer munt, voor transacties met de openbare kassen, noodzakelijk had gemaakt,
schafte de muntwet van 1899 den gulden Curaçaosch courant af en verving dezen door
den gulden Nederlandsch, op de basis 94 : 100.
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De Curaçaosche Bank kon na 1850 een aanvang maken met het moeizaam wederopbouwen van haar kapitaal, voorloopig daarin nog bemoeilijkt door ongunstige
algemeene toestanden.
Op 31 December 1862 bedroeg de circulatie van nog steeds oninwisselbare bankbiljetten 210.000 gulden. In 1892 werden fondsen beschikbaar gesteld tot dekking van het
papier, dat thans eindelijk weder inwisselbaar werd; de dekking vloeide weg, uit hoofde
der van ouds bekende oorzaak, maar de bankbiljetten, welke door het Gouvernement
natuurlijk voor de volle nominale waarde in betaling werden genomen, deprecieerden
niet.
De eindelijk in 1849 opgerichte Spaar- en Beleenbank gold zelfs in 1898 nog als instelling
van liefdadigheid; in laatstgenoemd jaar gaf haar balans een totaal van bijna een
half miljoen aan.
Op I Juli 1870 hield de Wees- en Onbeheerde en Desolate Boedelkamer op te
bestaan; in haar plaats trad de Curaçaosche Hypotheekbank. Het totaal der op
Curaçao ingeschreven hypotheken bedroeg op het einde van 1898 ruim vier miljoen
gulden.
De postwisseldienst werd in 1888 ingesteld.
De gezamenlijke bevolking der zes eilanden, op I Januari 1850 nog geen 28.000 zielen BEVOLKING.
sterk, bedroeg op het eind van 1862 een kleine 33.000, het garnizoen in beide gevallen
daarbij inbegrepen; zoowel op de Bovenwindsche als op de Benedenwindsche eilanden
was het aantal inwoners toegenomen, doordat de geboortecijfers de sterftecijfers hadden
overtroffen en ondanks de desertie van slaven naar andere gebieden, waar geen slavernij
meer bestond. Door de manumissies was de getalsverhouding tusschen vrijen en
onvrijen veranderd; in 1854 trouwens werd het aantal vrije negers en kleurlingen
op Curaçao reeds op 8000 geschat.
Een schrijver van omstreeks den tijd der emancipatie ontkende het bestaan van eigenlijke armoede bij de negers op Curaçao, tenzij deze oud of ziek waren, maar hing een
weinig aantrekkelijk tafereel op van den toestand der blanken aldaar, voor zoover deze
niet behoorden tot den koop mans- of winkeliersstand. De bestaansmogelijkheden
buiten het beperkte terrein van den handel waren weinige en de voortdurende aanwezigheid van tamelijk sterke garnizoenen verergerde den misstand van het blanke
pauperisme. De huisindustrie (hoedenvlechten en het maken van "conserftt), alsmede
het fabriceeren van sigaren en snuif gaven slechts aan een klein aantal personen een
armoedig bestaan; enkele geboren Hollanders oefenden nog een handwerk (het
smidsvak) uit.
Tegen het einde der eeuw was de gezamenlijke bevolking wederom in aanzienlijke
mate toegenomen en wel tot ongeveer 51.500; de vermeerdering sedert 1862 was op
de Benedenwindsche eilanden aanzienlijk - op Aruba zeer aanzienlijk - en de vermindering op St. Eustatius werd ruimschoots goedgemaakt door de vermeerdering
op de beide andere Bovenwindsche eilanden.
Allicht was de bevolkingsboekhouding, vooral voor wat betreft de vreemde elementen,
nog niet zeer nauwkeurig, maar de natuurlijke aanwas, zooals die uit de verslagen blijkt,
was in ieder geval aanzienlijk geweest sedert de emancipatie. De huwelijkscijfers
(gemiddeld circa 200 per jaar, op een bevolking van ongeveer 50.000 zielen) waren
nog niet hoog.
In 1898 hadden nog uitkeeringen uit de koloniale kas plaats aan hulpbehoevende
geëmanci peerden.
18
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ONDERWIJS,
GEZONDHEIDSZORG, CRIMINALITEIT.

Over den toestand van het schoolwezen omstreeks den tijd der emancipatie werpt
het Koloniaal Verslag betreffende 1862 eenig licht t o.a. door de mededeeling dat het
niet mogelijk was geweest het aantal onderwijs genietende kinderen op Curaçao vast
te stellen t wegens de pokkenepidemie van genoemd jaar t welke 237 slachtoffers maakte;
over het onderwijs op Saba zwijgt het verslag. Er was echter een Landsonderwijzer
aangesteld op St. Eustatius t waar in dat jaar 16 kinderen openbaar en 11 privaatonderwijs genoten.
Tegen het einde der eeuw echter was een groote vooruitgang merkbaar. Voor 1898
vinden wij opgaven van het aantal scholen en het aantal scholieren op ieder eiland;
circa 10 % der totale bevolking genoot schoolonderwijst op Curaçao en St. Eustatius
12 à 13 %t op Bonaire 11 %t op Aruba en St. Maarten circa 6 %t op Saba nog geen 4 %.
Het gecombineerde gesticht voor de verpleging van lepralijders en krankzinnigen goldt
evenzeer als het gasthuis of hospitaal voor de arment in 1862 nog als instelling van
liefdadigheid; dat de groote orkaan van 23 September 1877 het Huis op het Rif verwoestte t behoefde niet betreurd te worden. Op 1 Januari 1899 genoten 80 krankzinnigen
gestichtsverpleging (op Curaçao)t alsmede 41 lepralijders (18 op Curaçao t 8 op
St. Maarten en 15 op St. Eustatius).
In 1862 waren 3 van de 8 op Curaçao praktizeerende geneesheeren aan Nederlandsche
of vreemde hoogescholen gepromoveerde doctoren. Bonaire had in dat jaar nog alleen
een Landschirurgijnt Aruba echter een Gouvernements-geneesheer; op de drie Bovenwindsche eilanden werden in 1863 door het Gouvernement aangestelde en bezoldigde
geneesheeren geplaatst.
Voor toeneming der criminaliteitt na de emancipatie t geven de officieele cijfers geen
aanwijzingt ook niet die over het jaar 1866t het laatste jaar vóór de invoering der
nieuwe wetboeken; er was gedurende dat jaar op Curaçao geen enkel zwaar delict
gepleegd. Er waren echter in het algemeen meer politie-overtredingen geconstateerd
dan in den slaventijd. Op het einde des jaars bevonden zich 13 personen in hechtenis t
12 op Curaçao en 1 op St. Maarten.
Op Curaçao ontstond in 1871 t uit een persoonlijke kwestie tusschen Gouverneur en
Procureur-generaal t een cause célèbre t welke - in een kleine koloniale maatschappij
geen ongewoon verschijnsel - gaandeweg aspecten ging vertoonent aanvankelijk daaraan vreemd t hetgeen pleegt te wijzen op een dieperen ondergrond. De Overheid meende
met den sterken arm aan de gisting een einde te moeten maken en behaalde t helaas niet
zonder bloedvergietent het succes dat in dergelijke gevallen meestal verwacht mag
worden.
In 1898 was de justitieele bemoeienis alreeds belangrijk toegenomen; het totaal aantal
behandelde strafzaken (alle eilanden) bedroeg 281 t het aantal personen op 31 December
in hechtenis 62 t waarvan 59 op Curaçao.

WEERMACHT.

Het garnizoen der gezamenlijke zes eilanden bestond op het einde van 1862 uit
22 officieren en 375 mant waarvan I officier en 31 man op St. Eustatius t de rest op
Curaçao t terwijl op St. Maarten een der zes officieren van gezondheid gevestigd was.
Geleidelijke inkrimping - waardoor blijkbaar noch de inwendige t noch de uitwendige
veiligheid in gevaar werd gebracht - had de sterkte op het eind van 1898 verminderd
tot 8 officieren en 161 minderen.
Men zag int dat de buitenlandsche politieke toestand in de eerste plaats de aanwezigheid vereischte eener zeemacht t een sterkere of minder sterket naar de omstandigheden. Zoo werden in 1849 t toen Venezuela met oorlog had gedreigd t een zestal marine274

vaartuigen uit Nederland naar Curaçao gedirigeerd en in 1876 vertoefde een Nederlandsch eskader in de Caraibische Zee, toen Guzmán Blanco de betrekkingen met
Nederland had verbroken; in 1861 werd de zeemacht tijdelijk versterkt wegens den
Amerikaanschen burgeroorlog. Slechts eenmaal lezen wij dat bij een demonstratie
op de Venezolaansche kust een detachement van Curaçao werd medegenomen,
in 1868 n.l.
In het verslag over 1898 wordt melding gemaakt van de bewegingen in de Curaçaosche wateren van een pantserschip en twee korvetten der Koninklijke Marine.
Met het oog op de emancipatie van 1863 is alleen de politiemacht versterkt, niet het
garnizoen. De gewapende politie (brigade maréchaussée) telde eind 1862, op alle
eilanden tezamen 64 man; in 1866 beschikte men over een totale politiemacht van
114 man. De brigade werd, volgens het verslag voor 1870, in den regel voltallig
gehouden door detacheering van militairen. Ettelijke reorganisaties hebben verandering gebracht in sterkte, commando enz.; in 1878 werd de politie gesplitst in
maréchaussée en veldwacht. Op het einde van 1898 was de sterkte 99 man, waaronder
47 veldwachters.
In 1854 werd door Amerikanen guano gevonden op het Noordelijke Aveseiland; zij
werden later op last der Venezolaansche overheid verjaagd, waardoor de souvereiniteitskwestie aan de orde kwam. Voor Nederland, dat oude aanspraken kon laten gelden,
werd het eilandje waardeloos geacht; toch werd met Venezuela overeengekomen dat
een scheidsrechterlijke uitspraak zou beslissen. De Koning van Spanje wees als arbiter
in 1865 de souvereiniteit over Aves aan Venezuela toe.

AVESEILAND.

Na de emancipatie werd, evenals voor Suriname, ook voor Curaçao een nieuw NIEUW
regeeringsreglement ingevoerd, waarin niet alleen de bepaling werd opgenomen dat REGEERINGSgeen slavernij werd geduld, maar ook overigens - eenigszins laat - de liberale geest REGLEMENT.
tot uiting kwam. Vrijheid van drukpers, recht van petitie, van vereeniging en vergadering werden ingesteld, tusschenkomst der regeering in zake de rechtspraak verboden, onderwijs, volksgezondheid en volksvlijt tot onderdeelen der overheidszorg
verklaard.
Het concordantie beginsel, in het regeeringsreglement vastgelegd, beloofde Curaçao
een zooveel mogelijk aan de Nederlandsche gelijke rechtsbedeeling.
Voor kiesrecht evenwel werd de Curaçaosche bevolking onrijp geacht; ook om reden
der nabijheid van woelige Zuidamerikaansche republieken zou de toekenning van
dit recht voor Curaçao een ramp beteekenen, meende de Regeering. De vijf andere
eilanden intusschen verkregen wel het recht om landraden te verkiezen.
Niettegenstaande de afscheidingsbeweging, welke in 1863 van St. Maarten was uitgegaan, werden de Bovenwindsche eilanden blijkbaar nog, evenals vroeger, te onbeduidend geacht om een afzonderlijk bestuursgebied te vormen. De vereeniging,
met haar bezwaar van den grooten afstand tusschen de Bovenwindsche eilanden en den
bestuurszetel, bleef dus gehandhaafd, maar de Gouverneurs van Curaçao hadden niet
meer, zooals vroeger nogal eens was voorgekomen, te voren op genoemde eilanden
gediend.
Bepalingen op het toelaten en uitzetten van vreemdelingen kwamen in 1866 tot stand;
in 1868 trad, met betrekking tot het uitoefenen van beroepen enz., het ingezetenschap
voor het burgerschap in de plaats.
Het metrieke stelsel van maten en gewichten werd 1 Juli 1876 in Curaçao toepasselijk.
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GELDMIDDELEN.

De financieele toestand bleef tot
de emancipatie zorgelijk en was
ook daarna niet gunstig. Het te
kort aan inkomsten, om de uitgaven te dekken, steeg van gemiddeld 285.000 gulden per jaar
in de periode 1849-1858, tot
bijna een half miljoen in 1862.
De militaire uitgaven bleven op de begrootingen voor Curaçao
en St. Eustatius, want men hield
nog steeds de geldmiddelen der
verschillende eilanden gescheiden - de zwaarste posten. Deze
toestand hield nog tot 1866 aan;
toen de onderscheiding tusschen
rijks- en koloniale uitgaven, ingevolge het nieuwe regeeringsreglement, was doorgevoerd,
ontstond natuurlijk een andere
verhouding. Een wezenlijk gunstiger toestand trad in door de
winning van phosphaat op de
Benedenwindsche eilanden.
Klein Curaçao behoorde geheel
tot het domein en men liet den
Heer Godden aanvankelijk als
concessionaris een gulden per
ton phosphaat betalen. Op Curaçao waren particuliere terDE KONINGIN-MOEDER t 20 MAART 1934.
reinen in exploitatie genomen,
zoodat noch concessie, noch uitvoervergunning noodig was geweest; achteraf echter
werd uitvoerrecht geheven en op Aruba geschiedde dit van den beginne af aan.
Ook op phosphaat van Klein Curaçao is later uitvoerrecht betaald moeten worden.
Intusschen was het vrijhavenbeginsel van 1828 nimmer prijsgegeven en van andere
uitvoerproducten werd géén recht geheven.
Dank zij den uitvoer van phosphaat van Aruba (op Curaçao staakte Godden in
1895 het bedrijf) konden de tekorten van 1886 tot en met 1888 en van 1891 tot
en met 1894 geheel en het tekort van 1895 gedeeltelijk worden gekweten uit vroegere
voordeelige saldi. De phosphaatexploitatie deed in 1890 bijna 425.000 gulden in de
koloniale kas vloeien, in 1894 nog bijna 115.000 gulden.
Een herziening der oude belastingen trad 1 Januari 1882 in werking; het patentrecht
der kooplieden, dat als invoerrecht werkte, bleef gehandhaafd en heffingen naar het
inkomen werden nog niet ingevoerd.

In 1866 getuigde de viering der vijftigjarige hereeniging met Nederland, waaraan
ook door Curaçaoenaars in Venezuela met enthousiasme werd deelgenomen, van het
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gevoel van saamhoorigheid met het moederland; er bleken toen nog 5 personen van
Kikkerfs gezelschap van 1816 in leven te zijn.
Verder ontbrak het ook in 1874, bij de 25e herdenking der troonsbestijging van den
Koning, niet aan aanhankelijkheidsbetuigingen van de zijde der Curaçaosche bevolking.
Thans, in 1934, kort vóór de viering waaraan dit gedenkboek is gewijd, heeft die
bevolking op waardige wijze gerouwd over den dood van Koningin Emma, onder Wier
regentschap (1890-1898) onze eilanden een periode van langzame vooruitgang hebben
beleefd en van verbeterde betrekkingen tot het buitenland. Het eiland Curaçao bewaart
niet alleen in den naam der Koningin-Emmabrug een herinnering aan de thans overleden Vorstin, maar heeft de Koningin-Moeder nog in 1929, ter gelegenheid der
herdenking van den dag dat H.M. 50 jaar geleden den Nederlandschen bodem betrad,
geëerd door aan het gedeelte der stad benoorden het Schottegat, vroeger tot het tweede
district behoorende, den naam Emmastad te geven.
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GEOLOGIE EN MIJNBOUW.
Het is verheugend in dit jubileumboek te mogen vaststellen, dat de geologische
geschiedenis van de Benedenwindsche eilanden door het werk van Nederlandsche
geologen goed bekend is. Een halve eeuw geleden verrichtte Prof. K. Martin uit Leiden
geologische onderzoekingen op de Benedenwindsche eilanden (en in Suri name). Zijn
toenmalige leerling, thans ook reeds hoogleeraar in ruste, G. A. F. Molengraaff,
bezocht tezelfder tijd de Bovenwindsche eilanden en leverde een geologische beschrijving
van Saba 1). Door deze onderzoekingen nam het Nederlandsche gebied in West-Indië
op het einde der vorige eeuw een eervolle plaats in.
Evenwel, ook hier is stilstand achteruitgang. De korte duur van Prof. Martin's verblijf
op de eilanden had slechts een eerste verkenning mogelijk gemaakt. Het is verwonderlijk
hoe veel hij in dien korten tijd heeft kunnen waarnemen, maar hoe goed zijn werk 2)
ook geweest is, het was noodzakelijk onvolledig en sedert heeft de geologische wetenschap zich sterk ontwikkeld.
Hernieuwde opneming, nu op grondslag van de sedert verschenen, uitmuntende topografische kaarten en van moderne geologische beginselen, was zeer wenschelijk. Dit
werk is te rechter tijd, en wederom door Nederlanders, ter hand genomen.
In 1929 verscheen een monografie over het eiland Curaçao 3) van de hand van den
mijningenieur G. J. H. Molengraaff. De gegevens heeft hij kunnen verzamelen tijdens
zijn verblijf op het eiland ten behoeve van de watervoorziening van Willemstad.
Het jaar daarop bezocht Prof. L. M. R. Rutten uit Utrecht met een aantal zijner leerlingen de Benedenwindsche eilanden 4). Geologische monografieën over Bonaire 5)
en Aruba 6) waren het resultaat van dit bezoek. G. J. H. Molengraaff gaf ook een
overzicht van de geologie van Curaçao 7), L. M. R. Rutten van de palaeontologie der
Nederlandsche West-Indische eilanden 8).
Bovendien gaf Rutten een samenvatting van onze huidige kennis van de geologische
geschiedenis der Benedenwindsche eilanden 9). Het komt mij voor, dank zij ook het
groote aantal blokdiagrammen, welke het opstel sieren, dat deze samenvatting zoo
helder en eenvoudig gesteld is, dat het ook aan niet geologen een duidelijk beeld moet
geven van de geologische wordingsgeschiedenis der eilanden.
Het ware een noodeloos en ondankbaar werk om te trachten zulk een beeld nog eens
te ontwerpen. Daarom beperk ik mij tot een korte, algemeen gehouden, schets met
verwijzing van ieder, die nauwkeuriger wenscht te worden ingelicht, naar Rutten's
artikel en naar de oorspronkelijke publicaties.
G. A. F. Molengraaff. De geologie van het eiland St. Eustatius. 1886.
Het geologisch verband tusschen de West-Indische eilanden. Hand.
Ie Nat. en Geneesk. Congres, 1888, bI. 287-296.
2) K. Martin. Bericht über eine Reise nach Niederländisch West-Indien. Leiden 1888.
3) G.]. H. Molengraaff. Geologie en geohydrologie van het eiland Curaçao. Proefschr. Delft 1929.
4) L. M. R. Rutten. Geologische reis met Utrechtsche studenten naar de Nederlandsche Benedenwindsche eilanden. De West-Indische Gids, 14, bI. 269-309, 1932.
5) P.]. Pijpers. Geology and paleontology of Bonaire (D.W.I.). Proefschr. Utrecht 1933.
6) ]. H. Westermann. The geology of Aruba. Proefschr. Utrecht 1932.
7) G.]. H. Molengraaff. Feestbundel, uitgegeven ter eere van Prof. Dr. K. Martin. Leidsche
Geologische Mededeelingen dl 5, bI. 673-689, 1933.
8) L. M. R. Rutten. Id. bI. 651-672.
9)
De geologische geschiedenis der drie Nederlandsche Benedenwindsche eilanden.
De West-Indische Gids, 14, bI. 401-441, 1932.
1)

~~---~ ~----
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De drie eilanden behooren geologisch bijeen. Gelegen tusschen de beide continenten
van Noord- en Zuid-Amerika, maken zij, evenals de overige Antillen, deel uit van een
gedeelte der aardkorst, dat in den loop der opvolgende geologische perioden herhaaldelijk aan heffing en daling en aan plooiing is onderworpen geweest.
Het oudste gesteente, dat hier bekend geworden is, is een bazaltisch gesteente, bekend
onder den naam van dia baas. In den vorm van een bruine, kruimelige verweeringskorst, neemt dit gesteente het grootste gedeelte in van de oppervlakte van
Curaçao.
In Cretaceischen tijd, dus ongeveer in denzelfden tijd, waarin ook de krijtlagen van
Zuid-Engeland en de gesteenten van den Sint Pietersberg bij Maastricht ontstonden,
is dit gesteente in vloeibaren toestand te voorschijn getreden uit een spleet, of uit
kraters op den bodem van den toenmaligen oceaan.
Het proces speelde zich niet in eenmaal af. Zooals ook onze hedendaagsche vulkanen
intermitteerend werken en, tusschen betrekkelijk korte perioden van werkzaamheid,
lange tijden van schijnbare rust kennen, zoo geschiedde ook de uitvloeiing van de
diabaas-Iava met tusschenpoozen. Zij breidde zich om de uitvloeiopeningen uit tot
een steeds dikker wordend pakket, op dezelfde wijze als vulkanen zich zelf opbouwen
uit elkaar omhullende kegelmantels van lava en asch.
Op Curaçao bereikte na verloop van tijd een gedeelte van de onderzeesche vulkanen
met hun top de oppervlakte van de zee. Zij groeiden daar boven uit en zetten hun
bestaan voort als vulkanische eilanden.
Inmiddels begon de bodem, waarop de vulkaanbergen stonden, geleidelijk te zinken.
Op den diabaas, nu zeebodem geworden, zetten zich, zooals gewoonlijk, bezinkingen
af in vlak liggende lagen.
Zij kunnen bestudeerd worden in het noordwesten van Curaçao; G. J. H. Molengraaff
noemde ze naar een daar gelegen plantage "Kniplagen". Voor de geologie van het
gebied zijn zij van groote beteekenis, omdat zij de gegevens verschaffen voor het vaststellen van den ouderdom van den diabaas. Op Curaçao zelf zijn geen fossielen gevonden,
die een bepaling van den ouderdom der Kniplagen mogelijk maakten. Ingeschakeld
in andere lagen komen echter zoog. hoornsteenen voor, die beschouwd moeten worden
als identiek met soortgelijke hoornsteenen uit Venezuela. Daar kan met zekerheid
worden vastgesteld, dat de formatie met ingeschakelden hoorns teen ontstond in het
Boven-krijt en dezelfde ouderdom mag worden aangenomen voor de hoornsteenen
uit de Kniplagen en voor deze geheele formatie.
De Kniplagen zijn jonger dan de diabaas, want hier en daar bevatten kalksteenen aan
de basis van de formatie rolsteenen van diabaas. Veel ouder kan dit laatste gesteente
ook weer niet zijn, want tijdens de vorming van de Kniplagen zette de vulkanische werkzaamheid, waaraan de diabaas zijn ontstaan dankt, zich voort: in de Kniplagen zijn
ingeschakeld lagen van vulkanische asch, nu tot tuf verhard, van dezelfde samenstelling als de diabaas. Met groote waarschijnlijkheid mag dus worden aangenomen,
dat de diabaasvulkanen in het Midden- of in het Onder-krijt ontstonden en ten deele
ook weer werden afgebroken.
Tijdens de vorming van de Kniplagen op Curaçao zette zich ter plaatse, waar thans
Bonaire ligt, een dik pakket van diabaasgesteenten af, deels als gestolde lavastroomen,
dus als echte diabaas, deels als tuffen. Zij worden afgewisseld door hoornsteenlagen
van denzelfden aard als deel uitmaken van de Kniplagen. Of de geheele formatie,
de Washikemba-formatie, die een dikte heeft van wel 5000 m, met de Knipformatie
van vermoedelijk niet meer dan 500 m dikte mag worden gelijk gesteld, dan wel dat
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een deel van den diabaas van Bonaire van gelijken ouderdom is als de Curaçaosche
diabaas, moet in het midden worden gelaten.
Behalve de reeds genoemde diabaastuffen bevat de Washikemba-formatie ook tuffen van
een verwant stollingsgesteente: porfyriet. Zelfs overtreffen de gebieden, waar deze in de
meerderheid zijn, in uitgebreidheid die waar diabaasgesteenten de overhand hebben.
Na de afzetting van de Kniplagen werd de aardkorst ter plaatse van Curaçao, die
tijdens de vorming dier lagen geleidelijk gedaald was, zwak geplooid. Langgerekte
strooken komen weder boven zee: de daartusschen liggende plooidalen zonken nog
dieper en bleven zee. In die zee hebben zich, op een bodem uit Kniplagen, kalksteenen
gevormd. Daarin gevonden fossielen bewijzen, dat de vorming nog plaats had in het
Boven-krijt. Deze kalksteen, die bekend is van Seroe Teint je op Savonet (NoordCuraçao ) en daarnaar heet (Molengraaff), is dus maar weinig jonger dan de Kniplagen, waarop zij rusten.
Inmiddels zette de plooiing zich nog een tijd voort; de ruggen werden steeds hooger
boven het zeeniveau opgeheven. Zij waren onderworpen aan verweering en sterke
erosie. Rolsteenen van de reeds aanwezige lagen werden als een grintbank afgezet
in de zeeën tusschen de ruggen.
Daarop volgde wederom een geleidelijke, maar langdurige daling. Waarschijnlijk
verdween Curaçao tijdelijk geheel onder den zeespiegel. Marine bezinkingsgesteenten,
deels verharde grintbanken, deels zandsteenen en kleischalies met daartusschen enkele
kalksteenbankjes, breidden zich als een dek ter gezamenlijke dikte van vele honderden
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meters over alle andere formaties uit. De toen afgezette gesteenten treft men tegenwoordig vooral aan in het smalle middengedeelte van Curaçao en werden daarom
door Molengraaff samengevat als Midden-Curaçao formatie.
Thans zette een periode van heftige plooiing in. Zij trof alle reeds aanwezige gesteenten;
de Kniplagen zoowel als de Midden-Curaçao lagen zijn op de meest grillige wijze
geplooid. Niet zelden stonden na de plooiing de oorspronkelijk horizontale lagen volkomen verticaal. In dien toestand treffen wij ze thans aan.
Met deze opplooiing ging, zooals gewoonlijk, opstijging en inpersing van een gesmolten
gesteente-massa, zoog. magma, uit de diepte gepaard.
Het is goed nu eerst den blik te richten op Aruba, waarvan mag worden aangenomen,
dat het ongeveer dezelfde geschiedenis doorliep als Curaçao. Ook daar is diabaas als
oudste gesteente aangetroffen. Van jongere formaties uit het Krijt zijn echter geen
overblijfselen meer aanwezig. Slechts één aanwijzing werd tot nu toe gevonden,
waaruit afgeleid kan worden, dat zij wel aanwezig geweest zijn.
Dat zij, indien zij aanwezig waren, geheel verdwenen zijn, behoeft niet te verwonderen.
Aruba is bij de heftige plooiing op het einde van het Krijt, waarvan hierboven sprake
was, veel hooger opgeheven dan Curaçao. Dientengevolge hebben verweering en erosie
hier ook grondiger dan daar de resten van reeds aanwezige laagcomplexen kunnen
afbreken en wegvoeren.
De ondergrond werd door de toenmalige oppervlakte aangesneden in een veel dieper
niveau. Hier kwamen de gesteenten, die door stolling van het opgestegen, gloeiend
vloeibare magma ontstonden, bloot te liggen. In een groot gedeelte van het eiland bestaat
de bodem uit deze stollingsgesteenten, die wij zullen aanduiden met den verzamelnaam kwartsdioriet en verwanten.
Het gesmolten magma drong, uitgaande van de groote lichamen, langs spleten ook
in de omringende gesteenten en in den kwartsdioriet zelf, vormde zoog. "gangen" in
deze gesteenten.
Op het eiland Curaçao komen juist zulke diorietische gesteenten in gangvorm voor.
Voorloopig worden zij daarmee geologisch op één lijn gesteld. Het voorkomen van
deze gangen is hier het eenige verschijnsel, waaruit het opstijgen van dioriet in den
ondergrond op het einde van het Krijt blijkt. Het diorietlichaam zelf, in Aruba zichtbaar, is hier niet blootgelegd, omdat het eiland door de plooiing minder hoog was
opgeheven en de latere erosie dus hier ook niet zoo diep gelegen deelen kon aansnijden
als daar.
Bonaire heeft de gevolgen van de plooiing in nog mindere mate ondervonden. De
lagen, die hier waarschijnlijk beantwoorden aan de Midden-Curaçao lagen, zijn slechts
weinig geplooid. Diorietische gesteenten zijn er uiterst zeldzaam. Het groote lichaam
van dioriet, zoo het al aanwezig is, ligt zeer diep.
Zoodra de eilanden door de plooiing boven den zeespiegel verrezen, zetten verweering
en erosie weder in. Mag men de plooiing stellen in het Boven-krijt, of aan het begin
van het volgende tijdvak, het Tertiair, reeds tegen het einde van het Onder-Tertiair
was het gebergte weder geslecht.
Opnieuw verdween een deel van Curaçao onder de wateren van den oceaan; in dat deel
werd een dunne kalkformatie afgezet, de Seroe di Cueba kalksteenen (Molengraaff).
Daarin aangetroffen fossielen bewijzen, dat de vorming dateert uit het Bovenste
Onder-Tertiair en plaats had in een ondiepe zee. Soortgelijke kalksteenen zijn ook
bekend van Bonaire, van andere West-Indische eilanden en van Florida.
Gedurende den verderen duur van het Tertiair verkeerden de eilanden oogenschijnlijk
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in rust en lagen zij boven het zeeniveau. Gesteenten zijn eerst weder afgezet in de
jongste geologische periode. het Quartair.
In dien tijd werd een groot gedeelte van Curaçao weder door de zee overspoeld en
werd een dik pak van koraalkalksteen afgezet. Veel kan er niet onbedekt zijn gebleven.
want quartaire kalksteen bedekt zelfs den Tafelberg in het N. van Curaçao (230 m).
Een zwakke opwelving volgde op de afzetting van dezen kalksteen. nu in twee koepels.
overeenkomende met de beide breedere. door een smal middengedeelte verbonden.
gedeelten van het eiland. De opwelving geschiedde met onderbrekingen. Aan elke
periode van stilstand beantwoordt een vrijwel horizontaal terras als tijdelijk zeestrand.
Door de dadelijk weder inzettende verweering en erosie ontstonden dalen. over het
algemeen loodrecht op de kust. Zij hadden in den harden kalksteen langs de kust
steile wanden en hebben dat kloofkarakter nog behouden.
Achterwaarts zich insnijdende. vergrootten deze "rooien" geleidelijk de grootte van
hun stroomgebied Was ergens eenmaal de dekkende harde kalksteen doorsneden.
dan ging het vernielingswerk veel sneller. De daaronder liggende diabaas biedt minder
weerstand. Door ondergraving en afbrokkeling van den kalksteen ging ook deze
sneller te niet. Verbreeding van de dalen tot vlakten was het gevolg.
Zoo kon zich het eigenaardige landschapsbeeld ontwikkelen. dat zoo kenmerkend is
voor Curaçao! steile kalksteenrotsen langs de kust en een lager binnenland. Het eiland
lag toen eenige meters hooger dan thans. Het Schottegat met de St. Annabaai. St. Jorisbaai en zoo vele andere handvormige binnenwateren. lagen droog en waren verbreede
rooi dalen.
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Na nog eenmaal in het jongste gedeelte van het Quartair (alluvium of holoceen)
eenige tientallen meters te zijn gedaald, volgde de wederopheffing, echter slechts tot
het tegenwoordige niveau. De diepste deelen der rooien bleven beneden het zeeniveau
en werden natuurlijke havens, voor Curaçao economisch van zooveel belang.
Omtrent de beide andere Benedenwindsche eilanden behoeft na het vorenstaande
niet veel meer meegedeeld te worden. Zij hadden in het Quartair ongeveer dezelfde
geschiedenis als Curaçao. In dat tijdvak afgezette kalksteenen nemen, vooral op
Bonaire, een grooter gedeelte van de oppervlakte in dan op Curaçao.
Van de geologie der kleine Nederlandsche Bovenwindsche eilanden kan geen begrijpelijk
overzicht worden gegeven buiten verband met den geheden eilandenkring. Dit zou
te ver voeren; daarom zij verwezen naar een samenvattend artikel van Dr, Ir. A. L W. E.
van der Veen 1 ).
Aan nuttige delfstoffen zijn de eilanden niet zeer rijk. Met meer recht nog dan elders
zou men in deze gebieden, met maandenlange tijden van droogte, het water de nuttigste
delfstof kunnen noemen.
Aan eigenlijke delfstoffen hebben alleen fosfaat en goud aanleiding gegeven tot mijnbouw. Pogingen tot het in ontginning brengen van een onbeteekenende koper afzetting
op plantage Savonet, op Curaçao, hebben geen succes gehad. Oriënteerende onderzoekingen van afzettingen van mangaanertsen en koperertsen op St. Martin en van
gips en tras op St. Eustatius waren niet bemoedigend 2).
Dikwijls hoort men de vraag: Zou op Curaçao geen aardolie voorkomen? De vraag
wordt ingegeven door de nabijheid van het rijke petroleumland Venezuela. Voortzetting van petroleum houdende lagen in gebieden, welke een petroleumdistrict
omringen, mag echter alleen met reden verwacht worden, als de grensgebieden met
het petroleumland een geologische eenheid vormen.
De Benedenwindsche eilanden waren tijdens het Krijt omgeven door ondiepe zeeën.
De Knip- en Midden-Curaçao formatie op Curaçao en de daaraan beantwoordende
formatie op Bonaire bevatten materiaal, dat niet van het eiland zelf afkomstig kan
zijn. Toen was er samenhang met omringende gebieden, misschien met Venezuela.
Tijdens de opheffing door plooiing op de grens tusschen Krijt en Tertiair hadden de
eilanden zeker ook een veel grootere uitgebreidheid dan thans.
De tertiaire lagen echter bevatten geen vreemd materiaal; de zeeën rond de eilanden
waren inmiddels dieper geworden. De eilanden waren geïsoleerd en behoorden voortaan
geologisch tot het Antillengebied. Van een geologischen samenhang met Venezuela,
zoo die ooit bestaan heeft, was toen geen sprake meer. De tertiaire afzettingen van
Venezuela zijn van geheel anderen aard dan op de eilanden en daaruit wordt in
Venezuela de olie gewonnen. De nabijheid van dit land is dus geen aanwijzing voor
het eveneens voorkolTIen van olie op de eilanden. Op grond van het geologisch onderzoek kan integendeel lTIet zekerheid worden gezegd, dat de bodelTI daar geen aardolie kan bevatten.
In de natuur is zeer verbreid het lTIineraal apatiet, in water onoplosbaar tertiair FOSFAAT.
calciulTIfosfaat, lTIet een gehalte aan chloor of fluoor of aan beide halogenen. Het kOlTIt
voor in twee variëteiten: in goed ontwikkelde afzonderlijke kristalletjes en zeer fijn,
1)
2)

Encyc10paedie van Ned. West-Indië, artikel Aardkunde, bI. 21, 1914-1917.
G. Duyfjes. Bijlage S. Kol. Verslag 1910.
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Foto Ir.

J. C. Schagen van Soelen.

afdalend tot deeltjes van kolloïdale fijnheid. De laatste variëteit wordt onderscheiden
als fosforiet. Gesteenten met een aanzienlijk gehalte aan fosforiet heeten fosfaat.
Met denzelfden naam wordt ook aangeduid het handelsartikel, dat, gewoonlijk na
eenige zuivering, uit die gesteenten wordt gewonnen.
Het is de voornaamste grondstof voor de bereiding van in water oplosbaar primair
calciumfosfaat, in den handel en den landbouw bekend als superfosfaatofkortwegsuper.
Fosfaat is op de Benedenwindsche eilanden in ontginbare hoeveelheden aangetroffen
op Klein Curaçao, op de plantage Santa Barbara in het zuiden van Curaçao en in
het zuiden van Aruba.
Kleine hoeveelheden fosforiet houdende grond bedekken verder den vloer van een aantal
grotten in den kalksteen 1). Het fosforzuurgehalte van dezen grond is niet moeilijk
te verklaren. De excrementen van de dieren, die in de grotten huisden, bevatten fosforzuur; door inwerking op den ondergrond van kalk ontstond hieruit fosforiet. Het
bleef vermengd met de leem, welke als onoplosbare rest achter was gebleven, toen de
kalksteen opgelost werd, die eenmaal de ruÏlnte vulde, welke nu de grot vormt.
Fosforzuur uit dierlijke excrementen deed ook de grootere afzettingen van fosfaat
ontstaan, hier, maar ook op andere eilanden in West-Indië en in het algemeen op
oceaaneilanden van koraalkalk. Voor de afzetting van fosfaat op Santa Barbara kan
men zich den gang van zaken tot in bijzonderheden voorstellen.
De afzetting ligt op een van de terrassen aan de zuidzijde van den Tafelberg. Het ligt
thans 100 m boven zee en ontstond tijdens een van de rustperioden in de quartaire
opwelving (zie hiervóór ). Toen het bij hervatting van de beweging droog gekomen
was, bood het aan zeevogels een gunstige rustplaats aan het strand van de toenmalige
zee. De 40-50 meter hooge, steile kant, welke de strandvlakte scheidde van het binnenland, was een goede bescherming tegen den wind uit noordoostelijke richting; misschien
1)

G. Duyfjes. Bijlage SI. Kol. Verslag 1910.
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verhoogde deze omstandigheid voor de vogels de aantrekkelijkheid, juist van dit
gedeelte van het strand.
In elk geval moeten duizendtallen vogels gedurende een lange reeks van jaren hier
hun rust- en broedplaats gehad hebben. Ook thans zijn zulke verzamelplaatsen van
vogels van vele eilanden bekend. Het aantal vogels grenst aan het ongelooflijke; de
broedende vogels zitten zij aan zij en bedekken den bodem geheel, soms over een oppervlakte van vele hectaren.
In droge gebieden droogt de mest der vogels uit, maar ondergaat verder niet veel
veranderingen. Zoo ontstonden de, thans grootendeels afgegraven, guano afzettingen
in Peru en elders.
In niet geheel regenlooze gebieden wordt de mest uitgeloogd. Fosforzuur in opgelosten
vorm dringt in den bodem en als deze, zooals hier, uit koraalkalk bestaat, wordt het
vastgelegd in den vorm van onoplosbaar tertiair calciumfosfaat.
De verdringing van den kalksteen door fosfaat geschiedt onregelmatig. Hier dringt
het fosforzuur diep in den kalksteen, daar blijft een blok. van harden, niet gespleten,
kalksteen onaangetast. Het normale geval is, dat de fosfaatlaag niet door een plat
vlak van den onderliggenden kalksteen gescheiden wordt, maar dat kalksteen en fosfaat
in elkaar vertand zijn. Zoo is het ook op Santa Barbara.
De hoofdmassa van het fosfaat bestaat uit een homogeen, dof, lichtgekleurd gesteente.
Op spleten en in holten zijn echter fraaie overkorstingen ontstaan op dezelfde wijze
als in kalkgrotten stalaktieten zich vormen. Opgelost fosfaat zet zich door verdamping
van het oplosmiddel in talrijke dunne, elkaar omhullende laagjes af. De oppervlakte
is druiventrosvormig. Door wisselend gehalte van bijmengselen, in dit geval hoofdzakelijk organische stof, kunnen de opvolgende laagjes verschillen in kleur vertoonen
van helder wit tot bruin.
De ontginning van fosfaat werd het eerst ter hand genomen op Klein Curaçao dank
zij het initiatief van den Engelschman John Godden, die met fosfaatafzettingen bekend
was geworden op Sombrero. Op reis van Curaçao naar Bonaire, waar hij een onderzoek naar het voorkomen van deze delfstof wilde instellen, werd hij door tegenstroom
verplicht te ankeren bij het onbewoonde kleine eilandje 1). Het bleek hem, dat de kalksteen er bedekt was met een 2-3 meter dikke laag van poedervormig fosfaat. De
ontginning heeft bestaan in het afgraven van deze laag. Het product bevatte gemiddeld
70 % calcium fosfaat.
In de jaren 1871-1888 werd in totaal ruim 90.000 ton fosfaat verscheept 2). Toen was
de voorraad vrijwel uitgeput en het eiland nagenoeg met de zee gelijk gemaakt.
De ontginning was zeer loonend. In 1913 werd nog eenmaal een goede duizend ton
verscheept; blijkbaar met onbevredigend resultaat.
De fosfaatafzetting op Aruba werd ontdekt in 1873 of begin '74 door H. W. Gravenhorst. Wegens administratieve moeilijkheden 3) begon de ontginning eerst in 1881.
Zij werd voortgezet tot 1914 en heeft in totaal opgeleverd een hoeveelheid van
530.000 ton fosfaat, met een maximum jaarproductie in 1907 van 35.000 ton 4). De ontginning heeft aanvankelijk groote winsten opgeleverd. De dalende prijs en de moeilijkheid om een voldoend zuiver product te leveren, noodzaakten ertoe het bedrijf stop
1)
2)

Artikel Phosphaat in Eneyclopaedie van Ned. West-Indië.

J. A. Grutterink. De fosfaatmarkt. Verh. Geol. Mijnb. Gen. v. Ned. en KoL, Mijnb. Ser., I,

105-

189,' 1913.
3) Art. Phosphaat in Ene. v. Ned. West-Indië, bI. 518.
4) J. A. Grutterink, t.a.p.
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te zetten in 1914. De verschepingsmoeilijkheden, veroorzaakt door den oorlog, hebben
de stopzetting verhaast.
De bovengenoemde Godden heeft ook een belangrijk aandeel gehad in de ontginning
van de fosfaatafzetting op Santa Barbara. Kort na de ontdekking in 1874 door
C. S. Gorsira Mzn., verwierf hij den hal ven onverdeelden eigendom van de plantage
Santa Barbara en werd hem door zijn mede-eigenaar M. B. Gorsira ook het exploitatierecht afgestaan van de fosfaatafzetting.
Godden nam de exploitatie met kracht ter hand, eerst in het westelijk gedeelte, maar
al spoedig werd het oostelijk gedeelte aangevat. Een remhelling werd aangelegd om
de met fosfaat geladen wagens van het terras op 100 meter
naar de Fuikbaai te
vervoeren. Hier werd een steiger gebouwd, benevens woningen en werkplaatsen
(Newport); de Fuikbaai werd uitgediept en vooral de nauwe ingang verbeterd. Reeds
in 1875 werd fosfaat verscheept; de productie liep, hoewel niet regelmatig, op tot
33.000 ton in 1884. Daarna verminderde echter de jaarproductie en de export kwam
tot stilstand in 1895. Het werk in de groeven was al reeds gestaakt in 1887. In totaal
was geëxporteerd een hoeveelheid van ruim 180.000 ton fosfaat.
De stopzetting was niet een gevolg van uitputting, maar van meeningverschillen
tusschen de beide eigenaren. Aan de stagnatie kwam eerst een einde nadat het in 1912
aan de firma Hope en Co. te Amsterdam gelukt was de partijen tot elkaar te brengen.
De uitvoer werd hervat in 1914 met 15.000 ton, bedroeg in het volgende jaar 31.000 ton,
maar daalde daarna wegens den oorlogstoestand; in 1918 werd niets uitgevoerd.
Na den oorlog nam de productie geleidelijk toe van 10.000 ton in 1919 tot omstreeks
100.000 ton. Op deze hoogte bleef zij tot 1929; in de beide laatste jaren, waarover
gegevens ter beschikking staan, 1930 en 1931, werd wat minder uitgevoerd, n.I. 88.000 ton

+
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en 81.000 ton. Misschien werpt de crisis hier reeds haar schaduw vooruit. Echter zal
ook de ontdekking van nieuwe, rijke fosfaatafzettingen aan de productievermindering
niet vreemd .zijn. De prijs van fosfaat is sedert 1912 sterk gedaald en ook de eerste
kwaliteit, waartoe het Santa Barbara fosfaat, met 81-82 % calciumfosfaat en weinig
verontreinigingen, behoort, ondervindt daarvan den invloed. Uit het feit, dat in de
18 jaren 1914-1931 uitgevoerd is een totale hoeveelheid van 1.114.000 ton of gemiddeld
per jaar 62.000 ton, blijkt dat na de reorganisatie met kracht gewerkt is en dat de
afzetting verreweg de uitgebreidste is van de eilanden.
Schrijver dezes was in de gelegenheid om de ontginning in 1924 te bezoeken. Het
winnen geschiedt in open groeven. Op het niveau, dat in 1875 werd gehouden voor
den vloer der afzettingen, waar beneden dus geen fosfaat aanwe.zig werd verondersteld,
loopt een smalspoorbaan langs alle groeven; aftakkingen verbinden dit langsspoor
met de afzonderlijke groeven, die naast elkaar over een lengte van omstreeks
1000 meter .zijn aangelegd.
Hier wordt het fosfaat losgeschoten; daarbij kan niet vermeden worden, dat kalksteen
en arm fosfaat met het goede fosfaat vermengd raken. Het wordt ter plaatse op het
oog gescheiden. Het afval wordt over den rand van het plateau gestort; het goede
fosfaat wordt in wagens geladen en, het.zij direct langs de remhelling naar beneden
gelaten, het.zij tijdelijk, achter muurtjes van gestapelde groote blokken fosfaat, langs het
spoor in voorraad gelegd, tot men er behoefte aan heeft.
Ook aan de Fuikbaai is gelegenheid een voorraad te maken, door storting van een
hoog gelegen spoorbaan. Sedert de reorganisatie is hier een laadinrichting, tevens
breekinstallatie opgericht. Zij is modern ingericht; het laden der schepen kan geschieden met transportbanden, waarbij de geladen hoeveelheid automatisch geregistreerd wordt. Het laden geschiedt echter nog gedeeltelijk met kruiwagens over
een loopplank.
Hierboven werd vermeld, dat in het gevolg van den kwartsdioriet kleinere hoeveel- GOUD.
heden gesteentemagma opstegen, die thans als "gangen" in den dioriet zelf en in de
omringende gesteenten worden aangetroffen. Tot deze gangen behooren op Aruba ook
goudhoudende kwartsgangen. Zij vormen de oorspronkelijke zoog. primaire afzetting
van goud op dat eiland. Verweering van het gesteente en van de daarin optredende
gangen maakte het goud vrij; het stroomende water veroorzaakte een concentratie
van de zware gouddeeltjes. De concentratie werd bevorderd door chemische processen,
door oplossing van het fijn verdeelde goud en wederafzetting in grootere korrels
en klompjes, zoog. nuggets of pepieten.
De goudhoudendheid van sommige rooien werd ontdekt in 1824. Het Gouvernement
verbood onmiddellijk het goudzoeken en nam zelf de ontginning ter hand, vooral in
de rooi Fluit aan de noordkust. De resultaten waren onbevredigend en het bedrijf
werd spoedig gestaakt, het goudzoeken weder aan de bewoners toegestaan. Het kleinbedrijf is nooit tot bloei gekomen.
Inmiddels werden ook goud houdende kwartsaders ontdekt. Uit de koloniale verslagen
blijkt, dat .zij omstreeks 1840 ontgonnen werden. Weder werd van gouvernementswege
een onderz;oek ingesteld en als gevolg daarvan in 1853 opnieuw de vrije gouddelving
verboden. Van de uitgegeven concessie werd geen gebruik gemaakt. Zij werd in 1866
ingetrokken en het goud delven weder toegestaan, echter slechts voor korten tijd, want
in 1867 werd weder een concessie verleend en deze leidde tot ontginning.
De exploitatie werd achtereenvolgens gedreven door de Aruba Island Goldmining
287

STEIGER MET MACHINALE LAADINRICHTING VOOR FOSFAAT AAN DE FUIKBAAI OP CURAÇAO.
Foto Ir. J. C. Schagen van Soelen.

Cy 1871-1881, daarna door de Aruba Agency Cy 1881-1895 en door de Aruba Goldmining Cy 1895-1908. De finantieele resultaten waren slecht. De moeilijkheden
bestonden gedeeltelijk in bezwaren bij de extractie ondervonden. Het duurde lang
voor men door roosting, gevolgd door een uittrekken met cyanide, een bevredigend
rendement, 90-95 % van het aanwezige goud, wist te bereiken.
Als men bedenkt, dat het gemiddelde gehalte der verwerkte ertsen bedragen heeft
1 ounce per longton en dus een waarde aan goud heeft gehad van f 46.- per 1000 kg.
mag men wel als zeker aannemen, dat de verwerking thans geen moeilijkheden zou
opleveren.
Het tweede bezwaar, dat men ondervond, zou ook nu nog gelden. Het vond zijn oorzaak
in de onregelmatigheid der gangen. Zij zijn meestal kort en niet dik en zetten ook
niet tot groote diepte door. Bovendien is het gehalte ook in dezelfde gang sterk wisselend.
De Engelsche maatschappijen hebben slechte resultaten bereikt met winning van
het erts in eigen beheer. Alleen de gang Mira la Mar, die tot op 200 meter diepte
betalend erts geleverd heeft, maakte een uitzondering. De laatste concessionaris staakte
het bedrijf omdat zij een loonende ontginning niet mogelijk achtte.
Zij verkocht de geheele installatie aan een combinatie van inwoners, de Aruba Goud
Maatschappij voor f 10.000.-. Deze maatschappij heeft niet zelf het gouderts gewonnen,
maar kocht het op van vrije arbeiders, op basis van het goudgehalte. Haar bedrijf bestond
alleen in de verwerking, in de voor spotprijs overgenomen installatie. Het risico rustte
op de arbeiders. Zoo was het mogelijk om winst te maken. Deze zou echter niet hooger

288

geweest zijn dan enkele percenten 's jaars van het kapitaal, dat noodig zou zijn geweest
om de installatie te bouwen. In 1916 werd het bedrijf gestaakt.
De productie aan goud zal, vóór de eerste Engelsche maatschappij begon te werken,
ongeveer 100 kg geweest zijn. De A.I.G.M. Cy produceerde 1874-187977 kg., de A.A. Cy
1895-1900 58 kg., de A.G. Cy 1901-1908 720 kg., met een jaarproductie van 196 kg.,
in het topjaar (1907), de Aruba Goud Mij 1909-1916 375 kg., met een maximum van
66 kg. in 1915. De getallen zijn ontleend aan een artikel van G. Duyfjes 1) en aan
Koloniale Verslagen. De totale opbrengst aan goud van Aruba zou volgens deze
getallen ongeveer bedragen hebben 1300 kg. met een waarde van 1.8 millioen gulden.
De ontginning heeft den ondernemers geen voordeel gebracht, behalve dan aan de
laatste maatschappij, die onder abnormale omstandigheden werkte. Toch schijnt het
niet uitgesloten, dat een hervatting met moderne hulpmiddelen winstgevend zou
kunnen blijken.
Het eenige mijnbedrijf, dat nog in gang is blijkt de Santa Barbara fosfaatmijn te zijn.
Het zal ook wel het eenige bedrijf blijven, als wij afzien van de mogelijkheid van een
hervatting der goudindustrie op Aruba. Laten wij hopen, dat de fosfaatmarkt een
voortzetting van het bedrijf ook in de komende jaren mogelijk zal maken. Wegens
uitputting behoeft het bedrijf voorloopig niet gestaakt te worden.

J.

1)

19

A. GRUTTERINK.

Artikel Goudindustrie in de Encyclopaedie van Ned. West-Indië, bI. 319.
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DE GROEP NEDERLANDSCHE ANTILLEN VAN HET
ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND.
Wij mogen als bekend veronderstellen,
dat het op 1 Mei 1898 opgerichte
Algemeen Nederlandsch Verbond gesticht is door den Vlaamschen leeraar
Hippoliet Meert en den Nederlandschen leeraar Dr. H. J. Kiewiet de
Jonge. De eerste had reeds 27 April 1895
te Brussel in het kunstgenootschap
De Distel met een rede over "De uitgebreidheid van het Nederlandsch·
taalgebied" voor de over heel de wereld
verspreide Nederlanders en stamverwanten verzamelen geblazen; laatstgenoemde kwam op het in den zomer
van 1897 te Dordrecht gehouden 27ste
Nederlandsche Taal- en Letterkundig
Congres met het voorstel tot stichting
van een Algemeen Nederlandsch Taalverbond 1). Beide voormannen vonden
daar elkaar en hebben daarna eendrachtig samen gearbeid aan de ontwikkeling van het sedert bekend geworden A.N.V., uiting van ontwakend
Dietsch rasgevoel en herlevend na- Wijlen J. H. J. HAMELBERG.
tionalisme.
Het blijft een opmerkelijk verschijnsel, dat het verwantschapsbewustzijn en het
saamhoorigheidsgevoel op het eind der vorige eeuw zich in verschillende oorden van
den aardbol deed gelden, want ook uit Amerika was reeds een stem vernomen. Een
der om geloofswille naar de Nieuwe Wereld uitgeweken Nederlanders, de heer
J. Hoddenbach van Scheltema, had in De Nederlander van Chicago, een der vele
toen nog in onze taal verschijnende kranten in Noord-Amerika, de aandacht gevestigd
op de uitgebreidheid van ons taalgebied: Nederland, Vlaamsch België, Zuid-Afrika,
Nederlandsch Oost-Indië, Suriname en Curaçao. Hij was dus de voorlooper der
genoemde stichters van het A.N.V. Wijlen de heer Meert erkende altijd gul, dat die
stem van overzee hem tot zijn taak in de Grootnederlandsche beweging had aangewakkerd.
Toen nu die stemmen van her en ginds, zich tot "een wereldkoor van heinde en ver",
zooals de dichter Dr. Schepers ze eens noemde, vereenigd hadden en het streven in
statuten werd neergelegd, waren de stichters en eerste leiders er op bedacht, gelijk dat
in handelsopzicht door onze ondernemende voorouders geschiedde, geestelijke factorijen
I) Wie over de voorgeschiedenis dezer beweging meer wil weten, verwijs ik naar mijn bijdrage
De Geschiedenis van het A.N.V. in het Gedenkboek door dit Verbond ter gelegenheid van zijn
25-jarig bestaan (1898-1923) uitgegeven.
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te stichten overal waar de aanwezigheid van Nederlanders en
stamverwanten
dit
mogelijk
maakte. Dus werd daarbij ook
gedacht aan de Nederlandsche
koloniën of zooals ze nu heeten
overzeesche gebieden. Het uitgestrekte Oost-Indië, officieel
Ned.-Indië geheeten, had evenzeer behoefte aan nauwere geestelijke verbinding met het moederland als Suriname en Curaçao,
maar werd bij lange na niet zoo
verwaarloosd als de Westindische
gebieden, waar voor het A.N.V.
een ontwikkelingstaak was weggelegd.
Oost-Indië was in 1899 als groep
ingeschreven, Suriname volgde in
1902. Toen begreep men op
Curaçao, waar reeds eenige leden
waren geworven, dat de Antillen
niet achter mochten blijven. Een
der eersten, die zich daar voor
een nauwere samenwerking tusschen moederland en kolonie inspande, was de door zijn geschiedkundige publicaties betreffende
de Antillen bekend geworden heer
MAJOOR -SNIJDERS.
J. H. J. Hamelberg, die dan ook
door het Hoofdbestuur van het A.N.V. werd uitgenoodigd het vertegenwoordigerschap
vo~r dat gebied op zic4 te nemen. Met liefde kweet hij zich van die taak en door zijn
artikelen in Neerlandia, het maandblad van het A.N.V., o.m. over de sisalcultuur,
toonde hij herhaaldelijk hoezeer hem zoowel de geestelijke als de stoffelijke belangen
van de N~d~r1andsche onderdanen op enkele der maar karig door de natuur bedeelde
eilandjes in de Caraïbisclte zee tusschen Noord- en Zuid-Amerika, ter harte gingen.
'Toen deze pionier- als tijdelijk zaakgelastigde van de regeering in 1903 naar Carácas
(Venezuela) geroepen werd, beval hij als zijn opvolger Luit. J. A. Snijders Jr. aan.
Deze keuze bleek zeer gelukkig. Ook zonder de aansporing van het toenmalig
Hoofdbestuur, om te trachten zoo spoedig mogelijk de leden op Curaçao tot een
groep te vereenigen, zou deze voortvarende officier met zijn warme vaderlandsliefde zich wel hebben ingespannen om ook op de eilanden beneden den wind
(Aruba, Bonaire en Curaçao) en de eilanden boven den wind (St. Eustatius, Saba
en Sint Maarten) verzamelen te blazen. Toen hij zich daartoe opmaakte, November
1903, vond hij open ooren voor het opvangen van zijn hoornstoot en weerklank in
de harten van goede vaderlanders, die op zulke verre en vaak eenzame posten hun
land naar beste weten dienden. De grond was al min of meer bereid door de
correspondenten.
291

Bij het ingezette offensief vond Luit. Snijders de volgende organisatie, behalve zijn
eigen hoofdvertegenwoordigerschap op Curaçao:
Bonaire, vertegenwoordiger:
Aruba,
"
St. Maarten,,,
St. Eustatius, vertegenwoordigster:
Saba, vertegenwoordiger:

C. J. Krijt, hoofd der openbare school,
J. Scheuerman, hoofd der openbare school,
J. A. Gravestein, directeur der Zoutmaatschappij,
Mevr. J. van Grol-Meyers.
H. J. Beaujon, gezaghebber.

Het ledental bedroeg slechts enkele dozijnen,
van een samenwerking tusschen de verschillende correspondentschappen was geen
sprake en de onverschilligheid voor de
nationale en stambelangen was groot onder
de bevolking der Nederlandsche Antillen.
In November 1904 werden die verspreide
krachten in een Groep vereenigd en de toenmalige gouverneur van Curaçao, Jhr. J. A.
de Jong van Beek en Donk, die van den
aanvang af zeer sympathiek gestaan had
tegenover de beweging, verklaarde zich op
een desbetreffend verzoek bereid het eerevoorzitterschap te aanvaarden van het bestuur, dat voor de eerste maal werd samengesteld uit de heeren: J. P. E. Gaerste,
voorzitter; pastoor R. J. C. Wahlen, ondervoorzitter; Luit. J. A. Snijders Jr., secretaris- L
penningmeester; H. J. T. Boomgaart, A. A. Wijlen Mevr. J. VAN GROL-MEYERS.
Correa en Ed. Lansberg. Reeds in het
voorjaar van 1905 werden de heeren Gaerste en Correa door den dood aan dit eerste
groepsbestuur ontnomen.
De algemeene vergadering, 21 Februari 1906 in de societeit "De Gezelligheid", gehouden
onder leiding van Pater Wahlen, bewees overtuigend de levensvatbaarheid der Groep.
In het uitvoerige eerste jaarverslag kon dan ook getuigd worden:
"Dank zij de groote vaderlandsliefde der ingezetenen dezer kolonie was de oprichting
onzer Groep· vlot tot stand gekomen en bewees ze dat de roepstem van het Verbond
weerklank gevonden had in de harten der Curaçaoenaars".
Dat was niet zoo maar een hoffelijke waardeering van de Westindische eilandbewoners,
die wel eens den schijn van het tegendeel aannamen. Het ledentalcijfer bewees het
zakelijk. Op I Januari 1905 toch telde de Groep 135 leden, als volgt over de verschillende
eilanden verdeeld: Curaçao 99, Aruba 12, Bonaire 9, St. Maarten 5, St. Eustatius 9,
Saba 1.
Op 1 Januari 1906 waren deze getallen gestegen tot: Curaçao 177, Aruba 20, Bonaire 23,
St. Maarten 8, St. Eustatius 8, Saba 2, samen 238, een mooi cijfer voor zulk een klein gebied.
Met groote belangstelling volgde het Hoofdbestuur in Dordrecht dezen groei en toen
Luit. Snijders het denkbeeld opperde tot instelling van studiebeurzen, ging het daarop
gaarne in. Het stelde in overleg met het Groepsbestuur, dat zich in het bijzonder
inspande voor de zoo noodige geestelijke Nederlandsche ontwikkeling der bevolking,
twee studiebeurzen beschikbaar voor Curaçaose he jongelui, die hun studie in
292

Nederland wenschten te voltooien.
De eerste pupillen, die daarvoor
in aanmerking werden gebracht,
waren Johan Gerrit Sprockel en
J ohn Veer is, die zich voor de hoofdakte (lager onderwijs) wilden
bekwamen. Zulk een daad vestigde
de overtuiging,dat het A.N.V. niet
alleen een ideëel doel nastreefde,
maar ook praktisch werk wist te
verrichten, in staat om den band
met het moederland te versterken. Daartoe behoorde ook de
stich ting van boekerijen op
de verschillende eilanden. Zoo
kon bijv. de heer G. W. Zeppenfeldt,
gezaghebber van Aruba, in 1906
al een verslag inzenden, waaruit
bleek, dat dank zij de Boekencommissie van het A.N.V. te Rotterdam in 1905 een kleine 500
boekwerken konden worden uitgeleend.
Het werkzame dagelijksch bestuur
breidde het terrein van actie zelfs
uit tot Venezuela en Panamá, waar
het voor het Hoofdbestuur enkele
vertegenwoordigerschappen wist
te vestigen. Het Hoofdbestuur was
zich bewust, dat een der middelen,
om in de kolonie blijvende symP. A. EUWENS O.P.
pa thie te wekken, was! in Nederland
meer en beter kennis omtrent dit
Amerikaansch Ned. gebied te verspreiden. Het meende dat het best te kunnen bereiken
door uitgaaf van bijzondere Neerlandia-nummers. Nog nauwelijks was dit plan den
heer Snijders meegedeeld of hij toog aan het verzamelen van kopij en wist daarvoor
de beste krachten op verschillend gebied van het openbaar leven in de kolonie warm
te maken.
Aan het in 1905 verschenen Curaçaonummer verleenden hun medewerking: Luit.
Snijders, die als inleiding over de Groep Nederlandsche Antillen van het A.N.V. schreef,
een korte geschiedenis van het eiland gaf en een overzicht der bestuursindeeling.
Een onderhoudend reisleider bleek M. Victor Zwijsen, die "Curaçao in vogelvlucht"
uitvoerig schetste. Verder leverden bijdragen J. H. B. Gravenhorst, A. Jesurun,
Dr. J. Boeke (later hoogleeraar en lid van het Hoofdbestuur) en H. Michelsen, hoofd
der Hendrikschool. Een paar duidelijke kaarten en vele afbeeldingen voltooiden het
Curaçaonummer, dat in 7500 exemplaren over de wereld werd verspreid.
Het succes dezer uitgave had ten gevolge, dat de onvermoeide groepssecretaris zich
aangordde om ook voor de andere eilanden een dergelijk propagandistisch geschrift
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samen te stellen. En zoo kon iri 1907 het Bonaire-nummer verschijnen, eveneens
rijk geïllustreerd en waaraan medewerking verleenden pastoor P. A. Euwens, C. J. Krijt,
Dr. J. Boeke, M. Victor Zwijsen, de meesten met verscheidene bijdragen. In de inleiding
werd dank gebracht aan den gezaghebber A. E. J. van den Brandhof, die het eiland
voor de A.N.V.-beweging had weten te winnen. Nog in 1903 was het Verbond er geheel
onbekend, maar toen Luit. Snijders in October 1907 het eiland bezocht, wist de heer
Krijt, het hoofd der school, een 60-tal dames en heeren te zijnen huize te verzamelen
en hield de Verbondsafgezant voor dit gezelschap een voordracht over doel en streven
van het A.N.V. Dr. Belle had den avond geopend met het oude Wilhelmus en over
het algemeen werd er door de gasten beschaafd Nederlandsch gesproken, al gooiden
de dames er wel eens een zinnetje Papiamentsch tusschen.
Bonaire was voor de Nederlandsche beweging gewonnen.
In den tijd der uitgave van het Bonaire-nummer was de heer Mordy C. Henriquez
voorzitter der Groep. In het, eerst in 1911 verschenen Aruba-nummer vinden we
hem met den heer Snijders vermeld als eereleden en Mr. Th. J. A. Nuijens, de toenmalige gouverneur van Curaçao, als eerevoorzitter der Groep, welke toen geleid werd
door het volgende bestuur: H. P. de Vries, voorzitter; Pastoor J. C. Wahlen, ondervoorzitter; G. S. Gorsira J. P. Ez., secretaris-penningmeester; L. van der Veen Zeppenfeldt, W. van den Brink, H. M. Chumaceiro, Ed. S. Lansberg, H. J. T. Boomgaart,
Dr. M. C. Henriquez.
De Afd. Aruba had toen tot bestuur: Ds. G. J. Eybers, voorzitter; J. B. Krugers, ondervoorzitter; L. C. Kwartsz, secretaris-penningmeester, Enrique Irausquin en L. Maduro.
Aan het rijk verluchte Aruba-nummer had de zoo historisch aangelegde pater
Euwens ook meegewerkt; voorts de heeren Ir. G. Duyfjes, Max F. Arends, P.J. van
Breemen, A. Jesurun, pastoor Alph. M. J. Jansen, Ds. W. van den Brink en •.••
J. A. Snijders Jr. Deze laatste naam begint nu langzamerhand uit de geschiedenis der
Groep te verdwijnen, want reeds in 1908 was zijn militaire taak op Curaçao geëindigd
en toog hij weer naar den vaderlandschen bodem. Maar dat ging niet met stille trom.
In het jaarverslag der groep over 1907 schreef hij zelf: "Zwaar valt mij het afscheid,
want ik heb in onze kolonie, die mij dierbaar is geworden, vriendschapsbanden gesloten,
welke mij mijn vertrek niet gemakkelijk maken."
27 April 1908 had het afscheid plaats en werden Luit. J. A. Snijders Jr. verscheiden
herinneringen aangeboden vanwege het A.N.V., Onze Vloot en de Curaçaosche burgerij.
Hij bleef voor het Verbond behouden door zijn benoeming tot afgevaardigde van de
Groep in het Hoofdbestuur als hoedanig hij tot 1918 zitting had. Nog eenmaal, in 1910
heeft de heer Snijders de Antillen teruggezien, en hij mocht toen ervaren, dat de
vriendschapsbanden, waarvan hij bij zijn afscheid gewaagd had, hecht gebleken waren
en dat zijn nationaal werk vrucht bleef dragen.
Voor zijn vertrek in 1908 had hij nog de voldoening dat de Afd. Bonaire werd opgericht
met het volgend bestuur: Pastoor F. J. A. A. Smitz, voorzitter; Dr. C. G. van Bergen,
ondervoorzitter; C. J. Krijt, secretaris-penningmeester; J. E. R. Herera, P. L. de
Haseth C. Gzn. en N. van Meeteren Jr. Zijn taak als Groepssecretaris was overgenomen
door C. S. Gorsira J. P. Ezn., die in 1915 voorzitter werd met H. M. Chumaceiro
als secretaris. Voorzitter was toen H. J. Th. Boomgaart. Het ging de groep in die dagen
voorspoedig, want waar ze in 1907 begon met 260 leden, was het ledental eind 1909
gestegen tot 346, het hoogste ooit bereikt, want in latere jaren schommelt het tusschen
200 en 300.
In 1909 kon het Verbond op de Ned. Antillen bewijzen van hoe groot nut zijn organisatie
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ook in moeilijke tijden voor de bewoners was. O.m. tengevolge van de Venezolaansche
kwestie (Castro ) brak voor de bevolking een tijd van economische ontwrichting en
daardoor noodlijdendheid aan en de inzamelingt die toen op aanstichting van het
A.N.V. gehouden is en waarbij de Koningin het voorbeeld gaft heeft veel ontbering
gelenigd.
In 1912 kreeg de Groep andermaal de gelegenheid op dit gebied haar werkdadigheid
te toonen. Toen de langdurige droogte den oogst deed mislukkent werd andermaal een
beroep op de liefdadigheid van Nederlanders en" stamverwanten gedaan onder voorgang van den toenmaligen gouverneur t Mr. Th. J. A. Nuyenst door de Verbondsbestuurders H. P. de Vriest C. S. Gorsira J. P. Ezn. t Dr. M. C. Henriquez t H. J. T.
Boomgaart en H. M. Chumaceiro en wel met zoo gunstig gevolgt dat een Ondersteuningsfonds kon worden gestichtt dat sedert meermalen dienst heeft gedaan
en nog bestaat.
Bij haar verschillende bemoeiïngen mocht de Curaçaosche Groep van het A.N. V.
steeds op de medewerking der achtereenvolgende gouverneurs rekenen en het gouvernement drukte zijn waardeering o.m. uit door het sinds 1907 geregeld verleenen van een
subsidie t aanvankelijk groot f 500.-. Deze som werd hoofdzakelijk besteed als toelage
voor leerlingent die van de kleine eilanden naar Curaçao wenschten te komen om er
meer kennis op te doen t als voorbereiding voor latere studie. In bescheiden omvang
kan men deze steunverleening tot de werkzaamheid der studiebeurzen voor
opleiding in het moederland reken ent waarvoor behalve de twee reeds genoemden
inmiddels ook een onderwijzeres in aanmerking was gekomen.
Door de oprichting van een J ongelieden-afdeeling had wijlen de onderwijzer
H. J. Vooren belangstelling der jeugd voor de Verbondsidealen opgewektt al bleek
deze instelling op den duur geen levensvatbaarheid te hebben. Toch werd de jeugd niet
vergetent want wanneer er nationale feesten werden gevierd of gedenkdagen voor
beroemde Nederlanders werden georganiseerd t werden het ook tevens kinderfeestent
b.v. de De-Ruyterfeesten (1607-1907)t waardoor het nationaal saamhoorigheidsgevoel zeer werd verlevendigd; zelfs de Curaçaosche negerkindertjes zongen in die
dagen door de straten van Willemstad:
In een blauw geruiten kiel
Draaide hij aan 't groote wiel.

Een ander hoogtepunt in nationale herdenkingen was het Kroningsfeest (18981934)t hetwelk samenviel met het zilveren jubileum van het A.N.V.t ttdat voor
de belangen van den Nederlandschen stam met veel vrucht is werkzaam geweest t
zooals de erkenning in een feestrede te Willemstad luidde. En het deed goed t dat bij
een lichtbeeldenvertooning te dier gelegenheid het portret van Dr. Kiewiet de Jonge
luide werd toegejuicht.
De opvolgende besturen - we zullen den lezer nu maar niet verder vermoeien met
namen en jaartallen - hebben steeds het hunne gedaan om den band met het stamland te onderhouden door het inrichten van lezingen over de Grootnederlandsche
letterkunde en beeldende kunst t geschiedenis en wetenschapt door het bevorderen
van handelsbetrekkingent door hun medewerking te verleenen aan het optreden van
NederIandsche voordrachtkunstenaars en tooneelspelers. Wat dit laatste
betreft herinneren we aan de kunstreizen van het ttHollandsch Ensemble onder
leiding van C. van Hees en D. van Ollefen (l906)t wijlen Albert Vogel (1913) en de
Dietsche Spelers onder Willem van der Veer (1932 en 1933). Vóór 1906 was de kolonie
tt

tt
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nog nooit door Nederlandsche tooneelspelers, wel door Spaansche bezocht;
thans kent en waardeert men er ook de
Nederlandsche tooneelkunst.
De Groep Nederlandsche Antillen van het
A.N.V. was - om nog enkele bewijzen harer
werkzaamheid te vermelden - medeoprichtster van de Curaçaosche Vereeniging
tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer. Zij stelde ook de zoogenaamde
Neerlandia-prijzen in, welke ten doel
hebben den leerlust der Curaçaosche
jeugd te bevorderen. En onder de laatste
dagelijksche besturen: de voorzitters G.
J. Ferguson en Ir. J. de Pril, de secretarissen J. M. Borgmeyer en J. Rustige,
kwam de regelmatige vertooning van
rolprenten (waaronder het maandelijksch journaal) tot stand, welke een
der beste middelen bleek om het
medeleven met het moederland te onderhouden.
Toch heeft de Groep ook tijden van verslapping gekend en ook is zij een paar
malen met ondergang bedreigd. Wij bepalen
ons tot het vermelden der heftige veront- HET BESTUUR DER GROEP NEDERL. ANTILLEN VAN
waardiging in 1906, bij Curaçaoenaars HET ALG. NEDERL. VERBOND, voor het in 1933 onthulde
standbeeld van Koningin Wilhelmina te Willemstad.
gewekt door een ongeteekend stuk in Zittend van links naar rechts: H. J. C. Henriquez, Ds. Mikt de
Neerlandia, getiteld "Het verval van St. Aubin, C. Holstein. Staande: C. Donker, F. Vreugdenhil, G. J.
Ferguson, Ch. J. Samson, M. Capriles, E. R. Goilo, Jan Rustige Jr.
Curaçao", waarin de liefde voor Nederland
van de Curaçaoenaars werd ontkend o.m. op grond der stiefmoederlijke bejegening van
het Nederlandsch tegenover het Papiamentsch. Eén zin uit het lange opstel volsta om
de strekking ervan aan te toonen: "Wie hoorde ooit een rechtgeaard Curaçaoenaar
gunstig over Nederland oordeelen?" Alleen het tactisch optreden van Luit. Snijders
en het bezadigd tegenwoord in Neerlandia van pater Euwens, die den anonymus er niet
toe kon bewegen het vizier op te lichten, heeft toen de opheffing der Groep kunnen
voorkomen.
Het pleit voor het gezond gestel der Groep, dat zij zulke stormen kon doorstaan
evenals de laatste maatschappelijke crisisjaren, die hun ongunstigen invloed ook op haar
deden gevoelen.
Tot slot vermelden wij hier in chronologische volgorde de personen, die de Groep
naar het in Nederland zetelend Hoofdbestuur afvaardigde: A. E. J. van den Brandhof,
1905-1907; P. A. Euwens O.P., 1906-1907; Prof. Dr. J. Boeke, 1906-1919; P. DelgeurO.P.
1907-1908; J. A. Snijders Jr., 1908-1918; C. Statius Muller, 1919-1923; Dr. Th. Lens,
1919-1922; Dr. Alvares Correa, 1919-1922; Mevr. N. J. C. van Breemen-Kruyt,
1920-1922; H. Ferguson, 1923-heden; O. L. Helfrich, I 923-heden.
Het huidige groepsbestuur is als volgt samengesteld: Ds. C. E. H. J. Milet de St. Aubin,
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voorzitter; J. Rustige Jr., secretaris; C. Holstein, penningmeester; M. Capriles, H. J.
Cohen Henriquez, C. Donker, G.J. Ferguson, E. R. Goilo, Ch. J. Samson en F. Vreugdenhil, leden.
Het Bestuur der Afd. Aruba bestaat thans uit: L. J. M. Henriquez, voorzitter; L. C.
Kwartsz, ondervoorzitter; H. A. Hessling, secretaris; J. C. Paap, 2de secretaris; W. R.
Plantz, penningmeester; Hub. Oduber, 2de penningmeester; Mr. B. J. Duetz, John G.
Eman, I. Wagemaker, commissarissen.
Het Bestuur der Afd. Bonaire bestaat thans uit: L. D. Gerharts, voorzitter; Th. A. R.
Schipper, ondervoorzitter; •••...•......•.•.•• , secretaris; A. van Essen, penningmeester;
C. E. B. Hellmund, commissaris.
Mej. M. C. Slothouwer vertegenwoordigde tot kort geleden het A.N.V. op St. Maarten.
Op haar voorpost te Philipsburg heeft zij zich voor het Nederlandsch onderwijs zoo
verdienstelijk gemaakt, dat de Ned. Regeering haar met de orde van Oranje Nassau
begiftigde.
Overzien we de dertig jaren van het bestaan der Groep Ned. Antillen van het A.N.V.,
dan meenen we te mogen vaststellen, dat het hoofddoel van het A.N.V.! verhooging
der zedelijke, geestelijke en stoffelijke kracht van den Nederlandschen stam, ook in het
gebied der Antillen, zij het met afwisselend geluk, is nagestreefd, reeds veel bereikt werd,
de band met het moederland nauwer is aangehaald en dat het eens (zij het dan betwist)
uitgesproken woord verval, sedert in gemeenschappelijk streven door verheffing
kon worden vervangen.
Moge het aan het A.N.V. en zijn vertakkingen over de wereld gegeven zijn daartoe
nog veel bij te dragen.
C. VAN SON.
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HET CURAÇAOSCHE VISSCHERIJBEDRIJF
Daar Curaçao een gebiedsdeel iS t dat uitsluitend uit eilanden bestaatt is het te verwachten, dat de visscherij er een tak van bedrijf voor de bevolking en een voedselbron
voor de bewoners zijn zal. Die verwachting is juist. In het volgende staatje is voor de
jaren 1910t 1920 en 1930 het totaal aantal inwoners en het aantal visschers voor elk
der zes eilanden opgegeven.

·..

Curaçao
Aruba.
Bonaire ·
St. Martin ••
St. Eustatius .
Saba. • .

·..
..
+

•

1930

1920

1910
Inwoners

Visschers

Inwoners

30930
9049
6353
3105
1308
1996

342
132
192
55
25
13

34021
8934
7051
2552
1350
2138

I

Visschers

Inwoners

Visschers

550
86
125
30
48
4

44344
13450
5375
2180
965
1408

312
189
100
35
4
6

Wat in deze tabel opvalt t is het wisselende aantal personent dat in de drie vergeleken
jaren als visscher ingeschreven stond. Dit verschijnsel eischt eenige verklaring.
Vooreerst valt er dan op te wijzen, dat sommige lieden een of meer beroepen
tegelijkertijd uitoefenen en al naar gelang der omstandigheden zich tijdelijk meer
met het eene dan met het andere beroep inlaten. Iemand bezit bijv. een stukje
bouwgrond, maar ook tevens een boot jet waarmee hij in een binnenwater of langs
de kust de vischvangst met fuiken bedrijft. Valt de oogst op zijn grondje eenige jaren
achtereen slecht uit, dan zal hij zijn inkomsten vooral uit de vischvangst moeten
winnen; haalt hij daarentegen een rijken oogst van zijn landje binnen t dan zal hij
zich weer meer landbouwer dan visscher voelen en dus waarschijnlijk het landbouwbedrijf als hoofdbestaan opgeven. Een andere combinatie van beroepen is die van
zeeman en visscher. De opgave van beroep kan dus bij eenzelfde persoon van het
eene jaar op het andere naar omstandigheden wisselen.
Bij de economische opleving door de vestiging van aardoliebedrijven op Curaçao en
Aruba, welke vele werkkrachten, ook van Bonaire en de Bovenwindsche eilanden,
tot zich trokken, was het te verwachtent dat er zich onder de wegtrekkende lieden
van Bonaire en St. Eustatius ook gelegenheidsvisschers bevonden zullen hebben.
Ook op Curaçao zelft waar door het ruimere afzetgebied en de groote binnenwateren
de vischvangst steeds aan vele bewoners bijverdiensten gaf, zullen verscheidenen
daarvan hun wisselvallig en halfslachtig bestaan voor vasten en goed betaalden arbeid
bij het nieuwe bedrijf geruild hebben. In de laatste crisisjaren keerde de toestand
weer om; want dan leest men in het Koloniaal Verslag t dat op Curaçao ten gevolge
van de heerschende werkeloosheid zeer velen zich weer op het visscherijbedrijf toelegdent
waarbij deze tak van bestaan uitkomst voor vele gezinnen gaf.
Naast deze gelegenheidsvisschers zit er op meer dan een onzer eilanden een kern van
rasechte visscherliedent diet gewoon om dag in dag uit met hun boot er op uit te
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trekken, niet licht tot een ander beroep overgaan. Dat geldt voor Curaçao, Bonaire,
Aruba en St. Martin.
Aruba is het eenige voorbeeld in het lijstje, dat per slot van rekening een stijging van het
~antal visschers te zien geeft. Sedert de bevolking op Aruba zoo sterk aanwies en de
welvaart er sprongsgewijs vooruitging, komt men in de verslagen over Aruba
herhaaldelijk de opmerking tegen: de prijs van de visch is wederom gestegen. Geen
wonder, dat de mogelijkheid tot vermeerderden afzet bij hoogere prijzen de bevordering
van de visscherij ten goede kwam en het aantal visschers stijgen deed.
De cijfers, die den omvang van de visschersbevolking in den loop der jaren aangeven,
bestaan dus uit twee bestanddeelen: uit het aandeel gelegenheidsvisschers, dat in het
algemeen in het tijdsverloop 1920-1930 geslonken is en uit het aandeel vaste visschers,
dat waarschijnlijk niet of weinig verminderd is, soms misschien zelfs als toenemende
beschouwd mag worden. Het is echter niet mogelijk den juisten omvang van elk
aandeel nauwkeurig vast te stellen.
Onze Antillen liggen in den Atlantischen N.O.-passaatgordel. Voor de visscherij,
vooral voorzoover ze met zeilbooten uitgeoefend wordt, zijn de windverhoudingen van
groot belang. De bijna het geheele jaar doorstaande N.O.-passaat laat toe, dat de
visschersvaartuigen, tot zeilen ingericht, dat zeilvermogen ook ter dege benutten
kunnen. Maar tegenover dit voordeel staan ook nadeelen. De passaat jaagt het water
van den Atlantischen Oceaan door de vele zeegaten in den keten van eilanden, die
oostwaarts de Caraibische Zee begrenzen, laatstgenoemd zeebekken in en dringt het
ten slotte tegen de kust van Venezuela. Het gevolg is, dat er evenwijdig aan deze kust
een geweldig sterke, westwaarts gerichte zeestroom aan de oppervlakte ontstaat,
in welks baan juist onze Benedenwindsche eilanden liggen. Wind en zeestrooming,
beide in dezelfde richting werkende, maken het voor zeilbooten onmogelijk de
oostelijke en noordelijke kusten der eilanden Curaçao, Aruba en Bonaire te bezeilen.
Het omvaren van een dier eilanden is een stukje zeilsport, dat alleen in bijzondere,
zelden voorkomende omstandigheden van wind en stroom kans van slagen heeft. De
keuze van het gebied, dat voor de zeilvisscherij open staat, wordt daardoor in groote
mate beperkt.
Bonaire en Curaçao zijn met de Aves- en Roqueseilanden, die tot het grondgebied
van Venezuela behooren, de weinig boven zee uitstekende toppen van een steilen,
onderzeeschen rug, die zich in ongeveer O.-W.-richting voor de Venezolaansche kust
uitstrekt, maar daarvan door een geul van 1000 M. diepte gescheiden is. Het oostelijke
gedeelte van dezen rug verloopt evenwijdig aan de kust van Venezuela, maar tegenover de westelijke helft loopt de laatste met een grooten bocht naar het noorden,
waardoor de geul sterk vernauwd wordt. Het water, dat door den oostelijken mond
van de geul en over de drempels tusschen de landtoppen van den onderzeeschen rug
in de wijdere oostelijke geulhelft gedrongen wordt, moet dit door de nauwe, westelijke
uitmonding tusschen het schiereiland Paraguaná en Curaçao weer verlaten. Hierdoor
wordt de kracht van den zeestroom bij Bonaire en Curaçao gereedelijk verklaard.
Dit geldt echter alleen van het oppervlaktewater. In de diepere lagen van de geul
heerschen andere stroomverhoudingen; daar schijnt zelfs een tegengesteld gerichte
stroom te overheerschen. Het is bekend, dat diezelfde stroomrichting, dus langs
Curaçao van west naar oost gericht, soms ook aan de oppervlakte merkbaar is, maar
daar dit verschijnsel slechts bij uitzondering voorkomt, heeft het voor de zeilvisscherij
geen belang.
Aruba ligt als een voorpost op de kustbank, die het schiereiland Paraguaná alzijdig
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omgeeft. De diepte tusschen Aruba en Paraguaná bedraagt niet meer dan hoogstens
150 M. Van Curaçao is Aruba echter door een diep kanaal gescheiden en ten noorden
van Aruba worden al spoedig diepten van 1000 en meer M. bereikt.
Van onze drie noordelijke Antillen liggen St. Martin en St. Eustatius op uitgestrekte t
ondiepe bankent het eerste gezamenlijk met Anguilla en St. BarthélémYt het tweede
tezamen met St. Kitts en Nevis. Deze ligging op ondiep et zandige platen heeftt in
verband met de zacht hellende kuststrook en op St. Martin in het bijzonder nog met
de bochtige kustlijnt het aanzijn aan een aantal zandige strandjes op deze eilanden
geschonken t waardoor een goede gelegenheid voor het gebruik van treknetten
geschapen wordt.
Saba daarentegen verheft zich als een enkele bergklomp steil uit zeet bezit slechts
enkele kleinet meestal met groote rolsteenen bedekte strandjes en biedt dus weinig
gelegenheid voor het visschen met treknetten. Ten Z.W. van Saba t door een smalle
geul van Saba t door een breede van St. Eustatius gescheiden t ligt de uitgestrekte t met
zand en koraal bedekte Sababank. De diepte van den zuidoostrand is het geringst
en bedraagt daar nog geen 10 vademt terwijl noord- en westwaarts geleidelijk
grootere diepten van 20 en meer vadem gepeild worden. Op deze bank verzamelen zich in sommige jaargetijden groote hoeveelheden van bepaalde vischsoorten.
Geheel anders dan bij ons in Nederland behoeft men met het verschijnsel van eb en
vloed niet of nauwelijks rekening te houden; het verschil tusschen vloed- en ebpeil
bedraagt slechts ongeveer een voet.
Het gebruik van booten bij de visscherij bepaalt zich tot zeilbooten en tot vaartuigent
die geroeid of gepagaaid worden en dan vaak voorzien zijn van een hulpzeil. De
visschersbootent die op de Benedenwindsche eilanden in het zicht dier eilanden hun
bedrijf uitoefenen en iederen dag naar huis terugkeerent zijn open vaartuigjes met
één mastt waarvan de bemanning uit een kapitein en 2 of 3 matrozen bestaat t wanneer
zij met sleep aas visschen. Bij geankerd visschen met dieplijnen kunnen er eenige
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matrozen meer aan een tocht deelnemen. Voor de visscherij verder van huis, bijv.
van Aruba uit bij de Mongeseilanden, of op de kust van Columbië, gebruikt men
grootere vaartuigen, die in den regel als vrachtschepen dienst doen.
Veel talrijker dan het aantal booten op de Benedenwindsche eilanden is het aantal
kano's, zeer lichte, betrekkelijk ondiepe en breede vaartuigjes, die gewoonlijk met
behulp van pagaaien voortbewogen worden, maar ook een hulpzeiltje voeren kunnen.
De bemanning bestaat meestal uit één tot drie personen, hoewel er bij de netvisscherij
ook grootere kano's voorkomen, waarin voor 5 tot 10 personen en de netten een
plaats is. Met deze vaartuigjes wordt uiteraard alleen dicht bij de eilanden en in de
binnenwateren gevischt. Als men de nietige, laag op het water liggende kano's (de
middenzijrand steekt in een bemande kano gewoonlijk niet meer dan een handbreedte
boven water uit) op de door den passaat opgezweepte zee ziet manoeuvreeren en dan
bedenkt, dat zij soms zeer groote en sterke visschen aan boord te halen hebben, dan
bewondert men den moed der visschers om zich met zulke nietige hulkjes op de open
zee te wagen. Niet steeds loopt het dan ook goed af; de kano loopt soms vol of erger
nog, slaat om. Maar wat nood, de bemanning voelt zich in het water zoo goed thuis
als op het land; de omgeslagen kano wordt gegrepen, gekeerd, leeggehoosd en weer
beklommen; de pagaaien heeft men behouden of vischt men weer op, maar het vischtuig en de vangst zijn gewoonlijk gezonken en verloren gegaan. Het is een hooge uitzondering, als zoo'n ongeval een menschenleven kost.
Het op de Bovenwindsche eilanden gebruikelijke visschersvaartuig is de roeiboot,
van flinke afmetingen, meestal van 13 tot 20 voet lang en gewoonlijk ook voor zeilen
ingericht. Met deze booten kan men dus zoowel varende met sleepaas als geankerd,
of met de riemen op één plaats gehouden, met dieptelijnen visschen, terwijl zij tevens
zeer geschikt zijn om bij de netvisscherij langs de kust op het strand te landen.
Bij het in oogenschouw nemen van de vangmiddelen kan men drie hoofdgroepen
onderscheiden! lijnen met haken, netten en fuiken. De visscherij met lijnen valt weer
in twee onderdeelen uiteen: die met sleeplijnen en die met dieptelijnen. De vangst met
sleeplijnen of sleepaas wordt met zeilvaartuigen, dus met open booten, kano's of roeibooten met zeilvermogen uitgeoefend. Een lange, niet te dikke, maar sterke lijn, aan
het uiteinde van een of twee geaasde hoeken voorzien, wordt gevierd; door de vaart
van de boot komt de lijn horizontaal te liggen en glijdt het aas dicht onder de oppervlakte van het water. Naar gelang van de vischsoort, waarvan men de vangst beoogt,
gebruikt men dikkere of dunnere lijnen, grovere of fijnere haken. De eigenaar van
een kleine kano, waarmee hij er alleen op uitgaat, zal zich vergenoegen met het
verschalken van vliegende visch, of van geepjes, dicht onder de kust; de grootere
kano's met 2 of 3 man en de open booten jagen op grooteren buit verder in zee en
gebruiken als aas meestal vliegende visch, waarvan zij, als zij zonder aas voor groote
visch uitgevaren zijn, eerst een paar stuks met een fijn lijntje vangen. De visscher
houdt het uiteinde van de lijn in de hand en de ervaren visscher voelt, als hij beet
heeft, aan de bewegingen en rukken van de lijn, welke vischsoort toegebeten heeft.
Een enkele maal verzeilt er een haai aan de lijn. Op de Benedenwindsche eilanden
moet de visscher ter dege met stroom en wind rekening houden, daar hij, 's morgens
vroeg uitgevaren, nog liefst voor den middag zijn vangst wil landen. Van Willemstad
bijv. uitgezeild laveert hij eerst in oostelijke richting tegen wind en stroom op, kruist
dan eenigen tijd op en neer en komt met wind en stroom mee weer naar huis zetten.
Het gebied voor sleepaasvisscherij ligt daarom voor Curaçao in hoofdzaak bezuiden
de oostelijke helft van dit eiland.
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Ook op Bonaire en Aruba spelen wind en stroom een rol bij het bepalen van de plaats.
waar de sleeplijnvisscherij uitgeoefend worden kan. Voor alle drie deze eilanden geldt
echter. dat visscherij met booten normaal niet mogelijk is langs de kusten. die naar
de heerschende windrichting gekeerd liggen.
Bij het visschen met dieptelijnen begeeft men zich zeilende. roeiende of pagaaiende
naar de plaats waar gevischt worden zal, ankert daar, of houdt de boot met de riemen
zooveel mogelijk op dezelfde plaats en zet de geaasde lijnen over boord, waarbij
het de bedoeling is met het aas zoo dicht mogelijk bij den bodem te komen. Aan een
met een gewicht bezwaarde lijn zijn eenige haken zoodanig bevestigd. dat zij of de een
boven den ander door middel van metalen draden horizontaal uitstaan dan wel op
gelijke hoogte van een dunne metalen dwarsroede afhangen. Er zijn verscheidene vormen
van dit vischtuig in gebruik, sommige zwakker van bouw voor kleinere vischsoorten,
andere zwaarder voor grootere visschen. Vooral op Curaçao is de verscheidenheid
groot; men kent er bijv. de zoogenaamde .. stroppen" voor kleine vischsoorten. de
.. palanka enkel" voor kleine. de "palanka doble" voor middelmatige en de groote
palanka enkel of .. hoorka" voor de grootste bodemvisschen. Op Aruba is als dieplijn
de .. baristille" in gebruik, zoo ingericht, dat de zij lijnt jes met de haken eraan, in den
stroom langs den bodem horizontaal uitstaan.
Het aantal netvormen. in Curaçao in gebruik, is groot; de voornaamste zullen hier genoemd worden. Vooreerst kent men er het treknet, dat overal, waar de strandontwikkeling er gunstig voor is. aangewend wordt, zoowel in buitenbaaien als in de
binnenwateren. Voorts drijfnetten, om in de vrije zee aan de oppervlakte zwemmende
vischscholen te omringen; spannetten, welke men uitzet en eenigen tijd laat staan
of in welker mazen men de visschen jaagt door met stokken in het water te slaan.
Voor het vangen van kleine visch in ondiep water, of van aas voor sleeplijnen en
dieptelijnen, is het ronde werpnet. op de Benedenwindsche eilanden taraai geheeten.
algemeen in zwang. Als bijzondere netten dienen hier nog vermeld te worden verschillende soorten om schildpadden te vangen, als daar zijn het werpnet voor schildpadden en kortere of langere drijfnetten. Uit den aard der zaak zijn de mazen van
deze netten veel grooter dan die van de gewone vischnetten.
De op onze eilanden in zwang zijnde fuiken zijn van het model. dat voor geheel
West-Indië kenmerkend is. Op de Benedenwindsche eilanden heet men ze kanasters.
op de Bovenwindsche fishpots. Vroeger werden zij alleen uit riet of dun hout gevlochten;
tegenwoordig vervaardigt men ze ook veel uit ijzervlechtdraad (kippengaas). Zij hebben
den vorm van platte kooien met een of twee openingen, welke. in de opstaande wanden
aangebracht. door plaatsing en gedaante de visch het binnenzwemmen van de fuik
geen hindernis in den weg leggen, maar het terugvinden van de opening van binnen
uit belemmeren. In de fuiken hangt of legt men lokmiddelen, als zeewier. vischjes
of andere zeedieren; ja, men beweert zelfs, dat het ten einde de visch aan te lokken,
soms voldoende is om er glinsterende scherven, bijv. van wit aardewerk, in te brengen.
Ook kreeft (Palinurus argus) laat zich in zulke fuiken vangen. Maar deze diersoort
bemachtigt men ook in ondiep water 's avonds of 's nachts met harpoen of stok en
onder bijlichting van fakkels.
Tot de vischsoorten. die met sleepaas gevangen worden, behooren: drie Cybiumsoorten, ni. de koningsvisch (c. cavalla), de moelat (c. regale) en de piesjiesjee (C.
maculatum). de zoog. dolfijnen (Coryphaena hippuris en equisetis), de zwaardvisch
(Xiphias gladius). twee soorten uit de familie der Histiophoridae, die met den zwaardvisch den gemeenschappelijken naam van balaoe (Spaansch: balahti) voeren. de
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snoek of picuda (Sphyraena picuda). de boeni. een tonijnachtige visch. Dit zijn alle
groote vischsoorten. Tot de kleinere roofvisschen behooren de geepen (Belone of
Tylosurus) en de vliegende visschen.
De drie Cybiumsoorten zijn slanke. ronde. grootendeels zilverglanzende roofvisschen
uit de familie der makreelen. De koningsvisch wordt tot 5 voet lang en kan een gewicht
van 100 pond bereiken; de moelat is nog grooter. de piesjiesjee kleiner. De moelat
wordt echter niet zoo hoog geschat als de koningsvisch. die door geheel West-Indië
gemeenlijk als de fijnste der groote vischsoorten beschouwd wordt. De piesjiesjee is
betrekkelijk zeldzaam. In de wateren bij Aruba schijnt de koningsvisch talrijker voor
te komen dan bij Curaçao. maar het is mogelijk. dat de gewoonte der Arubiaansche
visschers om hun sleeplijnen met een gewicht zoodanig te bezwaren. dat het aas niet
te dicht aan de oppervlakte. maar ongeveer 15 M. diep daaronder door het water
glijdt. hier van invloed is.
In tegenstelling met de Cybiumsoorten prijkt Coryphaena met een bandteekening
van goud en blauw. waarom zij in het Spaansch dorado (•• goud"visch) heet. wat in het
Papiaments eh tot drader of dradoe verbasterd is; is de visch dood. dan is de goudglans meteen verdwenen. De balaoe's kenmerken zich door een verlengde bovenkaak.
welke bij Xiphias plat en zwaardvormig. bij de Histiophoridae rond en puntig is.
De vischsoorten. die men met sleepaas vangt. leven deels in scholen. deels meer
afzonderlijk. Onder de groote soorten zijn het vooral de draders (Coryphaena) en de
boeni's. die in scharen aan de oppervlakte der zee naar buit jagen. Wanneer een
boot zoo'n school ontmoet. kan het gebeuren. dat de eene visch na de andere in het
aas hapt en weggevangen wordt. Dan is het een goede dag voor de bemanning!
De kleine vischsoorten. die met fijnere sleeplijnen en kleinere haken gevangen worden.
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zooals geepen en vliegende visschen, leven in scholen. Wie de tropische zee bevaren
heeft, kent uit eigen aanschouwing de scholen vliegende visch, die over de toppen
der golven scheren. Op de Benedenwindsche eilanden onderscheidt men de groote
soorten vliegende visch als boelado (Sp. volador = vlieger), de kleine als fleert je,
wat, naar men beweert, een verbastering van het Nederlandsche woord vliegertje
moet zijn.
Van de bodemvisschen mogen hier genoemd worden de verschillende soorten van
"snappers" (Lutjanus ) en "groupers" (Epinephelus). Onder de eerste is in het
bijzonder voor Aruba van belang Lutjanus (Neomaenis) aya, in het Papiamentsch
pargo, in het Engelsch "red snapper" geheeten. Deze fraai roode visch wordt op
bepaalde banken in de buurt yan Aruba veel gevangen, dan meestal in de lengte
gespleten en open gelegd, gezouten en in de zon gedroogd; in dien staat wordt ze naar
Curaçao uitgevoerd. Wie met herinneringen aan Europeesche stok- en zoutevisch
zijn neus wel eens te gast heeft laten gaan boven een lading onooglijk bruine, gedroogde
pargo's, zal zich moeilijk kunnen voorstellen, dat zulke waar nog voor menschelijk voedsel geschikt is. Maar zoo ergens, dan wordt hier de spreuk bewaarheid: over den
smaak valt niet te twisten. Dat ook vliegenmaden zich aan de bruine substantie, die
eens keurig wit vischvleesch was, te goed doen, is den neger een aanduiding, dat de
waar bepaald "doesji" d.i. lekker moet zijn. Behalve de pargo worden nog verscheidene
andere soorten van Lutjanussoorten met grondlijnen gevangen, zoowel in het zuiden
als in het noorden van de Caraibische Zee.
Uit de met de "snappers" verwante familie der "groupers" (Serranidae) vermelden
we: de meroe (Epinephelus morio) en de djampao (E. bonaci); deze soorten zijn
nog grooter en zwaarder dan de pargo, de meroe bijv. wordt tot 3 voet lang. Zij worden
vooral op de pargobanken bij Aruba gevangen en dan evenals de pargo gezouten en
gedroogd.
Met netten worden weer andere soorten gevangen dan met de sleep- en dieplijnen.
Met de span- en drijfnetten, die vooral in lagoens en binnenbaaien aangewend worden,
maakt men een zeer groote verscheidenheid van visch buit, waarvan echter vele niet
hoog als voedsel aangeslagen worden. Met treknetten bemachtigt men vooral bepaalde
vischsoorten, die in groote zwermen voorkomen en in sommige jaargetijden, hetzij als
jonge visch op zoek naar voedsel, of op de vlucht voor scholen van roofvisschen, hetzij
als volwassen visch om te paaien, de kust opzoeken en in de baaien binnendringen.
Daaronder vallen te noemen: de zoog. sardientjes (Sardinella), in volwassen toestand
vischjes van 10-15 c.M. lengte, die in drie soorten voorkomen, waarvan er een (S.
humeralis, sardientje corrá (= rood» voor vergiftig gehouden wordt, tenzij ze bij de
bereiding met vuur in aanraking geweest zijn, weshalve men ze op heete asch bijv. geroosterd gerust eten kan. Verder de marsbangoe (Caranx crumenophthalmus), waarvan
zoowel de jonge als de volwassen exemplaren in scholen aan de kust voorkomen.
Scholen sardientjes of marsbangers van zulk een omvang trekken soms de haven van
Willemstad binnen, dat het niet mogelijk is de vangst, met een treknet omsingeld,
dadelijk geheel van de hand te zetten. Men houdt dan de visch levend in het net en in
het water gevangen en verkoopt den voorraad geleidelijk over eenige dagen verdeeld.
Een andere vischsoort, die in scholen aan de oppervlakte in de nabijheid der kust
nu en dan verschijnt, is de balaoe tjikitoe (d.i. kleine balaoe, Hemiramphus sp.), een
verwante van de geep en, maar er van afwijkend, doordat niet beide kaken, maar
alleen de onderkaak verlengd is.
Zeer groot is ook de verscheidenheid van visch, die zich met fuiken laat vangen. Ten
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deele zijn dit soorten, die op het aas in de fuik afkomen, maar ten deele ook roofvisschen, die op hun beurt weer aangelokt worden door de visch, die de fuik reeds
binnen gezwommen is. Op de Benedenwindsche eilanden is de visscherij met fuiken
meer gelegenheidsvisscherij in de binnenwateren en lagoenen, op de Bovenwindsche
eilanden zet men ze ook in volle zee in dieper water uit en is deze wijze van visschen
van meer belang.
Een afzonderlijke tak van de visscherij is de vangst van schildpadden. In de Caraibische
Zee komen een viertal zeeschildpadden voor: de groene schildpad (Chelone mydas),
die om het vleesch gevangen wordt, de karetschildpad (Eretmochelys imbricata),
die om haar schaal waarde heeft, terwijl de lederschildpad (Dermochelys coriacea)
en de loggerhead turtle of kawama (Thalassochelys caretta) wel als voedsel kunnen
dienen, maar veel zeldzamer zijn dan de twee eerstgenoemde soorten. Op de Benedenwindsche eilanden heeft de vangst van schildpadden weinig te beteekenen. Op
St. Martin zetten de visschers van Simsons Bay schildpadnetten uit bij dit eiland
zelf en bij naburige rotsen en eilandjes.
Ten slotte zal nog een kort overzicht gegeven worden van wat de visscherij voor elk
van onze zes eilanden afzonderlijk beteekent.
Curaçao. Het middelpunt van de visscherij is natuurlijk de hoofdplaats Willemstad,
wijl hier op een geregelden afzet van de gevangen visch gerekend worden kan. De
meeste visschersbooten en verscheidene kano's hooren dan ook in het stadsdistrict
thuis. De booten trachten wind en stroom zoodanig te benutten, dat zij, 's morgens
vroeg uitgevaren, weder tijdig op den dag in de haven terug zijn. De met de sleeplijnen bemachti gde visch wordt niet aan boord, maar bij terugkomst aan den wal
schoongemaakt en in mooten gesneden. Op de uren, dat de vischbooten de een na de
ander de haven binnenzeilen, is de tijd voor de markt voorbij en de visch moet dus op
andere wijze dan met groente en vruchten het geval is, aan den man gebracht worden.
Dit geschiedt door vrouwen, die van het venten met visch haar beroep maken en de
koopwaar op houten borden op het hoofd dragen, zooals trouwens de negervrouwen
liefst alles op het hoofd torsen, van een leeg kommetje tot een groote tobbe gevuld
met nat waschgoed toe. Deze vischventsters zwermen naar verschillende zijden van de
stad uit en bezoeken, wanneer er groote aanvoer is, ook de bewoonde omstreken van
de stad. Met snelle passen stappen zij door de straten en langs de wegen en roepen
daarbij den naam van de visch, waarvan zij voorzien zijn. Haar loon is een zeker
percentage van de opbrengst.
Niet alle visch wordt even hoog geschat. De soorten met rood vleesch, zoo als boeni
en balaoe zijn minder in tel dan die met wit vleesch. Koningsvisch (konnevéés) wordt
het duurst betaald. De drader (dorado) behoort ook tot de goedkoopere soorten. Met
andere vischsoorten, als vliegende visch en de vangsten uit fuiken en netten, wordt
op dezelfde wijze geleurd.
Behalve de vangst uit volle zee met sleepaas leveren ook het groote binnenwater, het
Schottegat, en het lagoen langs de kust bij Willemstad hun aandeel aan den dagelijkschen
vischaanvoer. Daar Willemstad het eenige groote centrum van de Benedenwindsche
eilanden is, valt het te begrijpen, dat men bij groote vangsten elders, bijv. op Bonaire
van scholen marsbangers, deze naar Willemstad tracht te vervoeren, om er den besten
prijs voor te maken dien men krijgen kan. Als vischgrond voor Curaçao komt nog in
aanmerking het alleen door een lichtwacht bewoonde eilandje Klein Curaçao, waar
men, al naar omstandigheden, met lijnen, fuiken en netten van Curaçao uit gaat
visschen.
20
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Ten westen van de hoofdstad heeft men nog een tweetal punten, waar visschers in
eenig aantal bijeen wonen; het zijn Boca San Michiel en Westpunt. Elders langs de
kust, waar visscherij mogelijk is, aan de noordkust alleen in de baai van Wacao en
in die van Groot St. Joris, aan de zuidkust in verschillende zandige baaien, lagoenen
en in het Spaansche Water, de verkleinde uitgave van het Schottegat, wonen de
visschers meer verspreid, soms op geruimen afstand van het strand. Op verder van
de stad gelegen punten wordt de vangst in de buurt zelf aan de landhuizen en aan
de op domeingrond gevestigde landbevolking verkocht.
Bon a i re. Op kleinere schaal is de visscherij aan de kust en in de binnenwateren gelijk
aan die op Curaçao. Maar Bonaire bezit bovendien een aantal booten, dat telken
jare bij de Aves- en de Roqueseilanden, dus op Venezolaansch gebied, ter vischvangst
tijgt; de hier gevangen visch wordt, evenals de pargo en meroe op Aruba, gezouten
en gedroogd. In den regel wordt de vangst naar Venezuela vervoerd en daar verkocht.
Aruba. Door de ligging van Aruba op den rand van de betrekkelijk ondiepe vastelandsbank, is de vangst van bodemvisschen (op de zoog. pargobanken) er meer ontwikkeld dan op de andere eilanden onder den wind. Maar ook de sleeplijnvisscherij
is er een belangrijk onderdeel van het bedrijf en hierbij legt men zich vooral op de
vangst van koningsvisch toe. De hoofdplaats Oranjestad heeft een eigen visscherijwijk; de visschers zijn evenals de meeste andere bewoners van het eiland afstammelingen van Indianen. Vischvrouwen zorgen ook hier voor den verkoop van de waar
in Oranjestad en de omgeving. De zandige strook ten noorden van Oranjestad leent
zich voor de visscherij met netten. In het smalle lagoen, dat het grootste gedeelte van
de zuidkust omzoomt, wordt met fuiken en werpnetten gevischt. De economische
opleving van Aruba in de laatste jaren, door de vestiging van een tweetal aardoliemaatschappijen, is de visscherij zeer ten goede gekomen. De poging, indertijd (tusschen
1910 en 1915) door het Gouvernement beproefd om door het oprichten van een klein
koelhuis het vervoer van versche gekoelde visch naar Curaçao mogelijk te maken,
schijnt op niets uitgeloopen te zijn. In het Koloniaal Verslag van 1922 wordt voor het
laatst van het vervoer van gekoelde visch gerept. Evenals op Bonaire wordt ook op Aruba
bij tijd en wijle op verderaf gelegen vischgronden gevischt, nI. bij de Mongeseilanden
en langs de kust van Goajira. Het produkt is natuurlijk weer de gezouten en gedroogde
waar.
De Bovenwindsche eilanden. Van deze heeft alleen St. Martin een visscherij,
die van eenige beteekenis is. Op Saba en St. Eustatius is de visscherij tegenwoordig
van zoo weinig belang, dat men in het Koloniaal Verslag soms de aanteekening tegenkomt dat de visscherij er zelfs niet in de plaatselijke behoefte kon voorzien.
St. Martin daarentegen vertoont de merkwaardigheid dat het een afzonderlijke
vestiging van blanke visschers bezit in Simson's Bay Village; elders op het eiland
(Nederlandsche gedeelte) wordt weinig aan visscherij gedaan, zelfs niet in de hoofdplaats Philipsburg. De bevolking van het bovengenoemde dorp bezit een aantal netten,
waarmede zij in het Simson's Bay Lagoon en in de baaien langs de kust visschen,
terwijl zij tevens veel fuiken (fishpots) uitzetten, ook in dieper water. Veel van de
gevangen visch wordt naar de hoofdplaats van het Fransche gedeelte Marigot vervoerd.
P. J. VAN BREEMEN.
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DE EERSTE 25 REGEERINGSJAREN VAN
H. M. KONINGIN WILHELMINA.
Voor Curaçao ving de regeeringsperiode van Koningin Wilhelmina, ook op onze eilanden VERHOUDING
met zooveel geestdrift ingeluid, toch niet onder gelukkige voorteekens aan; reeds het TOT HET
jaar volgende op het kroningsjaar immers nam in Venezuela de Castro-regeering een BUITENLAND
aanvang, welke Bestuur
en bevolking van Curaçao
voor grootere moeilijkheden zou stellen dan ooit
te voren ondervonden.
Onze vertegenwoordiging
te Caracas kwam in 1900
in handen van Mr. A. F. van
Leyden, in 1903 ging zij
tijdelijk over op den
verdienstelijken Curaçaoschen postdirecteur J. H.
J. Hamelberg (op wiens
initiatief in 1896 op Curaçao het Geschied-, taal-,
land- en volkenkundig
genootschap der Ned.
Antillen was opgericht)
en in 1904 op den Consul-generaal J. H. de Reus,
die in 1908 onder zoo
bijzondere omstandigheden zijn paspoort kreeg.
Het herstel der diplomatieke betrekkingen - in
1920 - is voorafgegaan
door de benoeming van
een consul-generaal tot
Nederlandsch zaakgelastigde te Caracas - in 1918
- en gevolgd door een
HET EXTERIEUR VAN DE SYNAGOGE, VERSIERD TER GELEGENHEID VAN DE
KRONINGSFEESTEN IN 1898.
bezoek van den Gouverneur van Curaçao, den
Heer O. L. Helfrich, aan Venezuela, in 1921, bij welke laatste gelegenheid in het
nationale pantheon te Caracas een gedenksteen werd onthuld, met het opschrift:
Simón Bolivar - Libertador - Homenaje de la Colonia de Curaçao.
Dat op Curaçao handel en scheepvaart in de eerste jaren der 20e eeuw zich niet op
bevredigende wijze konden ontwikkelen, ligt voor de hand. Het was vooral na afloop
der Duitsch-Engelsch-Italiaansche blokkade van 1902-1903 dat President Castro
toornde tegen Curaçao, waarheen de Duitsche marine den guardacosta Restaurador
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had opgebracht en waar zij zich van bunkerkolen had kunnen voorzien, Curaçao dat
smokkelhandel dreef en samenzweerders herbergde. In 1900 en 1902 waren Curaçaosche
en Arubaansche vaartuigen aangehouden en geplunderd, later kwamen allerlei decreten
tot sluiting van bepaalde Venezolaansche havens, tot belemmering der overscheping
op Curaçao, tot heffing van invoerrecht op lijfgoederen welke Venezolaansche
reizigers gewoon waren op Curaçao te koopen, tot wering van vaartuigen beneden
zekeren tonnemaat in de Venezolaansche havens, eindelijk tot verbod van overlading
van goederen buiten Venezolaansch grondgebied.
Toch vertoonen de Curaçaosche invoercijfers - in 1900 ruim 2.5 miljoen, in 1907 3.75
miljoen, in 1908 minder dan 3 miljoen, in 1913 nog geen 4 miljoen - geen werkelijk
groote sprongen naar beneden of naar boven. Met den uitvoer is het anders gesteld;
aanvankelijk werd de waarde niet in de verslagen vermeld, in 1908 bedroeg zij slechts
ruim twee ton, tegenover ruim vier ton in 1907, in 1913 echter ruim 1.5 miljoen. In laatstgenoemd jaar was de phosphaatuitvoer weder begonnen; in- en uitvoer van steenkool
(bunkerkolen) was een hoe langer zoo grooter rol gaan spelen in de handelsbeweging.
Bonaire en Aruba importeerden, naar wij mogen aannemen, nagenoeg uitsluitend
voor eigen behoeften; de uitvoer van Bonaire bewoog zich tusschen minder dan
100.000 gulden (1902) en nog geen 150.000 gulden (1907) en was ook in 1913 niet van veel
belang. Anders echter op Aruba, met zijn phosphaatexploitatie; de uitvoer had in 1901
een waarde van slechts 140.000 gulden, in 1907 echter van 666.000 gulden en in 1913
nog van 433.000 gulden.
Vinden wij in de allereerste jaren der 20e eeuw nog doorvoercijfers van 125.000 tot
ruim 500.000 zakken koffie, in 1913 was die hoeveelheid tot nog geen 25.000 zakken
teruggeloopen. Het is niet duidelijk of en in hoeverre deze groote verschillen berusten
op verandering van statistische methode, met betrekking tot de behandeling van
doorvoerlading (met en zonder overlading). Aan den koffiehandel intusschen nam
Curaçao allang geen deel meer; alleen de als ingevoerd geboekte hoeveelheden dividivi, verfhout enz. geven een beeld van den omzet van producten uit de omgeving.
Voor den handel van het eiland Curaçao werd 1913 een gunstig jaar genoemd, van den
doorvoer werd gewaagd als winstgevend, wegens verdiende vrachten en arbeidsloonen.
Onder handel verstond men toen reeds winkelnering, vooral verkoop aan reizigers.
Toen de wereldoorlog uitbrak was Curaçao van belang voor de Europeesche en Noordamerikaansche scheepvaartlijnen, welke op dit deel der wereld diensten onderhielden,
hoewel het eiland veel meer de rol speelde van aanloophaven dan van los- en laadhaven. De groote vaart, met stoomschepen uitgeoefend. was in de Curaçaosche havenbeweging de zeilvaart - nagenoeg geheel verkeer over geringe afstanden, met klein
materieel- gaan overvleugelen; in 1914 arriveerden op Curaçao in het geheel 1486 vaartuigen, tezamen metende 2.951.985 M3 bruto, waarvan 415 stoomschepen, tezamen
metende 2.829.601 M3 bruto.
De vraag welke gevolgen de op handen zijnde opening van het Panamakanaal voor
de Curaçaosche scheepvaart zou hebben, hield een tijd lang sterk de belangstelling
gaande. In 1911 werd het eerste crediet op de Curaçaosche begrooting gebracht voor
de verbetering der haven; dit werk, dat hoofdzakelijk tot doel had de vaargeul in den
havenmond te brengen op 10.8 M. diepte en 80 M. breedte, werd in 1912 aangevangen
en kwam tij dens den oorlog gereed.
Curaçao is met andere verwachtingen en vooruitzichten uit de oorlogsperiode te
voorschijn gekomen, dan te voren hadden bestaan. Tijdens den oorlog was het Panama308

kanaal geopend, maar vooral, was een aanvang gemaakt met de exploitatie van den
aardolierijkdom in het Maracaibodistrict in Venezuela; Curaçao was door de Bataafsche
Petroleum Maatschappij gekozen tot zetel van een groot raffinaderij bedrijf, ter
bewerking der ruwe olie in het bovengenoemde, niet voor groote zeeschepen bereikbare gebied.
Het havenbedrijf op Curaçao had zich in 1923 reeds in belangrijke mate ontwikkeld,
vergeleken bij tien jaar vroeger; de komende ontwikkeling van Aruba als haven wierp
reeds in 1923 haar schaduw vooruit, immers er arriveerden dat jaar 11 stoomschepen.
Nog maar enkele jaren en de omvang der havenbeweging op Curaçao zou die van
Amsterdam gaan overtreffen.
Sedert 1917 bevat de Curaçaosche havenstatistiek niet meer de bruto, doch den netto
inhoud der aangekomen en vertrokken schepen.
De eigen koopvaardijvloot telde in 1923 al reeds niet meer uitsluitend kleine zeilschepen;
er behoorden dat jaar 11 stoomschepen, 6 tankschepen en 3 lichterschepen toe, alsmede
5 driemast zeilschepen, waarvan één met een inhoud van bijna 1600 Ma.
De waarden van den invoer en van den uitvoer van Curaçao stonden in 1923 al reeds
niet meer in eenige normale verhouding tot eigen consumptie en productiviteit.
De installatie van het petroleumbedrijf op het eiland had een aanvang genomen, maar
vooral, sedert 1917 waren steeds grootere hoeveelheden ruwe olie uit Venezuela
ingevoerd en de uitvoer der producten van de raffinaderij had daarmede gelijken
tred gehouden.
Aruba en Bonaire voerden belangrijk meer in dan uit. De statistiek echter heeft alleen
betrekking op de handelsbeweging ten opzichte van het buitenland; het onderlinge
verkeer der eilanden komt niet meer statistisch tot uitdrukking, sedert er onderling
geen rechten meer worden geheven.
De doorvoer op Curaçao bereikte in 1923 reeds het niet onaanzienlijke cijfer van
66.500 ton, waarvan ruim de helft bestond uit producten der naburige landen, over
Curaçao uitgevoerd en de rest uit Europeesche en Noordamerikaansche goederen,
over Curaçao in die landen ingevoerd. Aruba stond op het punt overscheepstation te
worden voor ruwe olie uit Venezuela; dit transitoverkeer begon echter pas in 1924.
Er was in 1923 op Curaçao een omzet van steenkool (meest bunkerkolen) van circa
50.000 ton.
Voor den winkel handel op Curaçao werd 1923 een gunstig jaar genoemd; het aantal
reizigers dat de haven passeerde was dan ook reeds aanzienlijk.
Uit de Handelingen der Staten-Generaal blijkt dat op het einde der 1ge en in het ONTWIKKELING
begin der 20e eeuw de toestand der Nederlandsche Antillen, op vrijwel elk gebied, EIGEN HULPsterk de aandacht genoot van het moederland. Ter plaatse zelf kwam de neiging om zich BRONNEN
economisch opnieuw te oriënteeren aan den dag door de oprichting op Curaçao van BENEDENW.
de Maatschappij tot bevordering van Landbouw, Veeteelt, Zoutwinning en Visscherij. EILANDEN.
Deskundigen op het gebied van havenaanleg, mijnbouw en visscherij kwamen uit
Nederland over, met Gouvernementsvoorlichting in zake landbouw en veeteelt werd
een aanvang gemaakt, naar middelen om den kleinen landbouwer cultuurmethoden
bij te brengen, geëigend aan een droog klimaat, werd gezocht.
Op Curaçao was in 1900 voor het eerst sisal uitgeplant; in het verslag over 1913 lezen
wij zoowel van teleurstelling op de eene plaats (Welbedacht), als van een hoopgevenden
stand van het gewas op de andere (Mundo Nobo).
Veel van hetgeen ter hand genomen werd had voorloopig geen verder resultaat; de
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in 1914 uitgebroken wereldoorlog veroorzaakte ook voor Curaçao stagnatie in den
normalen gang van zaken.
Kort vóór den oorlog werd de plantage Choloma ingericht tot struisvogelpark
(Albertina), een Hollandsche onderneming, die tot voor enkele jaren is blijven bestaan.
Zij fokte Afrikaansche struisvogels op Curaçao en verkocht de veeren, ook tot waaiers
en sieraden verwerkt, aan touristen.
Merkwaardig is de opbloei - dank zij de bemoeienissen van het Bestuur en van de
R.K. Missie - van een ouden tak van volksvlijt, het vlechten van stroohoeden; een
huisindustrie welke vooral aan vrouwen en jeugdige personen werk verschaft en tegemoet
komt aan de nadeden van onvoldoende en ongeregelde arbeidsgelegenheid der mannen
en van een lagen loonstandaard. De uitvoer van stroohoeden van het eiland Curaçao
alleen had in 1912 een waarde van ruim drie kwart miljoen gulden; ook van Aruba
en Bonaire werden hoeden geëxporteerd.
In 1913 werd, nadat het Bestuur onteigening had overwogen, de ontginning van phosphaat
op Curaçao (Santa Barbara) door de belanghebbenden zelf hervat. Van Klein Curaçao
werd dat jaar nog phosphaat uitgevoerd; het volgende jaar deed de concessionaris
afstand van zijn vergunning. Van Aruba werd in 1913 nog bijna 23.000 M3 phosphaat
geëxporteerd, alsmede ruim 46 K.G. goud en bijna 14 K.G. zilver; de goudexploitatie
was eind 1908 weder ter hand genomen.
Aan hoornvee bezaten de drie Benedenwindsche eilanden in 1913 nog niet meer dan
een 1500 stuks; de kleinveestapel bestond uit tezamen ruim 45.000 geiten en nog maar
ruim 11.000 schapen. De verwachtingen aangaande de schapenteelt zijn nooit
verwezenlijkt.
Gedurende den oorlog moest de Overheid haar aandacht concentreeren op de afwending van het gevaar dat op onze zelf weinig productieve eilanden voedselgebrek
zou ontstaan; maatregelen ter voorkoming van prijsopdrijving en het vasthouden van
voorraden moesten worden getroffen, de voedselvoorziening werd ten slotte door het
Gouvernement zelf ter hand genomen.
Wat aangevangen was echter ter stimuleering en verhooging der eigen productiviteit
moest worden gestaakt of verliep van zelf.
Na afloop van den oorlog heeft het een oogenblik geschenen alsof opnieuw zou worden
getracht de economische ontwikkeling onzer eilanden door overheidsmaatregelen te
stimuleeren (welvaartsplan en wenschelijkheidsbegrooting van 1920), m.a.w. dat
men weder zou opvattten wat vóór 1914 was beraamd, overwogen, of voorbereid. Na het
vertrek van den vader van het nieuwe complex van goede voornemens evenwel- de
Gouverneur O. L. Helfrich - is er van de uitvoering niet veel meer gekomen. De
Benedenwindsche eilanden kwamen geheel te staan in het teeken der industrie, door de
ontwikkeling van het oliebedrijf op Curaçao, dat ook van Bonaire en Aruba werkkrachten tot zich .zou gaan trekken.
Van pogingen om landbouw en veeteelt op te beuren en nieuwe wegen te doen inslaan,
lezen wij dan ook in het verslag over 1923 weinig of niets meer; van sisal of andere
nieuwe cultuurproducten werd niet meer gesproken.
De rundveestapel der Benedenwindsche eilanden was van 1918 tot 1923 afgenomen,
het totale aantal geiten en schapen eveneens; de wol opbrengst dezer laatste was
on beteekenend.
De waarde van den zoutuitvoer van Curaçao en Bonaire - in 1923 ongeveer
40.000 gulden - verzonk in het niet bij die van den export van stroohoeden, destijds
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verreweg het belangrijkste eigen product der Benedenwindsche eilanden. Hoewel voor
300.000 gulden minder dan in 1920. werd in 1923 toch nog voor circa 570.000 gulden
aan hoeden uitgevoerd van de drie eilanden tezamen. waartegenover een invoer stond
van hoedenstroo van ongeveer 20 % van dat bedrag.
De sedert enkele jaren bestaande Vereeniging Huisvlijt boekte in 1923 een bruto verkoop
van bijna 10.000 gulden. Deze vereeniging stelt zich ten doel ook andere producten
der vrouwelijke huisindustrie dan stroohoeden aan den man te brengen.
Het oliebedrijf en de phosphaatontginning op Curaçao gaven in 1923 volop arbeid aan
de mannelijke bevolking en de loonen waren hoog; van Aruba en Bonaire trok men
naar Curaçao. om werk te zoeken. van eerstgenoemd eiland echter ook nog naar Cuba
en Colombia.
De phosphaatuitvoer van Curaçao. welke tijdens den wereldoorlog stagnatie had
vertoond. bedroeg in 1923 al weder 86.000 ton. Aruba exporteerde al sedert eenige
jaren geen mijnbouwproducten meer.
Ook de Bovenwindsche eilanden deelden in de verlevendigde belangstelling voor het TOESTAND
Nederlandsche gebied in de Caraibische Zee van omstreeks 1900. Vooral op St. Eustatius BOVENWINDis van af 1903 veel opbouwend werk van Gouvernementswege verricht. Gronden SCHE
werden aangekocht en demonstratievelden aangelegd. proeven met allerlei cultuur- EILANDEN.
gewassen werden genomen. aan de bijenteelt werd weder aandacht besteed. voor rasverbetering van rund- en pluimvee werden maatregelen getroffen. een herbarium
werd samengesteld en een meteorologisch station opgericht. schildpaddenteelt en
visscherij werden aangemoedigd. watervoorziening en wegennet verbeterd. in de
credietverschaffing voorzien.
Aanvankelijk liet het zich aanzien dat katoen- en sisalcultuur op St. Eustatius succes
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zouden hebben; ook op St. Maarten had men het in 1913 gebracht tot een katoenaanplant van eenigen omvang.
De zoutontginning op laatstgenoemd eiland bleef een aan veel wisselvalligheden onderworpen bedrijf, dat den belanghebbenden nooit groote voordeelen opleverde.
Katoen en katoenzaad waren in 1913 uitvoerproducten van alle drie de Bovenwindsche
eilanden; op St. Maarten was meer geëxporteerd dan de statistiek aanwees, omdat uitvoer naar het Fransche gedeelte des eilands aan de aandacht ontsnapte. De economische
toestand van St. Eustatius was door de katoencultuur eenigszins verbeterd. Op Saba
leverde de oogst voornamelijk aardappelen en uien; aan kantwerk - het product
der huisvlijt van de vrouwen - was voor een kleine 6000 gulden uitgevoerd. Aan rundvee
bezaten de drie Bovenwindsche eilanden in 1913 tezamen ruim 1400 stuks; het kleine
vee - geiten, schapen en varkens - was nog steeds onbeduidend in aantal.
Tot ontginning van het mangaanerts van St. Maarten is het, ook na een tweede proefzending naar Noord-Amerika in 1900, niet gekomen; een Nederlandsch mijningenieur
rapporteerde in 1909 gunstig over de kwaliteit van dit product, dat geacht werd de
aandacht te verdienen, zoodra betere prijzen in het vooruitzicht zouden zijn. Hetzelfde
rapport sprak van de groote hoeveelheden tras en van het magnetietzand op St. Eustatius, alsook van den zwavelrijkdom van Saba; de op Barbados gevestigde Saba Sulphur
Company had in 1908 den arbeid gestaakt.
Gedurende de bestuursperiode Helfrich (1919-1921) is ook aan de mogelijkheid om
op de Bovenwindsche eilanden den economischen toestand te verbeteren aandacht
besteed. Reeds in 1924 echter is een door het Gouvernement op St. Maarten aangekochte
plantage, ter verkaveling tot kleine-Iandbouwperceelen, weder van de hand gedaan
en alle huurovereenkomsten met de opgezetenen kwamen te vervallen.
De meerdere werkgelegenheid op de Benedenwindsche eilanden had in 1923 op de
Bovenwindsche nog geen verandering gebracht in de slechte omstandigheden waarin
de bevolking van deze laatste verkeerde; later zou er gedurende eenige jaren emigratie
naar Curaçao en Aruba plaats hebben. In 1923 trokken de mannen van St. Maarten
nog naar Sto. Domingo; op Saba bestonden de inkomsten der bevolking hoofdzakelijk
uit hetgeen de elders arbeidende mannen naar huis remitteerden en uit de opbrengst
der huisvlijt van de vrouwen.
Moeite om den bodemrijkdom te ontginnen werd niet meer gedaan. De sisalcultuur
was gestaakt, of stond op het punt van gestaakt te worden; St. Maarten en St. Eustatius
exporteerden nog eenige katoen, Saba niet meer. Het zout van St. Maarten (ter waarde
van ruim 34.000 gulden) was het eenigste tamelijk belangrijke uitvoerproduct der
Bovenwindsche eilanden, daarop volgde het kantwerk van Saba met ruim 13.000 gulden.
De veestapel, hoewel de laatste 5 of 6 jaar iets vooruitgegaan, was in 1923 nog altijd
onbeduidend.
In 1920 werd op St. Maarten een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheid om de haven
van Philipsburg tot een voor groote oceaanschepen toegankelijke te maken. Dit onderzoek, dat in verband stond met den plaats gehad hebbenden afstand van het Deensche
eiland St. Thomas - vroeger scheepvaartstation voor de Duitsche koopvaardij
aan de Vereenigde Staten, heeft niet tot het aanleggen van havenwerken geleid.
VERKEERSWEZEN.

In 1904 werd de maildienst onder Nederlandsche vlag (Koninklijke West-Indische)
een veertiendaagsche.
De verbinding tusschen Beneden- en Bovenwindsche eilanden werd gedurende eenigen
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tijd door een stoomscheepje onder vreemde vlag onderhouden, daarna - sedert
October 1908 - weder door zeilvaartuigen. In 1910 werd een Gouvernementsstoomvaartuig gebouwd, dat echter niet voldeed en aan Suriname werd overgedaan.
Stations voor draadlooze telegrafie - voorloopig scheepsstations, onder beheer der
Kon. Marine - kwamen in 1913 op elk der Benedenwindsche eilanden gereed.
Aanhoudende geboorte-overschotten hadden op het eind van 1913 de totale bevolking
der zes eilanden doen aangroeien tot ruim 55.000 zielen. In 1910 overtrof het aantal
geboorten dat der sterfgevallen met ruim 1300, in 1912 echter was er bij uitzondering
een klein sterfteoverschot. Aangaande de doodsoorzaken werden destijds nog geen
gegevens gepubliceerd; men meende echter dat op de Benedenwindsche eilanden een
normale weersgesteldheid de verhouding tusschen geboorten en sterfte gunstig
beïnvloedde.
De vrouwen waren in 1913 op alle eilanden in de meerderheid (verhouding der totalen
ongeveer 56 : 44); het aantal huwelijken bedroeg circa 5 per 1000 zielen. Ongeveer
44 % van het aantal geboorten van dat jaar waren buitenechtelijke; op St. Maarten
en St. Eustatius waren de buitenechtelijke geboorten zelfs in de meerderheid.
De groote droogte van 1912 op de Benedenwindsche eilanden veroorzaakte aldaar
veel armoede en was verantwoordelijk voor het sterfteoverschot van dat jaar. Een in
Nederland gehouden inzameling voor de noodlijdenden voorzag niet alleen in de
directe behoefte aan hulp, maar maakte het zelfs mogelijk in 1913 het Ondersteuningsfonds Nederlandsche Antillen te stichten, met een aanvangskapitaal van 18.550 gulden.
In 1913 emigreerden nog arbeiders van Aruba en Bonaire naar de vaste kust van
Zuid-Amerika.
De gegevens aangaande het onderwijs betreffende 1913 wijzen wederom op een belang313
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rijke verbetering; er werd dat jaar op Curaçao aan vier scholen (2 openbare en
2 bijzondere) meer uitgebreid lager onderwijs genoten door 641 leerlingen. Het gewoon
lager onderwijs. aldaar en op de vijf andere eilanden. had bevredigende vorderingen
gemaakt. Op de Benedenwindsche eilanden en op Saba was het bijzonder onderwijs
- hoofdzakelijk missie-onderwijs - verre in de meerderheid.
Wat er in het verslag over 1913 werd gepubliceerd aangaande den staat der volksgezondheid. wees op toeneming van het aantal krankzinnigen en vermindering van het aantal
lepralijders. in gestichten verpleegd.
Ook het aantal behandelde strafzaken was toegenomen; het aantal gevangenen op
het einde des jaars echter was gering. De gerechtelijke statistiek vermeldde een groot
aantal personen. in den loop van 1913 opgesloten wegens ongeregeldheden. wanbetaling
van boeten enz.; ~en leeftijdsopgave der gevangenen wees op een ontstellend groot
aantal jeugdige delinquenten.
Op het einde van 1923 was de bevolking wederom aangegroeid; vergelijking met de
cijfers van tien jaar vroeger leert evenwel dat de aanwas uitsluitend op rekening kwam
der Benedenwindsche eilanden. Door emigratie nam de bevolking der Bovenwindsche
geleidelijk af. De geboorten echter bleven overal de sterfgevallen overtreffen.
Met een aantal huwelijken van 6 per 1000 zielen en een contingent buitenechtelijke
geboorten van 45 % vertoonden de sociale toestanden onder de lagere bevolkingsklasse.
althans wat den burgerlijken stand betreft. nog niet veel verandering.
Het aantal scholieren was in weinig jaren niet onbelangrijk toegenomen; 14.33 % der
bevolking bezocht op 31 December 1923 de scholen. St. Maarten haalde het hoogste
procent (21.3). Bonaire stond het laagst op de lijst (10.-). Het aantal leerlingen der
314

hoedenvlechtcursussen, aan de openbare en bijzondere scholen, was de laatste jaren
afgenomen; wellicht sprak in deze vermindering zich reeds de toenemende welvaart
onder de arbeidersklasse uit.
De opgaven betreffende de gestichtsverpleging genietende krankzinnigen en lepralijders voor 1923 openden geen nieuwe gezichtspunten nopens de volksgezondheid.
Het aantal behandelde strafzaken was in tien jaar niet naar verhouding toegenomen;
er waren op de Bovenwindsche eilanden relatief meer zaken te berechten geweest
dan op de Benedenwindsche. De gevangenisbevolking op het eind van 1923 was nog
steeds niet groot. Een vrij aanzienlijk aantal personen was ook in 1923 opgesloten
wegens wanordelijkheid, diefstal, dronkenschap enz.; het percentage jeugdige personen
dat met de gevangenis kennis had gemaakt, was wederom aanzienlijk.
Nadat op 1 Januari 1900 de nieuwe Curaçaosche muntwet in werking was getreden, MUNT-,
CREDIET- EN
verdwenen particuliere bons en slechte pasmunt uit de circulatie.
In 1907 kwam een nieuw reglement op de Curaçaosche Bank tot stand; zij zou voortaan BANKWEZEN.
alle eilanden bedienen. Behalve de circulatie zouden wisselhandel - en ook wederom
het nemen van hypotheek - tot haar arbeidsveld behooren. Het kapitaal werd tot
3 Y2 miljoen vergroot en een reservefonds werd voorgeschreven; de grootte der bankbiljettencirculatie werd op een kwart miljoen gesteld.
De postspaarbank trad 1 April 1905 in werking; op den 31 en December van dat jaar bedroeg
het tegoed der inleggers ruim 34.000 gulden, op 31 December 1913 circa 243.000 gulden.
Op laatstgenoemden datum waren ten hypotheekkantore op Curaçao ingeschreven
635 hypotheken tot een totaal bedrag van f 2.612.825.
De vrees voor een algemeene geldcrisis lokte spoedig na het uitbreken van den wereldoorlog het besluit uit om de inwisselbaarheid van het Curaçaosche bankpapier tijdelijk
op te schorten. Behoefte aan kleine ruilmiddelen deed in 1916 papiertjes van f 2.50 en
f 1.-, vroeger aan den omloop onttrokken, weder uitgeven. Wegens vrees voor inflatie
werd na den vrede de politiek gevolgd van zoo weinig mogelijk papier in omloop te
brengen en de dekking zoo hoog mogelijk op te voeren. Wat later begon men zich bezig
te houden met de vraag hoe de Curaçaosche gulden op peil zou kunnen worden gehouden, bij een mogelijke daling der Nederlandsche valuta; in 1924 zou in verband
met deze vraag de invoer van zilveren munten, ook uit Nederland, onder overheidstoezicht worden gesteld.
Aangezien Curaçao meer goederen betrok uit de Ver. Staten dan uit Nederland,
regelde de wisselkoers op het moederland zich naar den guldenkoers te New Vork; op
Curaçao ging daardoor een disconto op den dollar gepaard met een premie van den
gulden en omgekeerd. In 1918 stond de dollar 14 % beneden pari, in 1920 en 1921 de
gulden soms 20 %. In 1921 was de uitvoer van Nederlandsche zilveren standpenningen
naar Curaçao onmogelijk; later gelukte het door voortdurenden zilverinvoer den
Curaçaoschen gulden aan den Nederlandschen vast te koppelen.
De banken op Curaçao hadden in de eerste twintiger jaren te voldoen aan de steeds
grooter wordende kasbehoeften van industrie en scheepvaart, wier loonbetalingen
bovendien de behoefte schiepen aan een grooter zilvercirculatie. Invoer van zilver
echter was tot 1924 niet aan belemmeringen onderworpen; de koersen op Nederland
waren in 1922 en 1923 normaal, hoewel die op New Vork zich bewogen tusschen iets
hooger dan pari en ongeveer 10 % agio.
De bankbiljettencirculatie steeg in 1919 tot boven één miljoen; een periode van
gestadige uitbreiding was aangebroken.
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Het te goed der inleggers bij de postspaarbank - eind 1913 reeds bijna een kwart
miljoen - is pas na 1923 belangrijk verder gestegen. Het bedrag der ingeschreven
hypotheken was op 31 December 1923 echter ruim twee maal zoo groot als tien jaar
vroeger.
De Hollandsche Bank voor West-Indië t in 1918 opgerichtt opende in Augustus 1919 haar
kantoor op Curaçao.
FINANCIËN.

In de IS-jarige periode 1899-1913 moesten de Curaçaosche geldmiddelen in totaal
met ruim vier miljoen gulden uit de staatskas worden aangevuld; in geen dezer jaren
hadden de Curaçaosche ontvangsten de uitgaven kunnen dekken. Die uitgaven waren
voor een zeker deel ook kapitaalsuitgaven geweest; men denke aan de havenverbetering
en den aanbouw van een gouvernementsstoomschip.
In 1906 was eindelijk een verordening op de inkomstenbelasting tot stand gekomen en
in 1908 werd een geheele reeks van nieuwe belastingontwerpen aangenomen. Het
belastingstelsel onderging hierdoor een moderniseering; de reorganisatie bracht
uniforme heffingen voor alle eilanden en beëindigde het stelsel van invoerrechtenheffing tusschen de eilanden onderling.
De inkomsten uit persoonlijke heffingen bleven voorloopig nog gering; loodsgeldt een
zuivere retributie t werd nog lang onder de belastingen gerangschikt.
Aan financieele zelfstandigheid was Curaçao ook in 1923 nog niet toe; in de 10-jarige
periode 1914-1923 moest door het moederland nog ruim 73/ 4 miljoen worden bijgepast.
De inkomsten waren gestadig toegenomen; van 1918 op 1919 waren zij van ruim 9 ton
op bijna 1.5 miljoen gekomen. Ook de uitgaven evenwel waren gestegent in 1920 tot
meer dan 3.5 miljoen. De moederlandsche bijdragen overschreden in 1919t 1920 en
1921 het miljoen t doch voor 1923 bedroeg de ttsubsidie tt slechts iets meer dan 3 tont
het laagste cijfer sedert 1908.
Van de personen met een belastbaar inkomen (sedert I Mei 1920 minimum 900 gulden)
waren in het belastingjaar 1922/1923 ruim 80 % op het eiland Curaçao gevestigdt van
die met een inkomen van 10.000 gulden of meer 60 van de 61.

WEERMACHT.

De geleidelijke inkrimping der Curaçaosche weermacht werd voortgezet; sterkte
in 1913 zeven officieren en 199 mant in 1923 vijf officieren en 128 man. In dezelfde
periode werd de politie wel eenigszins t maar niet in gelijke mate versterkt en wel
wegens de eischen welke vreemdelingenverkeer en gezondheidsdienst waren gaan
stellen.
Sedert 1911 werd de garnizoensdienst op Curaçao zooveel mogelijk verricht overeenkomstig de voorschriften van het Leger in Nederlandsch-Indië.
Op 12 Augustus 1914 waren op Curaçao twee Nederlandsche oorlogsbodems aanwezig t
welke zich gevechtsklaar hieldent om tegen de Karlsruhe te kunnen optreden t wanneer
vóór vertrek van den Duitschen bodem het bericht mocht binnenkomen dat Nederland
in den oorlog was medegesleept. Ware de vrede in Europa niet verstoord gewordent
dan zou het marinestation in de Caraibische Zee zijn opgeheven; in 1923 echter werd
Curaçao weder door geen enkel Nederlandsch marinevaartuig bezocht.
Nadat in Februari 1913 de haven van Curaçao haar eerste werkstaking had beleefd t
braken in Juli 1922 ongeregeldheden uit onder de Curaçaosche havenarbeiders t in verband met een staking wegens loonsverlaging en de aanwezigheid van uit Venezuela
aangevoerde werkwilligen; er vielen enkele slachtoffers.
Nog een jaar of vier na 1923 zou de toen reeds bestaande eigenaardige toestand worden
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bestendigd t dat jaarlijks in de koloniale verslagent met vermelding der opgelegde straffent
geconstateerd werd dat gedrag t ijver en bekwaamheid der politiebeambten te wenschen
overlieten.
In 1901 kwam een aantal wijzigingen tot stand in het regeeringsreglement t waarvan de
belangrijkste misschien wel deze was dat al hetgeen waarin volgens het reglement
van 1865 bij koloniale verordening t of plaatselijke keurt kon worden voorzien t eveneens
bij Kon. Besluit zou geregeld kunnen worden.
De herziening van 1920 introduceerde het principe dat bijzonder en openbaar onderwijs
op den voet van gelijkheid zullen worden bekostigd. In hetzelfde jaar kwam een andere
wijziging tot stand t betreffende de positie der Gezaghebbers op de eilanden buiten
den zetel van den Gouverneur; deze Gezaghebbers zouden voortaan niet meer door
de Kroont doch door den Gouverneur worden benoemd en verschillende eilanden
zouden tezamen door één Gezaghebber kunnen worden bestuurd.
Een grondwetswijziging van 1922 gaf een nieuwe omschrijving van de samenstelling
van ons Koninkrijk; werd te voren gesproken van de koloniën en bezittingen in andere
werelddeelent thans werd het Koninkrijk der Nederlanden in art. 1 omschreven als
omvattende het grondgebied van Nederlandt Nederlandsch-Indië t Suriname en Curaçao.
Nieuwe bepalingen betreffende de bestuursinrichting der overzeesche gewesten werden
tegelijk met de wijzigingen van art. 1 in de grondwet opgenomen.
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BESTUURSINRICHTING;
CURAÇAO IN
DE GRONDWET
GENOEMD.

DE DRAADLOOZE TELEGRAFIE.
De draadlooze telegrafie op Curaçao dateert reeds van einde 1908, toen door de
Marine een station in het Riffort werd gebouwd; het is dus reeds rond 25 jaar geleden,
dat de draadlooze telegrafie op Curaçao hare intrede heeft gedaan. Het was een
vonkstation, van een voor die dagen groot vermogen, dat in 1908 en 1909 goede diensten
heeft bewezen bij de blokkade van Venezuela. Ook de plannen voor de oprichting
van stations op Aruba en Bonaire werden in eersten aanleg door de Marine opgezet.
Eerst later kwam het station op St. Martin, en tenslotte werden in 1931 Saba en
St. Eustatius van kleine stations voorzien, waarmede alle eilanden behoorende tot
de groep der Nederlandsche Antillen aan het wereldtelegraafnet waren aangesloten.
Vanaf den eersten tijd is de Heer J. W. P. Peiliker bij de radio in Curaçao werkzaam
geweest; sedert 1912 heeft de Heer D. Molenkamp, die sindsdien in alle radioaangelegenheden in West-Indië een belangrijk aandeel heeft gehad, het beheer over
de draadlooze stations gevoerd.
Men heeft met de aanwezige hulpmiddelen zeer veel weten te bereiken, hetgeen kan
blijken uit de goede resultaten, die werden verkregen.
Langzamerhand echter zijn de zeer verouderde toestellen alle vervangen door meer
moderne, deels wegens gebleken behoefte, deels om te voldoen aan de voor het radiotelegraafverkeer geldende internationale bepalingen.
Een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de Draadlooze Telegrafie in Curaçao
was de totstandkoming van een rechtstreeksche nationale verbinding met het
Moederland. Jaren voordat deze verbinding tot stand kwam, had men reeds afstanden
als Nederland-Curaçao en grooter overbrugd.
Daarbij werd echter gebruik gemaakt van lange golven (10 tot 20 kilometer en langer),
doch de stations waren zóó kostbaar in aanschaffing en onderhoud, dat daaraan niet
kon worden gedacht; de aanlegkosten van de stations te Kootwijk en te Sambeek
hebben rond f 8.000.000.- bedragen. Toen nu door berichten betreffende de resultaten,
bereikt met geringe hulpmiddelen bij gebruikmaking van de korte golven (beneden
100 meter) de aandacht werd gevestigd op de mogelijkheden, welke deze golven voor
het verkeer op langen afstand bieden, werd door het Departement van Koloniën het
eerst aan West-Indië gedacht; bovendien liet het zich aanzien, dat een betrouwbare
verbinding met het oog op den korteren afstand gemakkelijker met Curaçao dan
met Oost-Indië, dat reeds over een verbinding op de lange golven beschikte, tot stand
zou kunnen worden gebracht.
In het begin van 1924 werd een kortegolf-zender door het Technisch Bureau van het
Departement van Koloniën in de gebouwen van dat Bureau te 's-Gravenhage in
gereedheid gebracht. Dat door dezen zender tenslotte het eerst met Oost-Indië is
gewerkt, is toe te schrijven aan bijzondere omstandigheden; de resultaten daarbij
bereikt waren zeer goed, hetgeen ons versterkte in de plannen om door middel van
de korte golven Curaçao en ook Suriname in rechtstreeksche telegrafische gemeenschap te brengen met Nederland.
Op 3 October 1925 werden de signalen, uitgezonden door den zender te 's-Gravenhage, voor het eerst op Curaçao door middel van een intusschen daarheen gezonden
eenvoudigen kortegolfontvanger waargenomen; sindsdien werd de zender in de avonduren geregeld op Curaçao gehoord en een groot aantal bij wijze van proef geseinde
berichten zonder fout aldaar ontvangen. Deze berichten bestonden voor een deel
uit nieuws, overgenomen uit de Nederlandsche dagbladen~ Hoe succesvol ook de
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overbrenging van deze berichten uit een technisch oogpunt was, toch was de waardeering daar aan de overzijde in Curaçao niet onverdeeld gunstig, zoo als ons later ter
oore is gekomen, en wel omdat wij, de samenstellers van die berichten, nu niet
bepaald blijk gaven over journalistieke talenten te beschikken.
Door deze proefnemingen werd een inzicht verkregen in het gedrag van verschillende
golflengten op alle uren van den dag en den nacht. Bij de zich over een etmaal uitstrekkende proeven en ook bij het latere proefverkeer over en weer, werden waardevolle diensten bewezen door den Heer J. Puister, die als kundig telegrafist en scherp
waarnemer door den Rijkstelegraafdienst beschikbaar was gesteld en later in onzen
dienst is overgegaan.
De proeven leerden ons, dat de kortere golven (ca. 14 tot 18 meter) voor de dagverbinding en de langere (ca. 30 tot 50 meter) voor de nachtverbinding aangewezen
zijn, terwijl de tusschengelegene voor de overgangstijden kunnen dienen. Latere
ervaringen en ook die van andere verbindingen over langen afstand hebben dezen
regel bevestigd. Toen dan ook de definitieve verbinding voor het publiek werd
geopend, beschikten wij over voldoende ervaring op het zoo nieuwe kortegolfgebied,
zoodat wij niet tegenover plotselinge verrassingen kwamen te staan.
Intusschen was ook een proefzender voor Curaçao gebouwd, geheel naar het model
van den te 's-Gravenhage aanwezigen; slechts was het vermogen ongeveer de helft
grooter en werd een zoodanig lamptype gekozen, dat de zender direct op de op
Curaçao, ten behoeve van den vonkzender, aanwezige machine-installatie kon worden
aangesloten. Hierbij mag als bijzonderheid worden vermeld, dat het op 1 Maart 1926,
slechts enkele dagen na aankomst van den zender op Curaçao, den Heer Molenkamp
en zijn personeel reeds was gelukt met dien, voor hen geheel nieuwen zender verbinding te krijgen in omgekeerde richting: n.l. van Curaçao naar Nederland. Die
eerste zender, waarmede de verbinding werd verkregen, is tot voor kort nog in dienst
geweest voor het verkeer met Paramaribo en met de schepen op langen afstand.
Hoewel er, gelet op de tot nog toe verkregen gegevens omtrent het gedrag der korte
golven, niet de minste twijfel bestond, dat de zender op den afgesproken tijd en golflengte te 's-Gravenhage "neembaar" zou zijn, was het toch een gebeurtenis, toen de
"stem van Curaçao" voor het eerst in Nederland werd gehoord en de eerste telegrammen door den Gouverneur Brantjes aan H.M. de Koningin en den Minister
van Koloniën werden gezonden. Het bleek, dat met de proefzenders een zeer behoorlijke telegrafische gemeenschap mogelijk was gedurende een aanzienlijk aantal uren
per etmaal; als regel waren de signalen het sterkst gedurende de Curaçaosche late
namiddag- en avonduren.
Voor het openbare verkeer werd het echter wenschelijk geacht, dat de verbinding,
als regel, gedurende vrijwel het geheele etmaal tot stand moest kunnen worden gebracht.
Het vermogen van de zenders, bestemd om het openbare verkeer te verwerken, werd
daarom vier à vijf maal zoo groot gekozen als dat van de proefzenders, terwijl ook
de bouw solieder en meer bedrijfstechnisch werd uitgevoerd; de prijs bedroeg niettegenstaande deze verbeteringen slechts rond tweeduizend gulden.
Overigens was het gevolgde systeem volkomen gelijk aan dat van de proefzenders,
waarop intusschen in Nederland en vele andere landen octrooi was verleend. Curaçao
verkreeg licentie voor de toepassing en het gebruik van dat octrooi.
De zender werd opgezet door schrijver dezer bijdrage; door een langdurig verblijf
buitenslands geschiedde echter de afwerking, het beproeven en bedrijfsklaar maken
door Ir. F. H. P. Schotel, die intusschen als ingenieur bij het Technisch Bureau te
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's-Gravenhage was aangesteld en die ook in de
verdere werkzaamheden
ten behoeve van de radio
een belangrijk aandeel
heeft gehad. De afmetingen van den zender, waarmede
gedurende vele
jaren het geheele telegrafische verkeer met
Nederland en Amerika
werd afgewikkeld, bedroegen: breedte 126, hoogte
70 en diepte 60 centimeters. Met dezen zender,
gevolgd door een tweeden
van gelijke constructie,
werd het geheele openZENDGEBOUW MET ANTENNES.
bare verkeer met NederGROOT KWARTIER.
(de tusschen de masten gespannen Hbeams zijn door leidingen, welke op korte palen
land en de Vereenigde
zijn gespannen, verbonden met den in het gebouw geplaatsten zender).
Staten van Amerika afgewikkeld vanaf 1 Juli 1928 tot 1 Maart 1932, toen de groote zender op Groot
Kwartier in bedrijf werd gesteld, om tot heden nog steeds als reservezenders dienst
te doen. Bovendien dienden zij gedurende dat tijdvak voor de telegrafische gedachtenwisseling tusschen het Gouvernement van Curaçao en het Departement van Koloniën
te 's-Gravenhage, met als tegenstation een gelijke installatie, opgesteld in de gebouwen van
het Technisch Bureau van dat Departement en tenslotte voor telegramwisseling met
eenige dichterbij gelegen plaatsen als St. Martin, Paramaribo en de schepen op
grooteren afstand.
Inmiddels had men op Curaçao provisioneele kortegolfzenders gebouwd, overeenkomstig de proefzenders voor Aruba en St. Martin; vooral in tijden van sterke luchtstoringen hebben deze zenders goede diensten bewezen.
Daar de inkomsten door het directe verkeer belangrijk stegen, en destijds een nog
aanmerkelijk grooter verkeer in de toekomst mocht worden verwacht, zijn door den
Heer Molenkamp en schrijver in het jaar 1929 reorganisatieplannen uitgewerkt; in
plaats van de installatie, die slechts eenige duizenden guldens had gekost, zou dan
komen een inrichting, die meer in overeenstemming was met de bij de "groote verbindingen" gebruikelijke methode. Niet alleen zouden, volgens de berekening, de
verbindingen winst blijven afwerpen, doch bovendien werden daaraan ook internationaal met het oog op wederzijdsche storingen steeds hooger eischen gesteld.
Gedacht was daarbij aan een zendstation op Groot Kwartier met een aanmerkelijk
sterkeren zender, werkende op antennes, welke de energie hoofdzakelijk in de richting
Nederland uitstralen (z.g. beam-antennes), een ontvangstation met modernere
ontvangers en eventueel ook gerichte antennes op Hato en tenslotte een z.g. "bedrijfscentrale" in de stad.
Zoo als gebruikelijk, zouden vanuit de bedrijfscentrale de zenders worden bediend
en de signalen, van elders te Hato ontvangen, in die centrale worden opgeteekend, terwijl
ook de aanneming en de bezorging van de telegrammen van daaruit zouden geschieden.
tt
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De plannen werden van
hoogerhand goedgekeurd,
waarna aanstonds met het
zendstation werd begonnen.
Als zender werd gekozen
een
moderne kristal bestuurde zender van een vermogen van 12 à 15 kilowatt.
De ruimte op het Technisch Bureau te 's-Gravenhage liet niet toe, ook dezen
zender aldaar te bouwen;
de levering daarvan werd
opgedragen aan de Nederlandsche Seintoestellenfabriek te Hilversum. InmiddeIs werd een gebouw opgericht voor plaatsing van GROOT KWARTIER.
KORTEGOLF-ZENDER.
dien zender, de oude reservezenders en eventueel later ook de kuststationzender, op Groot Kwartier. Na beëindiging van montage en bouw der gerichte antennes kwam de nieuwe zender op 1 Maart
1932 in bedrijf.
Verder is het echter met de plannen niet gekomen, ten gevolge van de crisis. De
seingeefinrichting, waarmede de nieuwe zender werd bediend, bevindt ûch nog steeds
in het ontvangstation te Plantersrust, evenals dit het geval was bij het bedrijf met
de oude zenders, welke alle in het Riffort waren geplaatst; de seinteekens worden
op den zender overgebracht langs gewone telefoonkabels. Voor de ontvangst worden
nog steeds eenvoudige toestellen gebruikt; reeds sedert enkele jaren geschiedt de
seingeving niet meer uit de hand, doch automatisch met behulp van een "Creedtoestel", door middel van
een papierband, waar de
teekens vooraf zijn ingeponst.
Voorts beschikt men te
Planters rust nog over een
z.g. teletype-inrichting in
verbinding met de Cur.
Petr.lnd. Mij. De, voor die
Maatschappij ontvangen, telegrammen worden op het
toestel te Plantersrust getypt en via een telefoonlijn
op hetzelfde oogenblik automatisch afgedrukt op een
overeenkomstig toestel, geplaatst bij de C.P.LM. en
omgekeerd.
SABA EN ST. EUSTATIUS.
Inmiddels werden, respec- ZENDERTJE.
21
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tievelijk op 2 en 12 November 1931, ook Saba en St. Eustatius telegrafisch met
St. Martin en Curaçao verbonden door middel van installaties, bestaande uit
een eenvoudig Philips-ontvangertje en een op het Technisch Bureau gebouwd
zendertje, volgens hetzelfde systeem als de groote zenders, doch op zeer verkleinde
schaal. Desniettemin kunnen deze zendertjes, werkende op de korte golf, onder
gunstige omstandigheden in Nederland worden gehoord.
Volgens één der bepalingen van de Internationale Verdragen van Washington en
Madrid is het gebruik van vonkzenders voor kuststations verboden met ingang van
het jaar 1935. Omdat vervanging daarvan toch noodig was, is voor den vonkzender
op Aruba reeds enkele jaren geleden een lampzender van het fabrikaat Telefunken
in de plaats gekomen. Curaçao, St. Martin en Bonaire beschikken echter nog over
een vonkzender voor het kustverkeer.
.
Wel heeft men zich op Curaçao tijdelijk beholpen met een zelfgebouwden eenvoudigen
lampzender, doch ook deze eischt vervanging door een meer volmaakten zen de;.
Het is de bedoeling, in den loop van 1934 de drie bovengenoemde eilanden van nieuwe
lampzenders te voorzien, teneinde te voldoen aan het Internationale Verdrag.
Aan het einde van deze korte schets van het radiobedrijf in Curaçao spreken wij den
wensch uit, dat de ontplooiing van dit bedrijf hiermede niet zal zijn afgesloten. en
dat Curaçao steeds de beschikking zal hebben over radiotelegrafische communicatiemiddelen, welker ontwikkeling gelijken tred houdt met de toenemende beteekenis m
het wereldverkeer van dit belangrijke centrum in de Caraibische Zee.
G. SCHOTEL.
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PANORAMA BEDRIJF CURAÇAOSCHE PETROLEUM INDUSTRIE MIJ .• CURAÇAO -

WEST INDIË

DE AARDOLIE-INDUSTRIE OP CURAÇAO.
De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen
in Nederlandsch-Indië t in den aanvang van haar bestaan een locale pr oductiemaatschappij met één terrein - Telaga Said - in Noord-Sumatra t ontwikkelde zich
in het begin van de XXe eeuw tot een concern t dat in alle werelddeelen groote belangen
heeft en nog voortdurend uitbreiding geeft aan zijn activiteit. In den beginne onder
leiding van wijlen den Heer J. B. Aug. Kesslert later onder diens opvolgert den tegenwoordigen directeur-generaal t Dr. H. W. A. Deterdingt verwierven de Koninklijke
en de met haar verbonden maatschappijen geleidelijk vasten voet in de voornaamste
olie produceerende gebieden; in welhaast alle landen verkregen zij een belangrijk
aandeel in de aardolienijverheid en wisten zij markten te scheppen voor haart talrijket
producten.
Omstreeks het jaar 1910 viel het oog van den Heer Deterding op het t toenmaals nieuwe t
olieland Venezuela t waar de General Asphalt Co van Philadelphia bereids de hand
had gelegd op olie houdende terreinen. Na lange t wel eens moeizame onderhandelingent
goeddeels door den directeur-generaal persoonlijk geleidt kwam een accoord tot stand
tusschen de General Asphalt Co en de Koninklijke/Shell groept waarbij deze de
Venezolaansche bezittingen der Amerikaansche maatschappij overnam. In betrekkelijk
korten tijd slaagde de nieuwe eigenaresse er int Venezuela tot een groot ttoliesuccestt
te maken.
Niet slechts Venezuela profiteerde in belangrijke mate van de vestiging der aardolieindustrie; ook ons t op betrekkelijk korten afstand van de Venezolaansche petroleumvelden gelegen, West-Indisch Rijksdeel Curaçao ondervond weldra de gunstige
gevolgen van de activiteit der Koninklijke in Venezuela. Langen tijd was Curaçao t
in menig opzicht althans t niet veel meer geweest dan een .. kale rots onder een koperen
hemelttt waar niemand eigenlijk goed raad mede wist en waarvan ook in de XXe eeuw
nog kon worden gezegd t .. dat 't Eylant Curaçao lange jaren als niet dan laste van
de Compagnie is geweest t sonder eenigh proffyt daeruyt getrocken te hebben ••. •tt.
Het kostte jaarlijks duizenden ducaten en bracht eigenlijk geen halven stuiver op!
In de jaren vóór den wereldoorlog was de bevolking van Curaçao - met uitzondering
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van een klein aantal patriciërsfamilies - dan ook verre van
welwarend en het leek niet waarschijnlijk; dat daarin eerlang een
verandering ten goede zou kunnen
optreden. Den 31en December
1914 schreef De Curaçaosche
Courant nog: ttDe armoede onder
het volk in de buitendistricten is
groot. Ware het niet voor den afzet
der stroohoeden; die naar New
y ork uitgevoerd worden; de ellende zou groot zijn. Er bestaat weinig
hoop op verbetering van den
toestand ..• /'.
In het jaar 1915 echter verrees aan
de kim van het half-vergeten eiland
WOONHUIZEN VAN EMPLOYÉ'S DER CURAÇAOSCHE PETR. IND. MIJ ..
de welvaartszon; de eerste sporen
CURAÇAO
van de activiteit der Koninklijke
waren merkbaar en luidden een periode in van bloei en welvaart; die nog immer
- zij het dan; natuurlijk; ongunstig beïnvloed door de heerschende wereldcrisis voortduurt en tijdens welke Curaçao's positie binnen het Rijk geheel werd gereleveerd.
De oude koloniale lastpost werd een gebied; dat met eere zijn plaats in de rij der
modern geoutilleerde landen kon gaan innemen en dat immer meer de belangstelling
van de gehee1e beschaafde wereld op zich ziet gevestigd. Van een schilderachtige
bezitting in de tropen; tta little bit of Holland dropped in the Caribbean Sea"; werd
Curaçao een belangrijke voorpost van Europa; een industriecentrum van groote
beteekenis met; in de hoofdstad Willemstad; een wereldhaven.
Toen de Koninklijke eenmaal besloten had; het productiebedrijf in Venezuela ter
hand te nemen; werd het zaak om uit te zien naar een geschikte havenplaats voor
het vestigen van een raffinaderij; waar de Venezolaansche olie zou kunnen worden
verwerkt en vanwaar zij naar alle dee1en der aarde zou kunnen worden verscheept.
Uit den aard der zaak richtte men het oog allereerst op Venezuela zelf. Een nauwgezet onderzoek werd ingesteld naar de mogelijkheden; die dit land voor het beoogde
doel in zich sloot. Dit bracht aan het licht, dat de winden, die het grootste deel van
het jaar in de Venezolaansche wateren waaien; voor de scheepvaart zeer ongunstig
zijn; tevens bleek; dat er geen bruikbare; beschutte natuurlijke havens bestaan en
dat het ondoenlijk zou zijn om een goede haven aan te leggen. Met deze uitkomsten
voor oogen wendde men den blik naar het nabijgelegen Curaçao; dat met zijn prachtige
natuurlijke haven - die ook den grootsten schepen een veilige ligplaats kan bieden welhaast de logische plaats was voor de vestiging van een raffinagebedrijf en een
groot bunkerstation.
In December 1914 zond de KoninklijkejShell groep dan ook een vertrouwensman
naar dit eiland om de noodige gegevens te verzamelen voor een eventueel op te richten
raffinaderij en tankstation. Zoowel het Departement van Koloniën als de Gouverneur
van Curaçao waren de Koninklijke zeer behulpzaam bij het verkrijgen van de gewenschte
inlichtingen. Deze vielen zoo danig uit; dat de directie besloot; Curaçao tot zetel van
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het nieuwe bedrijf te maken.
Ook tijdens het tenuitvoerleggen
der plannen ondervond de maatschappij - vooral na de oplossing
van eenige in den aanvang bestaande moeilijkheden - zeer
veel medewerking en tegemoetkoming zoowel van de Nederlandsche als van de Curaçaosche
autoriteiten.
Niet slechts door zijn prachtige
natuurlijke haven, ook in andere
opzichten bleek Curaçao een gelukkige keus te zijn geweest. Men
kon de beschikking krijgen over
voldoende kade-lengte; er was een EMPLOYÉ'S WONING TYPE C, TE GR. PISCADERA EN BULLENBAAI,
CURAÇAO
overvloed van ongeschoolde arbeiders. De bodem van het schiereiland Asiento - tegenover de Annabaai aan het
Schottegat gelegen - waar de raffinaderij en het tankpark zouden worden gebouwd,
bleek zeer geschikt voor het oprichten van de zware installaties. Moeilijkheden ondervond men slechts door het gebrek aan geschoolde arbeiders en de veel zorg
vereischende watervoorziening. Men is er evenwel in geslaagd, beide zwarigheden op
bevredigende wijze op te lossen.
Begin December 1915 kwamen de employés, die belast waren met den bouw van de
raffinaderij, uit Nederland aan. Voordien had men reeds het, weinig geaccidenteerde,
schiereiland Asiento schoon gekapt, zoodat onmiddellijk aan den slag kon worden
gegaan. Verscheidene tijdelijke gebouwen en werkplaatsen - een kantoor, een oliepompstation, een timmerwinkel, een electrische centrale e.a. - werden successievelijk
gebouwd. Den 23en Januari 1916 legde de Gouverneur, de Heer Nuyens, den eersten
steen van het kantoorgebouwen het laboratorium, in tegenwoordigheid van de
Curaçaosche autoriteiten, de geestelijkheid, het consulaire corps en de notabelen van
het eiland; den 18en Augustus van dat jaar bezochten de Gouverneur en zijn medische
adviseur opnieuw het terrein der werkzaamheden en betoonden hun tevredenheid
over de wijze van uitvoering van het werk, in het bijzonder ook over de getroffen
sanitaire maatregelen.
Intusschen vorderde men niet zoo snel, als men aanvankelijk gehoopt en wenschelijk
geoordeeld had. De wereldoorlog droeg hieraan de schuld. Hoewel de leiding van
het werk in Nederlandsche handen was gelegd, was de uitvoering opgedragen aan een
Amerikaansche aannemersfirma, die in hoofdzaak Amerikaansche materialen gebruikte. De Amerikaansche "Schwerindustrie" nu, was in de oorlogsjaren overbelast
met spoedorders van de oorlog voerende landen en dientengevolge ondervonden de
leveranties aan Curaçao vaak zeer veel stagnatie. Voortdurend klaagden de met den
bouw van de installatie belaste ingenieurs over dezen langzamen materiaalaanvoer ;
voortdurend moest het in gebruik nemen van de raffinaderij worden uitgesteld.
Vooral toen de Vereenigde Staten actief deel gingen nemen aan den oorlog, werden
de bestelde goederen vaak maanden te laat geleverd, terwijl men zeer groote moeilijkheden ondervond met het verkrijgen van uitvoervergunningen uit de U.S.A. naar
Curaçao.
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Men had gehoopt, de raffinaderij in het begin van het jaar 1917 gereed te zullen hebben,
maar het werd April van het volgend jaar, voor de eerste ruwe olie door de "stills"
vloeide. Eerst den 23en Augustus 1918 kon men, eindelijk, het telegram verzenden:
"Main toppingplant started 23rd August". Eenige dagen later vertrok de sleepboot
.. Don Alberto" met den lichter "Willemstad" naar Maracaibo om een lading ruwe
olie voor de raffinaderij te halen. Het bedrijf van de Curaçaosche Petroleum Maatschappij 1) was, zij het dan nog lang niet op volle capaciteit, begonnen.
Met het in gebruik nemen van de raffinaderij der Curaçaosche Petroleum Maatschappij
deed de moderne grootindustrie haar intrede op Curaçao. Wel waren ook de eerste jaren
na den oorlog verre van gemakkelijk voor de jonge nijverheid, wel kon zij zich eerst in
de twintiger jaren geheel ontplooien, maar niettemin vertoonen de jaren 1918-1930
een beeld van geleidelijk toenemende activiteit en bedrijvigheid. Te Caracasbaai werd een groot bunkerstation opgericht; de raffinaderij met haar vele nevenbedrijven - o.a. een kisten- en een blikkenfabriek - kwamen gereed en ondergingen voortdurend uitbreidingen; duizenden arbeiders verdienden een goed stuk brood
in den dienst van de nieuwe industrie; groote werken werden voor rekening van de
KoninklijkefShell groep tot stand gebracht en Nederlandsche - bijv. de Delftsche
Pletterij L. J. Enthoven & Co, de N.V. Swartouw's Constructiewerkplaatsen en
Machinefabriek te Schiedam, Stork te Hengelo en Werkspoor - zoowel als buitenlandsche firma's ontvingen groote, winstgevende opdrachten.
Het zou te ver voeren, te dezer plaatse de uitbreidingen en veranderingen van de
installaties op Curaçao alle te vermelden. Volstaan moge worden met een tweetal
tabellen, die een denkbeeld geven van den omvang en de ontwikkeling der tankcapaciteit
op Curaçao en van de in den loop der jaren verwerkte hoeveelheden grondstof.
1) Den 20en October 1916 was opgericht de Curaçaosche Petroleum Maatschappij, gevestigd te
's-Gravenhage, aan welke alle rechten en verplichtingen van De Bataafsche Petroleum Maatschappij
der onderneming op Curaçao per I Januari 1917 werden overgedragen. In het jaar 1925 werd de
Curaçaosche Petroleum Industrie Maatschappij, gevestigd te Willemstad, opgericht, die op haar
beurt de rechten en verplichtingen van de Curaçaosche Petroleum Maatschappij overnam.
Het transport van de olie werd opgedragen aan een afzonderlijke maatschappij, de Curaçao sc he
Scheepvaart Maatschappij, welker acte van oprichting den 21en Juli 1917 werd gepasseerd voor den
notaris Cornelis Gorsira te Willemstad.
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Tabel I

TANKCAPACITEIT DER CURAÇAOSCHE INSTALLATIES
Datum

30j6
Ijl
Ijl
Ijl
Ijl
Ijl
Ijl
Ijl
Ijl
Ijl
Ijl
Ijl
Ijl
Ijl
Ijl
Ijl
N.H.

Jaar

1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933

Petroleumfabriek

Caracasbaai

Hullenbaai

Totaal

M3

M3

M3

M3

-

-

79.650
79.650
79.650
97.130
123.570
185.860
349.790
442.900
548.313
695.263
860.020
1.275.235
1.493.756
1.596.606
1.597.106
1.597.251

79.650
79.650
79.650
97.130
123.570
185.860
349.790
442.900
548.313
797.130
1.027.498
1.563.278
1.950.166
2.240.829
2.248.247
2.247.946

-

-

-

-

101.867
167.478
250.000
250.000
249.995
249.994
250.469

-

38.043
206.410
394.228
401.147
400.226

Tanks van 30 M3 inhoud en kleiner zijn in bovenstaande cijfers niet begrepen.

Tabel 11

VERWERKING VAN RUWE OLIE OP CURAÇAO
Jaar

1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932

Destillatie van
ruwe olie

Verwerkt in Dubbs
cracking plant

Verwerkte
smeerolie-grondstof

k.g. ton

k.g. ton

k.g. ton

21.799
3.922
88.871
141.529
176.347
372.303
614.947
1.370.442
2.685.170
3.973.940
5.769.645
7.104.145
7.465.669
6.344.250
6.082.179

-

-

-

23.976
51.411
27.359
194.530
186.155
1.019.480
199.100
1.431.966

-

-

-

45.444
154.822
189.423
350.761
360.786
414.536
420.345
449.638
414.195
327

De aanvoer, het transport van de ruwe olie, vormde, vooral tijdens de eerste jaren
van het bedrijf, een groote moeilijkheid, welker oplossing den leiders van de industrie
menig hoofdbreken heeft gekost. Aanvankelijk had men het plan, de ruwe olie van San
Lorenzo, de afscheepplaats van de Venezolaansche terreinen, naar Curaçao te vervoeren met stalen, in eigen kracht varende lichters, z.g. "self propelled barges". Dit
soort vaartuigen was echter, ten gevolge van het toenmaals heerschend gebrek aan
schepen, niet te krijgen, zoodat men het oorspronkelijke plan moest laten varen en
zijn toevlucht moest nemen tot houten lichters, getrokken door sleepbooten. In deze
houten lichters werden, evenals in de beginjaren van het transport in bulk van aardolie, tanks gemonteerd. De eerste aankoop van schepen door de Curaçaosche
Scheepvaart Maatschappij bestond dan ook uit een sleepboot en eenige, enkele honderden
tonnen metende, lichters. De, noodgedwongen, primitieve wijze van transport voldeed
echter geenszins; tijdens het vervoer ging veel grondstof verloren en, daar de
Caraibische Zee nog al eens kan spoken, kwamen een enkele maal min of meer ernstige
ongelukken voor. Zood ra de tijden dan ook normaler werden, verving men de lichters
en sleepbooten door de elders ter wereld gebruikelijke stalen tankers - waarvan er
verscheidene op Nederlandsche werven werden gebouwd - en thans beschikt de
Curaçaosche Scheepvaart Maatschappij over een uitgebreide en uitstekend geoutilleerde
vloot. Onderstaande cijfers geven een beeld van den omvang en de ontwikkeling daarvan in de periode 1917-1933.
Tabel 111

t.

DE VLOOT VAN DE CURAÇAOSCHE SCHEEPVAART MAATSCHAPPIJ
STOOMSCHEPEN
31 Dec. A
anta

1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932

-

,I Bruto 1 Netto
reg. ton reg. ton

13

19
21
22
31
30
30
27
26

SLEEPBOOTEN

LICHTERS

TOTAAL

,I

,I

,I

I

A ,Bruto Netto A
Bruto Netto A
Bruto Netto A
Bruto Netto
anta
anta
anta
reg. ton reg. ton
reg. ton reg. ton
reg. ton reg. tOD anta 1reg. toni reg. ton

-

-

-

2.152
2.152
3.922
7.476
28.618
44.724
51.389
57.437
80.980
78.933
78.933
71.692
69.098

886
886
1.778
3.739
15.440
24.282
27.148
29.660
40.122
39.041
39.041
35.615
34.447

5
5
5
5
2
2
2
4
4
4
4
4
2

4
4
5
6

MOTORSCHEPEN

2.554
2.554
2.554
2.554
1.016
1.016
1.016
6.556
6.556
6.556
6.556
6.556
1.016

-

990
990
990
990
357
357
357
2.997
2.997
2.997
2.997
2.997
357

1
1
1
3
3

-

-

-

509
286
509
286
811
782
2.433 2.346
2.433 2.346

-

-

-

-

-

1
1

1
1

139
139

-

-

-

2
1

735
355

15
3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
2
1
14
13
10
11
15
21
23
26
35
34
34
31
28

287
648
287
648
811
782
7.894 4.237
7.494 4.225
6.476 2.768
10.030 4.729
29.634 15.797
45.740 24.639
52.405 27.505
63.994 32.657
87.536 43.119
85.489 42.038
85.489 42.038
78.248 38.612
70.114 34.804

Welk aandeel het oliebedrijf heeft verkregen in de enorm toegenomen havenbeweging
van het eiland Curaçao, wordt gedemonstreerd door nevenstaande tabel; met
groepsschepen worden bedoeld schepen - vrijwel uitsluitend tankschepen - toebehoorend aan de KoninklijkejShell groep.
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Tabel IV
AANDEEL DER GROEPSSCHEPEN IN DE HAVENBEWEGING VAN CURAÇAO

Jaar

1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932

Aantal binnen~ Percentage van
het totale aantal
gekomen
stoom- en
groepsschepen
motorvaartuigen

562
751
942
1.121
1.867
2.805
3.364
4.025
4.223
3.365
3.202

48 %
51 %
53 %
53 %
61 %
75 %
73 %
76 %
77%
72%
71%

Tonnage binnengekomen
groepsschepen
Bruto

Netto

1.453.000
2.626.200
4.753.800
7.390.000
15.593.700
24.955.500
32.199.400
38.449.700
40.772.900
32.282.900
31.074.900

798.350
1.442.967
2.611.978
4.060.440
8.567.967
13.711.813
17.691.978
21.126.258
22.402.692
17.737.857
17.074.120

Percentage van de totale tonnage
der stoom- en motorvaartuigen
Bruto

Netto

27
35
38
39

26
34
37
37
57
73
73
73
74
64
64

%
%
%
%

60 0l,
,0

74
73
73
74
65
64

%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%

Een groot industrieel bedrijf als dat van de Curaçaosche Petroleum Industrie
Maatschappij - die een raffinaderij exploiteert, waarin tientallen millioenen guldens
zijn gestoken, die vóór de wereldcrisis ongeveer 8.400 arbeiders in dienst had en
jaarlijks aan loonen en salarissen ruim f 8.000.000,- betaalde - heeft tot taak,
zoowel om redenen van humaniteit als uit een oogpunt van bedrijfsbelang, een goede
sociale politiek te voeren. Dit is door de Koninklijke/Shell groep op Curaçao nimmer
uit het, oog verloren.
De medische verzorging van het personeel komt geheel ten laste van de maatschappij.
Geregeld bezoekt een geneesheer de fabrieken en werkplaatsen; employés en arbeiders
mogen hem gratis consulteeren; steeds is een verpleegster aanwezig om, indien
noodig, assistentie te verleenen. Ook de gezinnen van hen, die in dienst zijn van de
Curaçaosche Petroleum Industrie Maatschappij en de Curaçaosche Scheepvaart
Maatschappij deelen in het voordeel van de vrije geneeskundige behandeling. Vermeld
moge worden, dat een aantal Curaçaosche ondernemers, naar het voorbeeld van de
Koninklijke/Shell groep, voor hun personeel de vrije medische behandeling heeft
ingesteld.
Een eigen hospitaal heeft de C.P.I.M. niet. Het aantal employés is niet zoo groot, dat
de bouw van een hospitaal gerechtvaardigd zou zijn, te minder, daar op het eiland
eenige ziekenhuizen zijn, die een goede reputatie genieten. De vereeniging "Het Groene
Kruis" exploiteert een hospitaal, waar patiënten van alle geloof kunnen worden opgenomen. Herhaaldelijk maken de C.P.I.M. en de C.S.M. gebruik van de goede diensten
dezer vereeniging, die zij finantieel steunen. Het St. Elizabeth's Gasthuis biedt den
zieken employés en arbeiders, die aan deze Katholieke inrichting de voorkeur geven,
eveneens een goede verzorging.
Niet minder vroeg en kreeg het woningvraagstuk de volle aandacht van het concern.
Negropont werd als vestigingsplaats gekozen. Voor de employés verrezen daar
gerieflijke woningen. Toen de nederzetting zich uitbreidde, werden ook op Groot329
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Piscadera en te Bullenbaai woonhuizen gezet. Ten behoeve van de arbeiders t die uit
Nederland kwament werd een groot hotel gebouwd t met tal van kamers voor twee
à vier personent een behoorlijke douche-gelegenheid en een ruime eetzaal. Later
werden de Hollandsche arbeiders ook ondergebracht in steenen huizen aan de Bati
Panja-baai (Willemstad). De Venezolaansche en andere buitenlandsche arbeiders werden
goeddeels gehuisvest in kampen en ook wel- o.a. te Suffissant - in steenen gebouwen.
Het verstrekken van woonruimte aan de vlottende t tot voor eenige jaren steeds toenemende en uit zeer heterogene elementen bestaande bevolking bracht veelal groote
moeilijkheden met zich. In de drukke jaren werden dan ook tal van employés ondergebracht in pensions en kosthuizen in de stad; van maatschappijwege werd evenwel
geregeld controle op deze etablissementen uitgeoefend en klachten werden grondig
onderzocht. In dit verband zij er nog op gewezen t dat de maatschappij nu en dan ook
maatregelen nam om te voorkoment dat door het personeel te hooge prijzen werden
betaald voor de eerste levensbehoeften. In dure tijden kwam het voort dat deze den
arbeiders tegen inkoopsprijs ter beschikking werden gesteld t terwijl op Negropont
een winkel voor employés werd geopend.
Employés met schoolgaande kinderen ondervonden het als een ernstig bezwaart dat
het lager onderwijs te Willemstad op onvoldoende wijze rekening hield met de aansluiting op de middelbare scholen in Nederland. In Willemstad - dat een kwartier
varen van Negropont is verwijderd - trof ment behalve eenige R.K. missie-scholen t
slechts één openbare school voor jongens en één voor meisjes aan. Ten einde te voorzien in de sterk gevoelde behoefte aan passend onderwijSt werd door de employés
van de e.p.I.M. en de C.S.M. de schoolvereeniging ttNegropont" opgericht. Deze liet
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in den loop van 1930. met steun van het Gouvernement en van het concern. een schoolgebouw zetten. Den len September 1930 werd de nieuwe inrichting in gebruik genomen;
zij is in hoofdzaak bestemd voor de kinderen der employés van de KoninklijkejShell
groep. maar ook kinderen van anderen kunnen worden toegelaten. Dank zij deze
school is het thans mogelijk. dat de kinderen onderwijs ontvangen. hetwelk aansluit
op de Hoogere Burgerschool en het Gymnasium in Nederland.
Curaçao is arm aan water; steeds moest de bevolking bij het gebruik er van de grootst
mogelijke zuinigheid in acht nemen. Het regenwater wordt nog heden ten dage zooveel
mogelijk opgevangen in regenbakken en de rest. welke in den bodem dringt. wordt
- voorzoover het niet ondergronds wegstroomt naar zee - uit gegraven putten weder
opgepompt. In letterlijken zoowel als in figuurlijken zin is water ttkostbaar vocht" op
Curaçao. Een van de puzzles. welke de leiders van de aardolie-industrie bij de vestiging
op het eiland dan ook hadden op te lossen. was de wa.tervoorziening. zoowel van het
bedrijf als van de woonhuizen. Men mocht er echter :in slagen. tot een bevredigende
oplossing te komen door op eenige. speciaal daarvoor aangekochte. plantages pompputten te graven en enorme reservoirs te bouwen. Op de plantage Zapateer b.v.
pompen Amerikaansche windmolens het water uit 15 putten omhoog en staat een
reservoir van 16.000.000 liter inhoud.
De KoninklijkejShell groep heeft immer een open oog gehad voor de gevolgen. die
ook bij de beste hygiënische. sanitaire en medische voorzorgen en verzorging soms
kunnen voortvloeien uit een min of meer langdurig verblijf in de tropen. Daarom doet
zij veel om dit verblijf ook op Curaçao zoo aangenaam mogelijk te maken. Evenals
elders werden sportterreinen. een voetbalveld en tennisbanen aangelegd. werd een
zwembad gebouwd en een clubhuis aan het personeel geschonken. terwijl onlangs
een golfcourse werd geopend. Daarenboven hadden de employés der C.P.I.M. langen
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tijd een vacantie-oord, de villa Eliza, op Puerto Rico te hunner beschikking, waar
zij geregeld hun binnenlandsch verlof konden doorbrengen. Toen bleek, dat een deel
van het personeel aan meer gevarieerde ontspanningsmogelijkheden de voorkeur
gaf, werd dit vacantie-oord, in 1931, opgeheven. Thans geeft men den employés met
hun gezinnen in den verloftijd een vrije passage naar Panama, Caracas of andere
Midden-Amerikaansche steden. Dergelijke vacantiereizen door het interessante en
schilderachtige Midden- en Zuid-Amerika zijn bijzonder in trek.
Zoodra de eerste producten van de raffinaderij gereed waren - eind Mei 1918 verschenen de kerosene en de gasoline der KoninklijkejShell groep op de Curaçaosche
markt. Het concern stelde zich ook ten aanzien van Curaçao op het standpunt, dat
het overal en immer pleegt in te nemen in haar distributiepolitiek: Elke markt dient,
voor elk product, voorzien te worden op de meest economische wijze. Dit impliceert,
dat Curaçao's behoefte aan aardolieproducten bevredigd moest worden, niet met
geïmporteerde Amerikaansche olie, doch met de, op het eiland zelf verwerkte,
Venezolaansche olie. Krachtens dit principe eischte de KoninklijkejShell groep de
geheele Curaçaosche markt voor zich op. Dat zij er niet voetstoots in slaagde, deze
te veroveren, moet mede worden geweten aan een tekort aan verpakkingsmiddelen,
met name blikken, in de eerste jaren na het in bedrijf komen van de raffinaderij. Aanvankelijk was men gedwongen, leege blikken - ook wel afkomstig van concurreerende
maatschappijen - op te koopen. Naderhand kwam een regeling met de bevriende Caribbean Petroleum Co, die te San Lorenzo (Venezuela) een blikkenfabriek bezit, tot
stand, krachtens welke Curaçao de benoodigde hoeveelheid blikken van daar kon
betrekken. Ook dit was evenwel een noodregeling; zoodra de bouw van een blikkenfabriek op Curaçao mogelijk was, besloot men daar toe over te gaan en in 1921 kwam
zij gereed.
Gezien de kolossale hoeveelheden ruwe olie (zie tab. I), die op het eiland worden verwerkt, spreekt het welhaast vanzelf, dat de verkoopen op Curaçao slechts een klein
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deel uitmaken van de vervaardigde producten. Het meerendeel vindt dan ook zijn
weg naar andere markten. De verkoopen naar de omliggende gebieden werdent
eveneens krachtens hooger genoemd principe t in het bijzonder ter hand genomen.
Nog vóór de raffinaderij geheel gereed waSt poogde men reeds afzetgebieden in WestIndië te verwerven. Het eerst richtte men den blik op Suriname t waar reeds in 1919
een verkoopagentschap werd gevestigd. Zoo lang de transportvloot t die Curaçao van
Venezolaansche olie moet voorzien t nog niet op voldoende capaciteit waSt kon men
den export naar naburige gebieden niet ten volle ontplooien. Toen dit euvel evenwel
was verholpen en ook de blikkenfabriek was gereed gekomen t werd Curaçao het centrale
punt voor den verkoop naar de landen in en rond de Caraibische Zee: Suriname t
Fransch- en Britsch-Guyana t Venezuela t Colombia t Puerto Rico t Haïti en andere
West-Indische eilanden.
De uitgebreide tankervloot t die met de regelmatigheid van een spoorwegorganisatie
den dienst tusschen Venezuela en Curaçao onderhoudtt alsmede de ontwikkeling van
Curaçao tot een aanloop- en bunkerhaven van wereldbeteekenis t maakten verbetering
van de haven dringend noodzakelijk. Veel heeft het concern hiertoe bijgedragen. Aanvankelijk moesten reparaties aan de schepen der Isla-vloot plaats vinden in de
dokken van Colon; de C.S.M. begreep spoedigt dat goede dok- en reparatiegelegenheid
op Curaçao eigenlijk onontbeerlijk waren; in 1926 bestelde zij dan ook een droogdok
in Nederland en spoedig liet zij een tweede dok komen. Een geheel moderne t van alle
noodzakelijke machines voorziene werkplaats zorgt voor het regelmatig onderhoud
van en het reparatiewerk aan de schepen. Niet slechts de tankers t ook schepen van
andere maatschappijen kunnen van de dokken der C.S.M. gebruik maken. Verder
werd een baggermachine aangeschaft voor het uitdiepen van het Schottegat en werkte
het concern mede aan de verbetering van de Annabaai. Ook het Gouvernement bleek
een open oog te hebben voor de noodzakelijkheid van goede havenoutillage t verbeterde
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den ingang van de Annabaai en bouwde een nieuwe kade. Tegenwoordig kunnen zelfs
schepen van de grootte der .,Statendam veilig de haven binnenloop en.
Sedert de vestiging van het concern nam de scheepvaartbeweging van Curaçao
begrijpelijkerwijs in zeer sterke mate toe. Het havenbeeld van Willemstad is ongewoon
levendig geworden; de vlaggen van alle mogelijke landen wapperen er: Nederland,
Venezuela, Duitschland, Frankrijk, Engeland, Colombia, Mexico, de U.S.A., Spanje,
Italië, de Scandinavische landen en vele andere. Tal van stoomvaartlijnen hebben
gedurende de laatste decennia Curaçao in het vaarplan opgenomen en terecht kan men
Willemstad heden ten dage een Nederlandsche wereldhaven in Amerika noemen.
Er zijn jaren, waarin de tonnage van de in- en uitgaande schepen die van de haven
van Amsterdam overtreft. Daar in de toekomst het verbruik van olieproducten zich
in een stijgende lijn zal bewegen, mag worden verwacht, dat Curaçao zijn positie als
bunkerstation en aanloophaven - met name voor de schepen op Zuid-Amerika's
Noord- en Oostkust - in komende jaren zal behouden, zoo niet verbeteren.
tt

Na de vestiging van de aardolie-industrie op Curaçao zijn de economische toestanden
op het eiland ongetwijfeld gunstiger geworden. Niet in het minst voor de arbeidende klasse,
die heeft kunnen profiteeren van de groote werkverruiming, welke de nieuwe nijverheid
met zich bracht. De sterk gestegen vraag naar arbeiders deed de loonen niet onaanzienlijk stijgen; steeds was er volop werk en dikwijls was het, in verband met de vele
nieuwbouwwerken, noodzakelijk om werkkrachten te importeeren uit omliggende
landen Suriname, Aruba, St.-Eustatius, Cuba, Venezuela - die dus medeprofiteerden van den opbloei van Curaçao. In de periode 1920-1930 is het eenige
malen voorgekomen, dat 50 % van alle op Curaçao aanwezige arbeidskracht in dienst
was van de Koninklijke/Shell groep. Met name in slechte oogstjaren - zoo als 1922/23
en 1925/26 - die vroeger voor den kleinen man op het eiland veelal bedenkelijke gevolgen met zich brachten, werd de zegenrijke invloed van de door de aardolie-industrie
in het leven geroepen grootere arbeidsmogelijkheid dubbel gewaardeerd.
De volgende cijfers geven een beeld van het aantal arbeiders, dat in de jaren 1925-1930
in dienst van de C.P.I.M. was:
Jaar

Hoogste aantal

1925
1926
1927

2850
4030
4726

I

Gemiddeld aantal

2363
3626
4339

I

I

Jaar

1928
1929
1930

1

L

-------~------------~------------~~------

Hoogste aantal

7171

9339

-

I

Gemiddeld aantal

.

5948
8556
7887

De middenstand en het Curaçaosche bedrijfsleven ondervonden eveneens den
gunstigen invloed van de voortschrijdende ontwikkeling der aardolie-industrie. Tal
van nieuwe bedrijven werden in het leven geroepen, winkels geopend, huizen ingericht
voor hotels en pensions. De drukte in de vroeger vrijwel verlaten handelswijk van
Willemstad nam steeds toe; Curaçao kreeg mede een belangrijk aandeel in de
approviandeering van de vele schepen, die de haven binnenliepen. De gunstige
economische toestand weerspiegelt zich o.m. in de handelscijfers van het eiland. Niet
slechts de waarde van de in- en uitgevoerde aardolieproducten, ook die van andere
goederen nam - natuurlijk met uitzondering van de crisisjaren - gestadig toe, gelijk
nevenstaande tabel aangeeft:

334

Tabel V

IN- EN UITVOER VAN CURAÇAO
INVOER

Jaar

·····
·····
·····
·····
·····
·····
·····
·····
·····
·····
·····
·····
·····
·····
·····
·····
·····
·····

1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
(Jan. IJ uni)

UITVOER

Ruwe Olie en
Producten

Andere
Goederen

77.655,393.584," 523.218,"
391.994," 4.172.794," 7.400.363,"
9.205.859,"
" 17.136.053," 30.422.692," 47.388.812," 77.676.624,,,107.010.620," 154.294.486,,,204.386.794,,,226.445.198," 99.739.746," 71.880.413," 37.669.885,-

f 5.133.301,5.405.288,"
5.354.676,"
6.644.841,"
" 11.562.624,9.917.933,"
9.593.763,"
" 11.067.850," 19.218.994," 20.434.571," 26.339.028," 28.087.349," 26.482.925," 51.570.726,.,31.196.881," 14.333.815,9.553.907," 5.187.235,-

f

"

Ruwe Olie en
Producten
f

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"

-,-,180.524,736.273,4.035.620,8.918.031,10.247.362,14.379.223,27.527.281,55.259.739,91.044.499,130.378.028,175.092.025,214.977.935,221.291.438,162.220.921,94.070.871,42.371.846,-

Andere
Goederen
f
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"

1.841.095,2.290.306,1.716.446,3.458.381,5.843.783,3.771.654,3.577.812,3.759.436,4.097.755,3.800.118,4.024.456,3.749.068,3.539.329,2.872.404,2.150.454,1.653.847,956.041,565.902,-

De laatste jaren vertoonde het budget van Curaçao als regel een veel gunstiger beeld
dan voorheen, vóór de vestiging van de aardolie-industrie. Soms had men zelfs een
overschot, in tegenstelling met de regelmatig terugkeerende deficieten van vroeger.
Van den gunstigen financieelen toestand heeft het Gouvernement gebruik gemaakt
om tal van openbare werken te doen uitvoeren: wegenbouw, havenwerken, drinkwatervoorziening. Men heeft, terecht, veel ophef gemaakt van de Amerikaansche
zege in de landengte van Panama; met evenveel recht kan men het op Curaçao door
het Gouvernement en de Koninklijke/Shell groep tot stand gebrachte als een Nederlandsche overwinning op en in tropisch West-Indië roemen.
De vestiging van de C.P.I.M. breidde zich in den loop der jaren geleidelijk over een
aantal plantages uit. Ter gelegenheid van de herdenking van den dag, waarop wijlen
Hare Majesteit de Koningin-Moeder vijftig jaar geleden den Nederlandsehen bodem
betrad, werd bij proclamatie van 10 Januari 1929 bepaald, dat de terreinen op
Curaçao in gebruik bij de Curaçaosche Petroleum Industrie Maatschappij en bekend
onder den naam Negropont, Asiento en Valentijn, in den vervolge gezamenlijk den
naam van "E m m ast a d" zouden dragen.
"Emmastad1), de stad in de olie. Sir Henri Deterding's Koninklijke bouwde er een groot,
modern oliebedrijf, dat de ruwe olie uit Venezuela, waar de boortorens tot in het
1)

Ontleend aan De Maasbode van 3 Dec. 1933, ochtendblad, en 11 Dec. 1933, avondblad.
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meer van Maracaibo staan, volgens de nieuwste methoden verwerkt en vanwaar de benzine en
de petroleum naar alle hoeken
der wereld worden verscheept.
Groote, in prachtige mechanische
lijnen gebouwde tankers varen
regelmatig in en uit, onder Nederlandsche vlag, onder Engelsche
vlag, onder Noorsche vlag, onder
Amerikaansche vlag en onder
Venezolaansche vlag.
's Nachts licht een roode gloed
over Emmastad op..... Verscholen tusschen tanks en moderne machinebedrijven ligt het
eigenlijke Emmastad. een groep
bouwblokken, die ergens in Amsterdam-Zuid konden staan. Bijna
in de tropen wonen de employés
van de oliemaatschappij hier
op typisch Hollandsche étage-

woningen. Ze wonen in hun eigen stad.
De Isla, het eiland, zoo heet het heele bedrijf van de C.P .I.M., Emmastad inbegrepen.
Vroeger lagen er plantages, nu staan er rijen tanks en imposante machinehallen. Het
herinnert er aan dat het pittoreske Curaçao een wereldindustrie rijk is en midden
in dezen modernen tijd werd ingeschakeld. Suriname dommelt nog zoo'n beetje.
Curaçao is klaar wakker en het draagt een naam, die overal op dit ondermaansche
onder de zeevaarders een welbekenden klank heeft:'
De wereldcrisis heeft den vooruitgang van Curaçao tot staan gebracht. De werkzaamheden in de raffinaderijen zijn' ingekrompen; de tankervloot verminderd; het overtollig
geworden personeel is naar-zijn woonplaatsen teruggekeerd en alle uitbreidingen zijn
stopgezet. Men zie hier niet in het begin van het einde en het afsluiten van Curaçao's
jongste periode van bloei. Wel hangt het welzijn van het eiland zeer nauw samen met
de aardolie-industrie, maar" al mag deze dan te lijden hebben van de heerschende
malaise, men vergete niet, dat de onderneming op Curaçao deel uitmaakt van een
goed geconsolideerd en conservatief beheerd wereldconcern, dat een der meest noodzakelijke, ja onmisbare grondstoffen voor het bedrijfsleven en het transportwezen
alom ter wereld levert. Met het volste recht mag dan ook worden gezegd, dat de
welvaartszon, die in het jaar 1915 aan de Curaçaosche kim verrees, nog niet ten ondergang neigt, doch immer nog schijnt boven het eiland, zij het dan op het oogenblik
achter de donkere crisiswolken 1).
LOOHUIS
1)
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DE WATERVOORZIENING VAN CURAÇAO.
De watervoorziening van het eiland Curaçao is langen tijd een moeilijk probleem
geweest. doordat zoowel het klimaat als de geologische gesteldheid van het eiland
daartoe weinig medewerken. 1)
Al is de gemiddelde jaarlijksche neerslag (over 38 jaren berekend 626 mm per jaar)
niet belangrijk kleiner dan die van Nederland. er zijn toch factoren. die het klimaat
droog maken. De verdamping van een vrij wateroppervlak. die in Nederland een
getal van dezelfde orde heeft als de neerslag. is op Curaçao ongeveer twee en een
half maal zoo groot als de neerslag. Verder is de neerslag zeer onregelmatig verdeeld.
zoodat perioden van eenige achtereenvolgende jaren met weinig neerslag kunnen
voorkomen. Een niet onbelangrijk gedeelte van den totalen neerslag wordt geleverd
door zeer hevige buien. Bij zulke buien loopt een te groot gedeelte van het gevallen
water langs de oppervlakte naar de zg. rooien. beekbeddingen die slechts na hevigen
neerslag eenige uren water voeren. en vindt het zoo zijn weg naar de zee. Van de zeer
zwakke buien daarentegen verdampt een groot gedeelte. Of direct van den bodem.
Of door tusschenkomst van de planten. zonder bij te dragen tot de voeding van het
grondwater.
Dit zijn in het kort de klimatologische factoren. die den nuttigen neerslag gering
maken. De geologische factoren zijn grootendeels te zoeken in de gesteldheid van
den bodem. maar ook gedeeltelijk in de jongste geologische geschiedenis. nt. in de
zeer recente rijzingen van het eiland.
1) J. Versluys: "Over de hydrologie van Oostelijk Curaçao". Water en Gas. 29 Juli en 12 Aug. 1927.
Nos. 15 en 16.
22
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Uitgestrekte zandlagen, die hefneerslagwater gemakkelijk opnemen, en waardoor
het eenmaal ingedrongen water langzaam wegvloeit, komen op dit eiland niet voor.
De ondergrond wordt gevormd door diabaas en cretaceische en tertiaire sedimenten.
De sedimenten zijn hoofdzakelijk weinig doorlatende schalies. Daardoor vloeit een groot
gedeelte van het neerslagwater langs de oppervlakte direct naar de zee, hetgeen nog
wordt bevorderd, doordat, zoo als reeds is opgemerkt, een niet onbelangrijk gedeelte
van den jaarlijkschen neerslag door de zeer hevige buien wordt geleverd. De diabaas
is, voorzoover zij versch is, zeer weinig doorlatend. Zij is echter tot een geringe diepte
door verweering, doch vermoedelijk meer nog door aantasting door het zeewater,
dat haar vroeger bedekte, gespleten en poreus geworden. Daardoor is het diabaasgebied
voor vorming en vasthouden van grondwater gunstiger dan het door sedimenten
ingenomen terrein. De jonge kalksteen op het eiland is zóó doorlatend, dat het ingedrongen water te snel doorstroomt, en de meeste bronnen die met water uit
de kalksteen worden gevoed zijn "hongerbronnen" , waarvan het meerendeel slechts
na hevigen regenval korten tijd water geeft, doch die in elk geval sterke schommelingen in het debiet vertoonen. De bekendste van deze bronnen zijn die op de Plantage
Hato. Beken die het gehee1e jaar stroomen worden op Curaçao niet aangetroffen,
slechts de voorgenoemde "rooien".
Een der groote moeilijkheden in de watervoorziening ligt echter in het hooge zoutgehalte van het grondwater op de meeste plaatsen. Dit is een gevolg daarvan, dat
Curaçao in vroegere perioden, die geologisch gesproken nog niet ver in het verleden
liggen, door de zee bedekt is geweest. Door zeer recente rijzingen is een steeds grooter
gebied boven den zeespiegel komen te liggen. Gedurende de langdurige bedekking
door de zee zijn de sedimenten, zoo die al ooit zoet water hebben bevat, geheel met
zeewater doordrongen, en het neerslagwater heeft hierin nog slechts zeer weinig verandering gebracht. Op dezelfde wijze is de aangetaste diabaas ook tot in betrekkelijk
jonge perioden geheel met zeewater doordrongen geweest. Op de hoogste verheffingen,
die het langst boven de zee verheven zijn geweest, is het uitloogen van het zoute
water het verst gevorderd. Hier is nagenoeg al het zout uit de aangetaste diabaas
verdwenen, maar op de hellingen, en op de lagere toppen bevat zij nog veel zout.
Het ingedrongen neerslagwater vloeit langs de hellingen over de ondoordringbare
versche diabaas naar de valleien, waar meestal nog een jonge alluviale afzetting is
ontstaan door het van de hellingen afstroomende regenwater. Waar het water van
de hoogste toppen zijn weg door de poreuze aardlagen op de bodems van de valleien
neemt, is de uitlooging ook reeds ver gevorderd, zoodat daar op vele plaatsen zoet
grondwater is.
De aangetaste diabaas is van boven geheel kleiachtig, maar naar de diepte wordt zij
vaster en is zij sterk gespleten, om ten slotte over te gaan in het versche gesteente.
Deze spleten bevorderen den afvoer van het ingedrongen neerslagwater ten zeerste,
zoodat op de toppen en de hellingen van de heuvels het grondwater reeds spoedig
na den regenval verdwijnt. Waar de helling flauwer is, onder in de valleien, is de
afvoer trager, en dat zijn de eenige plaatsen, waar men het gehee1e jaar grondwater
kan aantreffen. Dit grondwater is slechts bruikbaar voor drinkwater waar het water
van de hoogere heuvels door de aangetaste diabaas zijn weg naar de zee neemt, omdat
alleen daar het zout reeds voldoende is uitgewasschen.
Vóór de komst van de Europeanen gebruikten de bewoners het water der bronnen
uit de kalksteen, die gedurende een gedeelte van het jaar althans water geven. Deze
bronnen stroomen uit aan den voet van de kliffen. Verder groeven de vroegere
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bewoners vermoedelijk ondiepe kuilen nabij de zee, waar Of het water der bronnen uit
de kalksteen door kleine zandige afzettingen stroomt, of waar de grootere valleien
in de zee uitmonden. Met de komst van de Europeanen werd de watervoorziening
echter een vraagstuk, omdat men zich ook verder van de kust vestigde en zich met
veeteelt bezig hield en tuinen aanlegde. Er werden putten gegraven ten dienste van
menschen en vee. Dit waren eigenlijk langwerpige bassins, met opgetrokken wanden
aan drie zijden, terwijl de vierde zijde een glooiing was, waarlangs het vee kon afdalen.
Deze putten werden genoemd "poos i pia" (voetputten). Voorts werden waar de vorm
der vallei zich er toe leende, zoogenaamde tanki+s aangelegd. Dit waren kleine reservoirdammen, die het regenwater tegen hielden. Zij konden dus slechts worden aangelegd,
waar de bodem weinig doorlatend was.
De eigenaren der plantages en de gegoede bewoners van Willemstad beschikten over
ruime regenbakken, waarin het water van de daken werd verzameld. Men ging er
echter ook toe over op de plantages, waar de gesteldheid van den bodem zich er toe
leende, putten met gemetselde wanden aan te leggen. Vele putten zijn thans voorzien
van een windmolen om het water op te pompen. Het water moet hoofdzakelijk dienen
voor irrigatie van de tuinen die op den bodem der valleien zijn aangelegd. Om het
debiet der putten te vergrooten is men er reeds lang toe gekomen op geschikte punten
in de valleien kleine reservoir-dammen aan te leggen. Na hevigen regenval verzamelt
het afloopende water zich boven deze dammen. Een groot gedeelte hiervan dringt
in den bodem.
Van enkele plantages werd voor de minder gegoede bevolking van Willemstad put-
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water naar de stad gevoerd. Aanvankelijk werd dit water in vaatjes op de ruggen van
ezels getransporteerd; daarna, toen de wegen beter werden, op ezelwagens en sedert
de laatste tien jaren met vrachtauto's. Dit water werd in de straten voor hoogen
prijs bij petroleumblikken verkocht. De prijs per blik van ongeveer 18 liter varieerde
van 5 tot 25 cents, naar gelang het watergebrek kleiner of grooter was. Men gaf ten allen
tijde de voorkeur aan regenwater en dit werd voor minstens 10 cent, doch in droge
jaren voor 75 cents per blik verkocht. De toestand die vóór den aanleg der waterleiding
heerschte was weinig bevredigend. De meer gegoeden hadden zeer ruime regenbakken
bij hunne woningen, doch de minder gegoeden waren genoodzaakt het water tegen
een hoogen prijs te koopen.
Reeds ruim veertig jaren geleden vatte de Heer L. B. Smith, die ook op ander gebied
veel in het belang van Willemstad heeft gedaan, het plan op, een waterleiding voor
de stad aan te leggen. Bij een Gouvernementsbesluit van 20 Juli 1893 werd hem daartoe
concessie verleend. Bij Planters rust werden eenige putten geboord en werd een
ijzeren reservoir op den heuvel geplaatst. Van hier werd het water met een gietijzeren
leiding naar de stad gevoerd. Aanvankelijk had het geleverde water een hardheid
van 22 Duitsche graden, hetgeen wel hoog is, maar toch nog niet zóó, dat het water
geheel onbruikbaar was. De hardheid nam echter langzamerhand toe, tot deze
gemiddeld 63 Duitsche graden was en daarmede steeg ook het zoutgehalte.
Door het hooge zoutgehalte verkreeg het water sterk corrodeerende eigenschappen.
In 1902 ging het bedrijf over in handen van de firma S. E. L. Maduro and Sons. Deze
hebben, toen de toestand onhoudbaar werd, getracht daarin verbetering te brengen,
door het putwater te distilleeren en het op deze wijze vrij van zout en kalk te maken.
De incrustatie der verdampers was echter te sterk en men moest het opgeven. Daarna
trachtte de ondernemende exploitante der waterleiding nog zeewater te distilleeren,
doch ook dit mislukte, zoodat men den ouden toestand moest herstellen. Het water
kon niet meer voor huishoudwater worden gebruikt, doch nog slechts voor spoelwater.
Na den invoer van een meer intensief bestuur van het gebied buiten de stad gelegen,
werd sedert 1906 meer aandacht geschonken aan het aanleggen van publieke putten.
Het aantal putten op het eiland bedraagt thans ongeveer 900.
Sedert 1917 heeft het Gouvernement ernaar gestreefd den toestand te verbeteren
en daartoe een geo-hydrologisch onderzoek te doen verrichten, hetwelk werd voortgezet tot het einde van 1926.
In Februari 1927 bezocht de schrijver dezes het eiland in opdracht van den Minister
van Koloniën, teneinde een plan te maken voor de watervoorziening van Willemstad. Bij gelegenheid van dat bezoek werd een plan opgemaakt, waaraan het idee
ten grondslag lag, dat de voorziening door middel van putwater het goedkoopste
was, doch dat de gegevens die beschikbaar waren, onvoldoende waren om van te
voren vast te stellen of de nog beschikbare gronden ten allen tijde voldoende water
voor de stad zouden kunnen leveren, zoodat daarnaast een inrichting tot het distilleeren
van zeewater diende te worden aangebracht. De toekomst zou dan moeten leeren, of
meer distillatie-inrichtingen vereischt zouden zijn.
,Het was mogelijk in korten tijd althans eenige gegevens te verkrijgen van terreinen
die zoet grondwater bevatten. De ingenieur H. J. Ansingh, Directeur van de Curaçaosche
Petroleum Industrie Maatschappij, toch stelde met de meeste bereidwilligheid alle
gegevens dezer Maatschappij ter beschikking, terwijl de mijningenieur A. F. van
Everdingen, die het vóór-onderzoek en den aanleg van de waterleiding dier maat340
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schappij had geleid. den schrijver overal vergezelde en hem alle inlichtingen verstrekte.
Het plan behelsde den aankoop van de nog verkrijgbare plantages die water konden
leveren. waarvan de voornaamste waren Klein Kwartier en Scherpenheuvel. terwijl
verder zouden worden gebruikt twee plantages. Bona Vista en Rozendaal. die reeds
eigendom van het Gouvernement waren. Op deze plantages zouden op de meest
geschikte punten putten worden gedolven. voor zoover zich daar nog geene bevonden.
Iedere put zou worden voorzien van een pomp. die in den regel door een windmolen
zou worden bewogen. terwijl op de grootste plantages nog voor reserve door motoren
gedreven pompen zouden worden geplaatst. Omtrent den aard der beweegkracht kon
nog geen beslissing worden genomen. omdat de plannen der electriciteits-voorziening
van het eiland nog geen vasten vorm hadden. Voorts zouden op de bedoelde plantages
de dammen. die reeds vroeger waren aangelegd om de beschikbare hoeveelheid
grondwater te vergrooten. weder in een goeden toestand worden gebracht en gehouden. teneinde de capaciteit der putten zoo groot mogelijk te maken. Om verontreiniging te voorkomen. zouden de putten worden afgerasterd.
De leidingen van alle plantages zouden worden aangesloten op een leiding rondom
het Schottegat. terwijl drie reservoirs. op heuvels gebouwd. met deze ringleiding zouden
worden verbonden; een op een heuvel bij Groot Kwartier. een nabij de Overzijde der
stad. een nabij de Pundazijde. (Dit zijn bij den aanleg de reservoirs resp. genoemd
Groot Kwartier. Plantersrust en Hel geworden. terwijl ten slotte nog werd besloten
tot den bouw van een vierde reservoir op Motet). Verder zou een distillatie-inrichting
met een capaciteit van 100 cubieke meter water per dag worden gebouwd bij het
Riffort. Voor het gedistilleerde water zou volgens het eerste plan een afzonderlijk
buizennet in de stad worden gelegd. Daarom zou het niet noodig zijn aan het putwater
hooge eischen te stellen. Bij uitbreiding van het gebruik van gedistilleerd water zou
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op den duur het gebruik van putwater tot bad-, spoel-, en sproeiwater kunnen worden
beperkt. Er werden echter bij den aanleg te weinig personen bereid gevonden, behalve
aan het net voor distributie van putwater, ook nog een aansluiting aan het tweede
net te nemen, zoodat men zich wegens de kosten tot de uitvoering van een enkel buizennet heeft moeten beperken.
Gelukkig werd de energieke Heer R. J. Beaujon bereid gevonden de uitvoering op
zich te nemen en als Directeur van 's Lands Watervoorzieningsdienst verder het
bedrijf onder zijn beheer te nemen. Geen technicus, toch kon worden geacht zoowel
met de gesteldheid van het eiland als met de maatschappelijke toestanden aldaar
beter op de hoogte te zijn dan de Heer Beaujon. Terwijl het materiaal werd besteld,
bezocht de Heer Beaujon Nederland, waar hij het bedrijf van eenige waterleidingen
bestudeerde, vooral dat van de Waterleiding Maatschappij West Noord Brabant,
onder de leiding van den sedert overleden Heer J. J. Roelants.
Met den uitersten spoed werd het plan uitgevoerd en daarbij werd ook rekening
gehouden met de wenschelijkheid, nog voordat het buizennet in de stad gereed zou
zijn, water door middel van hydranten op enkele punten af te leveren. Met het oog
op spoedige waterdistributie werd ook de Maduro-waterleiding overgenomen. Behoudens den aanleg van een dubbel buizennet en de verplaatsing van eenige reservoirs,
werd het plan volgens het ontwerp uitgevoerd. Spoedig werd de distillatie-inrichting
op het Rif uitgebreid en werd een tweede gebouwd op Pen, zoodat zich thans zoowel
op Punda als op Otrabanda een distillatie-inrichting bevindt. De putten konden van
den aanvang af, door den aanleg van een stroomnet, voor zoover noodig van electrisch
gedreven reserve-pompen worden voorzien. Nadat de waterleiding eenige jaren in
bedrijf was, werd ook nog een leiding gelegd van de transportleiding om het Schottegat
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naar de plantage Hato,omhet water dat de· daar ontspringende bronnen na regenval geven, ook te kunnen gebruiken. Voorts werden op deze plantage nog eenige
putten gegraven. Het water van Hato is echter zoo hard, dat hier een onthardingsinrichting moest worden gebouwd, om het water voor de consumptie geschikt te maken.
De verschillende plantages leverden na den buitengewoon hevigen regenval in het laatste
kwartaal van 1932 zóó ruim water, dat de distillatie-inrichtingen tijdelijk buiten
gebruik konden worden gesteld.
Ofschoon het water der putten geen gevaar voor besmetting opleverde, doordat het
terrein rondom de putten was afgesloten, werd het toch wenschelijk geacht het
water ook zooveel mogelijk van bacteriën te bevrijden. Tevens deed de behoefte om
het water der putten te ontharden, zich gevoelen. In het jaar 1933 werd daarom op
Groot Kwartier een centrale installatie gebouwd tot zuivering van het water der
putten, welke nog op 30 December van dat jaar kon worden geopend. Het water wordt
daarin geaëreerd en onthard, terwijl het verder met chloor bacteriologisch wordt
gereinigd. De onthardingsinrichting van Hato werd daartoe van deze plantage naar
Groot Kwartier overgebracht. Naast een gedeelte van de bestaande transportleiding
om het Schottegat moest, met het oog op de centrale zuivering van het water op
Groot Kwartier, een tweede leiding worden gelegd, zoodat het ongezuiverde water van
alle plantages naar Groot Kwartier kan worden vervoerd en van daar, na te zijn
gezuiverd, gedeeltelijk langs denzelfden weg, naar de reservoirs Hel en Plantersrust.
In verband hiermede werden de leidingen die vroeger het water van de plantages
Scherpenheuvel en Klein Kwartier naar de transportleiding om het Schottegat voerden,
zoo verlegd, dat zij het water nu rechtstreeks naar de zuiveringsinstallatie brengen.

J.

VERSLUYS.

N.B. De foto's, bij dit artikel gereproduceerd, Z1Jn welwillend afgestaan door den
Heer R. J. Beaujon.
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GREPEN UIT PLANTEN- EN DIERENLEVEN VAN CURAÇAO,
ARUBA EN BONAIRE.
"Een kale klip met een cactus
er op" is helaas de meest
gangbare meening over deze
mooie eilanden. En ze is
absoluut onjuist! Willemstad
is inderdaad niet rijk aan
planten, maar zoodra men
in de buitenwijken komt,
gloeien U uit alle tuintjes
de kleuren tegemoet. Het
rose en rood van Oleander
en Bougainvillea, van Flamboyant
(Poinciana)
en
matrozenroosje (KembangSpatoe of Hybiscus) wisselen
af met het geel der toeteroetoe' s (Caesalpinia) het
oranje der Karawaara Span- CACTUS BOSCH PLANTAGE FUIK.
Foto Dr. W. G. N. v. d. Sleen.
jool (Cordia Sebastena) en
het rose en wit der bruidstranen. Randen van Magdalena, perkjes met Zinnia of
Cassia, een Koningin der nacht (Cereus ) langs de veranda, terwijl hier en daar
Konings- en Cocospalmen hun sierlijke kruin omhoog steken. Tropische en subtropische planten, die echter alleen gedijen als water wordt aangevoerd en .•.. vaak
in aangevoerde aarde. Maar dat is in onze stads tuinen in Holland net zoo.
Rijden wij verder de Konoekoe in, dan ontwikkelt zich al spoedig het eigenaardige
vegetatiebeeld van deze eilanden voor ons oog. Steenige vlakten en glooiende hellingen
zoowel als met rotsblokken bezaaide steilkanten, het heeft alles in hoofdzaak denzelfden plantengroei! Scheef uiteengewaaide boompjes van een meter of vijf hoog,
door den wind vervormd als sommige meidoorns en dennen in onze duin- en heidestreken en daar tusschen in de cactussoorten. Die trekken wel het meest de aandacht
van de vreemdelingen die het eiland bezoeken. Geen wonder. In Holland kweeken
wij cacteeën in een vingerhoed onder een omgekeerd wijnglas en hier zenden ze hun
takken omhoog tot ver boven de daken der negerhut jes en vormen boomen met
stammen van een voet middellijn, die een bruikbaar surrogaat voor hout vormen.
Ze vormen ondoordringbare hagen en versperren in vele vormen den weg voor den
zeldzamen wandelaar, die de groote wegen verlaat. Struikboomen en cacteeën vormen
den hoofdschotel van de vegetatie, maar lang niet alles. Laten wij deze twee groepen
echter eerst wat nader bekijken!
Reeds de oudste berichten over Curaçao noemen het verfhout of Brazieljehout
(Haematoxylon) naast de huiden als een der belangrijkste uitvoerproducten. Later
komt daarbij de divi-divi, waarvan de peulen een vroeger belangrijke looistof bevatten
en de wabi, waarvan het hout ook thans nog veel tot houtskool wordt verwerkt.
Deze drie boompjes vormen zeker de helft van het groen, dat na den regentijd het
eiland siert. Het verfhout, vroeger even kostbaar als suiker en tabak, is thans vergeten.
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Het aardige boekje van Realino
noemt de plant niet eens meer
en toch heb ik de diep gegroefde
stammen, die als het ware uit
ineengestrengelde takken zijn
saamgegroeid, op alle drie der
eilanden telkens weer aangetroffen. De divi-divi met zijn
donkere kromme peulen is indertijd ook veel aangeplant en komt
hier en daar in heele boomgaarden voor. Nog steeds worden de
peulen verscheept voor fijn leerlooiwerk. De Wabi is dadelijk
kenbaar aan zijn groote stekels
enkleinekogelvormige bloempjes,
die ons aan mimosa herinneren.
Dat is wel echt wilde plantengroei, evenals de mata-gallina of
wel kippendood, een accaciasoort,
die bijv. op plantage Knip groote
uitgestrektheden bedekt. Of de
eigenaardige naam met giftige
zaden samen hangt (denk aan
onzen gouden regen) kon niemand
mij vertellen ! Veel grooter is de
Indjoeboom, waaruit vaak kniebouten voor scheepsrompen wor- CACTUS (bandvorming).
Foto Dr. W. G. N. v. d. Sleen.
den gemaakt, van weer kleinere
afmetingen het pokhout of guaiak, kenbaar aan mooi lichtblauwe bloempjes, of
oranje vruchtjes, een gladden stam en zeer hard hout, dat op de draaibank veel tot
katrolwielen enz. verwerkt wordt.
Al rondwandelende om deze boompjes heen hebt Ge zeker al kennis gemaakt met
de opdringerige "juffróu", ook Spaansche juffer genoemd, om haar stekeligheid, óf
om haar aanhankelijkheid, dat weet ik niet. Maar Ge kunt nooit een stap achteruit
doen om een betere foto te verkrijgen op Curaçao, of Ge voelt een venijnige prik in
Uw kuiten, of hoogerop, en vindt bij onderzoek een collectie scherpe stekels rechtovereind in een Uwer lichaamsdeelen staan, die er met kracht uit getrokken moeten
worden; of er hangt een handgroot stengeldeel van zoo'n vijgencactus achter aan
Uw pantalon, met een half dozijn stekels stevig in Uw dierbaar vleesch verankerd,
een vorm van aanhankelijkheid, waarop de meesten niet gesteld zijn. En op Uw
eerste wandeling zult Ge ook reeds leeren, dat deze stekels dwars door het leer van
Uw schoenen heengaan. Oppassen is dus de boodschap!
De andere leden der cactusfamilie zijn iets minder venijnig. De acht tot tien meter
hooge orgelcacteeën, kadoesji, Breeba en kadoesji poesji, de laatste met wolhaar op
den top en een zeer dicht stekelkleed, groeien recht omhoog, niettegenstaande den
passaatwind en vormen dus niet zoo'n ondoordringbaren warwinkel als de Spaansche
Juffer. Daarom worden deze orgel- of staafcacteeën (Cereus repandus en griseus)
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en ook de kadoesji poesji
(Cephalocereus) door de bevolking veel als hagen aangeplant. Meterlange stengeISt
mannetje aan mannetje naast
elkaar ge.zet in een ondiepe
voort groeien meest snel aan
tot een flinke haagt waar
niemand doorkomtt behalve. • •• de cab riet, de
halfwilde geit van on.ze
eilandent die naast den sterken Passaatwind de hoofdschuldige is van het armoedig uiterlijk van den
plantengroei. Die vreten letterlijk alles. Ze schuiven met
PALOE DI LECHE.
Foto Dr. W. G. N. v. d. Sleen.
de scherpe hoeven de stekels
van de kadoesji af en werken
dan met .zichtbaar welbehagen lange reepen van de groene schors naar binnen.
De vijgencactus wordt trouwens in slechte tijden ook als veevoer gebruiktt maar
dan worden de stekels eerst er afgeschroeid. En dan is er nog de meloencactust
met stekelkussens t .zoo geweldig t dat .ze een autoband doorboren! Wel een interessante
figuur anders, afgeplat bolvormig, vol roode of paarsche stekels, terwijl bij oudere
planten middenuit een witte .zuil oprijstt die de aardige roode bloempjes of smakelijke
roode vruchtjes bevat. De.ze bergmeloen groeit liefst op de kale kalkrotsent bij voorkeur aan den .zeekant. Ze schijnt het .zout van het overstuivende .zeewater noodig te
hebben voor een behoorlijke ontwikkeling.
Maar vóór wij hier of daar de Noordkust bereiken met .zijn bosschen van orgelcacteeën
en de bergmeloenent die er tegen de rotswanden aankleven, is .zeker Uw aandacht
al getrokken door een werkelijk groene oase. De cocospalmen .zijn al van verre kenbaar en als wij dichterbij komen blijken in het Hofje, den ouden plantagetuint mangoen sinaasappelboomen te staan t naast de mispel, (de sawoe manilla uit on.ze Oost),
schubappel, .zuur.zak en, niet te vergeten, grapefruit en oranjeappeltjes. Uit de schillen
van de.ze laatste wordt immers in Holland de beroemde Curaçao likeur vervaardigd!
Verder vinden wij Tamarinde en vele andere tropische vruchtboomen. In de valleient
waar de Hofjes liggent kan alles groeien, als er maar water is. En dat wordt den laatsten
tijd door de petroleum industrie in .zoo groote hoeveelheid weggehaald t dat menig
hofje te gronde gaat. Daar tegenover was de regenval de laatste twee jaar .zeer rijkelijk,
.zoodat de landbouwers eindelijk weer eens goede oogsten van hun kleine mais hebben
gehad. In de Hofjes vindt Ge ook in grooter hoeveelheid de bloemplanten die elders
alleen .zoo hier en daar voorkoment als de gele papavert de blauwe scopet (papiamentsch
voor buks) .zoogenoemd omdat hij .zijn .zaden bij aanraking wegslingert (Ruellia); dan
het "boterbloempje de anglo der Curaçaoenaars t wij .zouden .zeggen een .zilverschoon (Tribulus terrester). Op wat armer grondt ook langs de wegent staat de wilde
salie (Croton flavens)t die uit haar lange witte bloemtrossen een .zoeten geur over
het eiland verspreidt. Het volk gebruikt de ruwe bladeren van dit struikje bij het
bordenwasschen! Ook mooie Convoloulussoorten trekken de aandacht t die .zelfs in de
tt
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orgelcacteeën klimmen en
ik zou de forsche agave
haast vergeten, door Gouverneur Van Raders ingevoerd en thans in verschillende soorten over het heele
eiland verspreid.
Eindelijk bewaart Curaçao
een paar groote verrassingen, voor wie zijn hoogsten
top, den Christoffel, beklimt. Boven de boompjes
steken daar groote bouquetten van prachtige orchideeën uit; honderden tot
vijf c.M. groote bloemen,
wiegelend op meterhooge
stengels ' (Schomburgkia).
SCHOMBURGKIA OP DEN SINT CHRISTOFFEL.
Foto Dr. W. G. N. v. d. Steen.
.
O p d e ta kk en groetteen
andere orchidee, een prachtig witte, sterk ruikende Brassavolasoort; onder de boompjes staat de wilde ananas,
rozetten van gestekelde bladen, met gloeiend rood hart, waar middenin de bloeiwijze als een wit kussen met violette bloempjes omhoogsteekt. Over den grond
klauterend tot in de boom en, een nachtcactussoort, met driekantige stengels.
Een paradijs voor den schoonheidszoeker ! Ga er even zitten uitrusten in de schaduw
der orchideeënweelde en Ge kunt er nog iets bijzonders zien. Daar wandelen bladstukjes en als Ge goed kijkt zit onder elk een mier. Bladsnijdermieren, die bladstukjes
losbijten in de boomtoppen en ze naar hun nest brengen, om er schimmels op te
kweeken, die ze dan als voedsel kunnen gebruiken. Landbouwende mieren! Zou de
bevolking van Curaçao, die zoo vlijtig haar kleine mais of wel gierst of kafferkoren
verbouwt, bij deze mieren in de leer geweest zijn? Trouwens, er loopen hier meer
beestjes rond, die het aankijken waard zijn. Overal ritselen hagedissen, groene, bruine,
en blauwe en één soort, de boomhagedis heeft de gewoonte als ze verontrust wordt uit
haar zwarte bast je een kamvormige, oranje keelzak uit te blazen. Andere hagedissen,
de leguanen, zouden U een schrik op het lijf kunnen jagen; ze worden tot twee meter
lang, maar zijn zoo schuw dat alleen goede opmerkers ze in de gaten krijgen. Slechts
zelden kronkelt een slangetje, vaker een der groote, giftige, duizendpooten over Uw
weg, eigenlijk alleen als Ge ergens aan het steenen of andere rommel opruimen bent.
Ook de insecten wereld bevat weinig venijnigs, de frissche wind belet muggen en
vliegen een groote rol te spelen; er zijn wat libellen en sprinkhaantjes, wat vlinders,
maar alles betrekkelijk weinig. Zeer algemeen zijn sommige vogels. Overal vliegen
de aardige kleine steenduifjes op; bij elk huisje vindt Ge de tjoetjoebi, die de rol van
onze lijsters overneemt. Overal waar steile rotswanden gelegenheid tot nestelen geven,
hoort Ge het schrille gekrijsch der mooie parkieten, waarvan sommigen in termieten
(houtluizen) nesten broeden. Dan vallen de troepialen op, wevervogels waarvan echter
alleen de gele soort een hangnest maakt, terwijl zijn oranje met zwarte soortgenoot,
een pracht vogel, die bovendien mooi zingt, een gewoon vlak nestje op de manier der
duiven maakt. Waar een van beide algemeen is, parkiet of troepiaal, kunt Ge ook
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steeds roofvogels vindent
verschillende soorten door
de bewoners valkie genoemd t
behalve de aaseter t de groote
wara-wara t de stinkvogel
van Zuid-Amerikat die daar
overal de gemeente-reiniging
verzorgt. Laat ik er dadelijk
bij zeggen dat op Arubat waar
veel meer Indiaansch bloed
zit t de verschillende vogelsoorten veel scherper worden onderscheiden. In de
salinen vindt Ge stelt100pers t
wulpent boutbekplevieren en
zilverreigerst die weinig verschillen van de Europeesche
soorten. Pelikanen komen
Foto Dr. W. G. N. v. d. Sleen.
Iangs d e k ust gerege ld voor ORCHIDEE OP DEN SINT CHRISTOFFEL.
en ook zweeft boven de groote
baaien vaak de fregatvogelt de HMan of war"t zonder twijfel zoo genoemd om zijn
groote zeilkunst. Er schijnen elk jaar een twintigtal fregatvogels op het eilandje in
de St. Jorisbaai te broeden! En daar t aan de kust vindt Ge meteen een der grootste
schoonheden van Curaçao t van de heele Caraibische Zee eigenlijkt de koraalbanken en ~hun
bewoners. De aangespoelde koraal brokstukken
en schelpen vormen vaak reeds een lust voor
de oogent maar als men in een der baai ent
het zij uit een boot t hetzij zwemmende met
een zeekijker t een omgekeerde emmer met
glazen bodemt de dierenwereld van de zee
gaat bekijkent dan zult Ge niet alleen getroffen worden door de prachtige vormen en
kleuren van koralen t sponzen t worment planten
enz. t maar Ge zult daartusschen een variatie
van visschen zien rondzwemment prijkend
in alle kleuren van den regenboogt die kalm
aan Uw badschoenen komen knabbelent als
Ge even stilstaat. Die zeekijker moet een
algemeen uitrustingsstuk worden voor alle
Curaçaoenaars! Voorloopig kunt Ge U ook
redden met een paar druppels olie uit
een blikje sardientjes. Dat kalmeert golfjes
en rimpels en laat U diep in het water
inkijken.
Aruba en Bonaire verschillen in plantengroei
en dierenwereld niet veel van Curaçao. Aruba
SCHELPENHOOP BIJ LAC OP BONAIRE.
is door den iets grooteren regenval wat beter
Foto Dr. W. G. N. v. d. Sleen.
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begroeid en bebouwd, de soorten zijn in hoofdzaak dezelfde. De aardige kleine passiebloem mag er wat meer voorkomen dan op Curaçao, Lantana en andere planten
gemakkelijker worden overgebracht van het zoo dichtbij liggende Venezuela, maar
het zou mij niet verwonderen, als vooral de lagere plantenwereld bij nader onderzoek
nog verrassingen opleverde. Dat doet de dierenwereld zeer zeker. Ik ving er ••••
paling en forellen. Aruba bezit verscheidene rooien (beekjes), die alleen bij jarenlange droogte geheel uitdrogen en daar komt vrij veel zoetwatervisch, garnalensoorten (Camarones) enz. in voor. Daar moet ook op het gebied van het insectenleven nog veel te vinden zijn. Aruba heeft ook veel grootere duiven, het blauwduifje
bijv. dat zijn mooie nestje o.a. in de zandduinen op Westpunt bouwt, het heeft zeer
veel Kolibri's, die als de divi-divi bloeit uren in zoo'n boom bezig zijn, terwijl Ge
rustig met de camera er onder zit. Er zijn meer natte salinen, dus meer steltloopers,
ruiters en reigersoorten. Achter het Rif, vooral bij Spaansch lagoen, groeien de
mooiste hertshoornkoralen, die ik in deze zeeën zag en zoo is er hier ook alweer
veel te genieten.
Bonaire heeft ook mooie koralen, vooral Oostelijk van K (0 )ralendijk. Het heeft zijn
flamingo's, zijn schelpenvisschers bij Lac enz. Flora en Fauna van de Benedenwindsche Eilanden bevatten veel aantrekkelijks voor den bezoeker en kunnen een
bron van genot zijn voor ieder, die genoodzaakt is er, hetzij door geboorte, hetzij door
beroepskeuze, een groot deel van zijn leven door te brengen.
W. G. N. VAN DER SLEEN.
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CURAÇAO EN DE KONINKLIJKE VEREENIGING
OOST EN WEST.
De Vereeniging Oost en West, opgericht in 1899 en sedert eind 1932 gerechtigd tot
het voeren van den naam Koninklijke Vereeniging Oost en West, stelt zich tot doel de
versterking der banden tusschen de verschillende deelen van het Koninkrijk der Nederlanden. Haar devies is: Oost en West en Nederland krachtig door het Rijksverband.
Nadat gedurende een lange reeks van jaren vertegenwoordigers van het hoofdbestuur
het contact hadden onderhouden met de in onze beide Amerikaansche gebiedsdeelen
gevestigde leden, werd op 18 Juli 1930 te Willemstad de afdeeling Curaçao gevormd;
het daarop volgende jaar kwam te Paramaribo de afdeeling Suriname tot stand.
Als eerste voorzitter der Curaçaosche afdeeling trad Mr. H. Polvliet op, Lid van het
Hof van Justitie, aan wiens ijver en toewijding, als vertegenwoordiger te Willemstad,
het vooral te danken is geweest dat de genoemde afdeeling werd opgericht. Zij ving
haar bestaan met een flink aantal leden aan, een aantal dat op 1 Januari 1932 tot 189
was aangegroeid en ult. December 1933, ondanks de vermindering van het aantal
ingezetenen van Europeesche herkomst en de ongunstige tijdsomstandigheden, nog
een 130-tal bedroeg.
De Curaçaosche afdeeling is nog jong en haar geschiedenis kan daarom geen groote
plaats innemen in dit gedenkboek. Haar bestaan echter behoort hier te worden vermeld,
omdat ook zij, hoezeer dan nog op bescheiden schaal, de saamhoorigheids-gedachte
tracht levendig te houden en te doen groeien, welke alle Nederlanders, de moederlandsche en die der overzeesche gebieden, behoort te bezielen en het hare doet om
daarginds de banden met de overige deelen des Rijks te versterken.
Aan het hoofdbestuur der vereeniging te 's-Gravenhage is sedert 1916 een Westindische
commissie toegevoegd, waarvan de door de afdeelingen Curaçao en Suriname aangewezen vertegenwoordigers - als zoodanig leden van het hoofdbestuur - deel
uitmaken.
In 1910 gaf het informatiebureau der vereeniging een boekje uit, getiteld Onze West,
een uitgave waarmede beoogd werd in het Moederland de kennis van de beide Nederlandsche gebiedsdeelen in de nieuwe wereld te populariseeren. Een tweede, herziene
druk verscheen in 1918 en een nieuwe uitgave in 1928.
In een ter gelegenheid van de Koloniale tentoonstelling te Parijs van 1931 op ruime
schaal in Nederland door de vereeniging verspreid propagandageschrift, onze overzeesche gewesten betreffend, werden natuurlijk ook de bijzonderheden aangaande
Curaçao opgenomen welke zich daartoe leenden.
Kort na de oprichting der Curaçaosche afdeeling kon het informatiebureau der
vereeniging, aan de hand van de door de afdeeling tot dit doel verzamelde gegevens,
een brochuretje doen verschijnen, bevattende al hetgeen wetenswaardig moet worden
geacht voor hen die zich op Curaçao of Aruba gaan vestigen; ook di t vI ugschriftj e beleefde
sedert een tweede druk.
Het secretariaat der vereeniging te 's-Gravenhage streeft er naar aan allen die zich
daartoe aanmelden voorlichting aangaande de Nederlandsche Antillen te verstrekken.
Moge de herdenking van 1934tengoedekomen aan de versterking der gedachte, in Curaçao
en in Nederland, neergelegd in de zinspreuk onzer vereeniging.
HET HOOFDBESTUUR.
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DE LAATSTE TIEN JAREN.
De laatste tien jaren, voorafgaande aan de herdenking, waren zeer bijzondere jaren
voor het eiland Curaçao en voor het gansche gewest van dien naam, zoo goed als die
jaren voor de geheele beschaafde wereld van buitengewone beteekenis waren.
In deze periode immers nam de groote economische crisis een aanvang, waarvan
niemand het einde kan voorzien, een crisis welke zich door haar algemeenheid, hevigheid en langen duur van vroegere conjunctuurcrises onderscheidt.
De vraag of wij thans niet met iets anders, iets veel geweldigers te maken hebben dan
een conjunctuurverschijnsel, is voor Curaçao evenzeer van buitengewoon belang, als
voor elk ander gebied.
De verwachting dat de vestiging van het aardoliebedrijf op Curaçao groote verandering FINANCIEELE
zou teweeg brengen, ook in den financieelen toestand van het gewest, is bewaarheid. TOESTAND.
De opbrengst der middelen en inkomsten ging met sprongen vooruit, totdat in 1930
bijna drie maal het cijfer van 1924 werd bereikt. Daarna trad een langzame daling in,
gelijken tred houdend met de vermindering der bedrijvigheid in de petroleumindustrie.
In het begin van 1930 werd in Nederland bij de wet een bedrag van ruim tien miljoen
ter beschikking van Curaçao gesteld, voor de financiering der nog uit te voeren openbare
werken in de eerstvolgende jaren. Wegens de terugloopende conjunctuur werd het
werkprogramma niet volledig uitgevoerd en van het crediet niet ten volle gebruik
gemaakt. Met de aflossing werd eerst in 1933 een aanvang gemaakt; Curaçao trad
het jaar 1934 in met een rentedragende schuld aan het moederland van ruim
4 3/ 4 miljoen gulden.
Terwijl op Curaçao koortsachtig werd gearbeid aan de outilleering en de telkens ECONOMISCHE
weder wenschelijk blijkende uitbreiding van het oliebedrijf, kwam Aruba naar voren TOESTAND
als tweede vestigingsplaats der raffinaderij-industrie, Aruba dat ten opzichte van de BENEDENGolf van Maracaibo nog gunstiger gelegen is dan Curaçao, maar minder bevoorrecht WINDSCHE
is op het punt van natuurlijke havens. In 1924 ving de Lago Oil and Transport Comp. Ltd EILANDEN.
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haar activiteit op Aruba aan, voorloopig door de stationneering in de Druifbaai van een
tankschip, voor de ontvangst van olie uit het Maracaibogebied en de wederaflevering
aan oceaanschepen. De onderneming installeerde zich aan de - als haven verbeterde
- Sint Nicolaasbaai en raffineerde voor het eerst in 1929. De in 1927 opgerichte Arend
Petroleum Maatschappij, gevestigd aan de Z.W. kust (Druif en Punta Braboe) had
reeds in 1928 haar raffinaderij in bedrijf. De ontwikkeling der aardolie-industrie op
Aruba is een zoodanige geweest dat in 1933 op dit eiland een nog iets grootere hoeveelheid ruwe olie is aangevoerd dan op Curaçao.
De groote bedrijvigheid der particuliere industrie en van het Gouvernement (openbare werken) heeft vreemde werkkrachten in grooten getale doen toevloeien; een
ongekende stijging werd geconstateerd van den loonstandaard, van de waarde van
vast eigendom, van huren en prijzen. In 1930 keerde het getij en op allerlei gebied
trad stagnatie, weldra teruggang in.
Van Aruba emigreerde in 1924 nog een klein aantal arbeiders naar Cuba en Colombia;
van Bonaire trok men toen reeds naar Curaçao, waar het oliebedrijf en de phosphaatontginning werkkrachten noodig' hadden. Spoedig konden alle ongeschoolde arbeiders
der drie Benedenwindsche eilanden volop en goed betaald emplooi vinden, zonder naar
vreemd gebied te emigreeren. Wel duurde de groote vraag naar werkkrachten niet langer
dan een jaar of vijf, zes, maar toen deze periode ten einde was, werden uit den aard
der zaak het eerst de van alle kanten toegevloeide vreemdelingen afgedankt. Thans
hoort men zelfs van werkloosheid onder de inheemschen spreken; of dit echte
conjunctuurwerkloosheid is evenwel, dan wel de lagere volksklassen ten deele terug
zijn gevallen tot den vroegeren toestand van ongeregelden arbeid en wisselende
arbeidsgelegenheid, valt moeilijk uit te maken.
Dat in de jaren van de allergrootste bedrijvigheid de aloude inheemsche takken van
volksvlijt verwaarloosd werden, ligt zeer voor de hand. De landbouwbedrijven hadden
gebrek aan handen, voor de volkscultures en voor de huisnijverheid (hoedenvlechten)
was niet meer zooveel animo; men gaf natuurlijk aan goedbetaalden loondienst in
de industrie de voorkeur boven den arbeid voor eigen rekening, met veel risico en geringe
inkomsten. Een zekere neiging tot gedeeltelijk herstel van vroegere toestanden viel
sedert 1930 te constateeren; toch schijnt de bevolking der Benedenwindsche eilanden
in industrie, scheepvaart en havenbedrijf op Curaçao en Aruba, zoo als die zich thans
ontwikkeld hebben, een ruimere bron van inkomsten te hebben verkregen, dan vroeger
ooit tot haar beschikking stond. Alleen met betrekking tot Bonaire lijkt het dubieus
of eenige blijvende verbetering is verkregen.
De struisvogelonderneming op Curaçao moest enkele jaren geleden geliquideerd
worden.
HANDEL,
SCHEEPVAART
EN HAVENBEDRIJF.

De geldswaarde van in- en uitvoer van Curaçao en Aruba is tot enorme bedragen
opgeloopen; ook deze cijfers vertoonen na 1930 een scherpe daling, maar zijn toch nog
zeer hoog gebleven. De aanvoer en de export van grondstof en producten der
petroleumraffinaderijen speelt E:en alles overheerschende rol; er is echter ook zeer
veel materiaal voor fabrieksinstallatie en tankparken aangevoerd - en voor openbare
werken - en ook de import voor plaatselijk gebruik en negotie is aanzienlijk toegenomen.
Reeds in 1924 werd op Curaçao 177.000 ton bunkerolie aan de scheepvaart afgeleverd,
wat eenige keeren zooveel is als er vroeger bunkerkolen werden verkocht; het
kwantum steeg nog veel verder:. tot ongeveer 900.000 ton.
Met de waarde van den invoer steeg die van den invoer uit Nederland; lang niet alles
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echter wat uit Nederland wordt aangevoerd - d.w.z. uit Nederland is verscheept is Nederlandsch fabricaat.
De koophandel op Curaçao is winkelnering geblevent doch heeft grooten opbloei
beleefdt door de tijdelijk zeer aanzienlijke toeneming der bevolkingt door de verhoogde
koopkracht der inheemschen en door het bezoek van vele reizigers; de laatste
10 of 12 jaar doorkruisen touristenschepen de Caraibische Zee en deze doen nagenoeg
steeds ook Curaçao aan t waar - dank zij de lage invoerrechten - veel te koop is tegen
voor de touristen aantrekkelijke prijzen. Het is deze detailhandel vooralt welke de inzinking van na 1930 pijnlijk heeft gevoeld.
De sterke toeneming der havenbeweging komt voor Curaçao grootendeeISt voor
Aruba geheel op rekening der olie-industrie. Curaçao evenwel is bovendien aanloophaven geworden voor nog meer geregelde scheepvaartlijnen; het toegenomen vervoer
en de gelegenheid tot het verkrijgen van bunkerolie hebben daartoe bijgedragen. Na
de inzinking van 1931 is later weder een verlevendiging in het havenverkeer opgetreden.
De doorvoert welke in bepaalde jaren zeer groote afmetingen heeft aangenomen t geeft
werkgelegenheid in de haven en emplooi voor pakhuizen en opslagterreinent alleen
echter voor zoover met overlading gepaard gaande; wegens het toenemende streven
naar ttongebroken verkeert hebben de doorvoercijfers een niet zoo groote beteekenis
als op het eerste gezicht zou schijnen. Onder de doorgevoerde - al dan niet overgeladen - goederen namen de producten der naburige tropische landen niet meer een
zeer belangrijke plaats in; kwantitatief is van meer belang hetgeen via Curaçao in
die landen werd ingevoerd t vooral hetgeen noodig was voor de ontginning van aardolie in Venezuela.
Afgezien van den aanleg en de uitbreiding van particuliere havens t door de petroleumondernemingent op Curaçao en Aruba werkend t heeft het Gouvernement de reeds eerder
aangevangen havenverbetering voortgezet. De vaargeul in den mond der St. Annabaai
was in 1930 verbreed tot 100 en verder uitgediept. tot 11.5 M. Uiterst kostbaar was
het tot aanlegplaats voor groote schepen geschikt maken der Handelskade op Curaçao;
dit werk is tot dusver niet tot de productieve gerekend kunnen worden. De toestand
van het Waai gat op Curaçao is belangrijk verbeterd geworden.
De particuliere werven aan de St. Annabaai hebben eveneens belangrijke verbeteringen
H
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Cliché Kon. Ned. Stoomboot Mij.

ondergaan. Die werven dienen nagenoeg uitsluitend het moderne scheepvaartverkeer;
van den alouden Curaçaosch'en scheepsbouw is weinig of niets overgebleven.
In 1930 kreeg ook Aruba een Kamer van Koophandel en Nijverheid; op Curaçao dagteekent deze instelling reeds van 1884.
BEVOLKING;
ONDERWIJS;
GEZONDHEIDSZORG; CRIMINALITEIT.

Van de factoren welke den loop der Curaçaosche bevolking bepalen t heeft gedurende
eenige jaren die der aangekomen en vertrokken vreemdelingen grooten invloed gehad.
Het eiland Curaçao huisvestte wel eens een vlottende bevolking van een vijftigtal
vreemde nationaliteiten; in 42:n na 1930 verlieten vele vreemde elementen het eiland
weder. In Curaçao kwam eerst in 1929 het bevolkingsregister tot stand t veel later
dus dan in Suriname; Curaçao echter had veel eerder dan de zusterkolonie bepalingen betreffende toelating t uitzetting en vestiging.
In het percentage der huwelijken en de verhouding tusschen echtelijke en buitenechtelijke geboorten komt uit den aard der zaak slechts langzaam verandering.
De belangstelling voor het onderwijs nam in de periode van hooge conjunctuur toet
wegens de meerdere welvaart en de verbeterde mogelijkheden voor hen die een
behoorlijke schoolopleiding hebben gehad; aan den anderen kant echter werkte de
ruime werkgelegenheid voor :z;eer jeugdige personen onder bepaalde klassen fnuikend
op het schoolbezoek. Tot leerplicht is het in Curaçao nog niet gekomen.
Nog vóór het einde van den wereldoorlog was in Curaçao een openbare gezondheidsdienst ingesteld t met bacteorologisch laboratorium enz. Onder dit departement t
zooals thans georganiseerd t ressorteeren: het geneeskundig en pharmaceutisch toezich tt de quarantainedienstt de bestrijding van geslachtsziekten en tuberculose t
krankzinnigen- en melaatschenverplegingt ambulancedienst t koepokinenting t het
begrafeniswezent de verple~~ing van gouvernementspatiëntent ontsmettingsdienst t
keuring van eet- en drinkwaren en veterinaire dienst. De dienst der straatreiniging
is onder het departement der openbare werken ondergebracht.
Met de ankylostoombestrijdililg op St. Maarten werd in 1927 een aanvang gemaakt;
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naar een algemeene verbetering van den verloskundigen dienst en beperking der
zuigelingensterfte wordt gestreefd. Statistieken nopens doodsoorzaken en leeftijden
der overledenen worden geregeld gepubliceerd.
Het militaire hospitaal op Curaçao is in 1923 opgeheven; het particuliere sanatorium
Het Groene Kruis (van 1914) kwam door de groote toename van niet-Katholieke pattiënten, na de vestiging van het petroleumbedrijf op genoemd eiland, beter tot zijn recht.
Dat de eigenaardige toestanden, gedurende de jaren van koortsachtige bedrijvigheid
op Curaçao en Aruba, de criminaliteit sterk hebben doen toenemen, spreekt haast
van zelf. In 1924 werden door het Hof van Justitie en door de Kantongerechten op de
Benedenwindsche eilanden tezamen 536 strafzaken behandeld, in 1930 niet minder
dan 2195; in de beide genoemde jaren behandelden de Kantongerechten op de Bovenwindsche eilanden tezamen respectievelijk 121 en 31 strafzaken. Ook de gevangenisbevolking nam begrijpelijkerwijze toe en een hervorming van het gevangeniswezen
moest ter hand worden genomen. In 1924 bestond het aantal opgenomen gevangenen
nog voor bijna 30 % uit personen beneden de 21 jaar; nieuwe wettelijke maatregelen
ten aanzien van jeugdige delinquenten kwamen sedert tot stand.
Het probleem der Bovenwindsche eilanden trok gedurende eenigen tijd in mindere HET
mate de aandacht dan voorheen; thans staat het weder in het brandpunt der belang- PROBLEEM
DER BOVENstelling.
Wel was na den wereldoorlog de gelegenheid voor mannelijke werkzoekenden tot WINDSCHE
emigratie - wegens de beperkende maatregelen in zake de toelating van vreemde- EILANDEN.
lingen in de Ver. Staten en de achteruitgang der suikercultuur op de groote Antillen sterk ingekrompen, maar gedurende enkele jaren trok de petroleumindustrie op Curaçao
en Aruba ook van onze Bovenwindsche eilanden gekleurde arbeiders tot zich, zoo
goed als uit Suriname en Venezuela, van de Britsche Westindische eilanden en van
elders. Nu ook aan deze transmigratie een einde is gekomen, dringt zich opnieuw en
met versterkte kracht de vraag naar voren, op welke wijze de bevolking onze Bovenwindsche bevolking aan den kost moet komen. Die bevolking wordt met geld gesteund,
wanneer zij door natuurrampen wordt getroffen (orkanen van Augustus 1924 en September 1928) en is in 1927 van de betaling van zekere belastingen vrijgesteld. Maatregelen van wege de Overheid om de Bovenwindsche eilanden tot meerdere ontwikkeling
te brengen, werden in de Troonrede van 1931 in uitzicht gesteld.
Sedert 1924 wordt er op geen der drie eilanden meer katoen verbouwd, wegens den
lagen prijs; de volkscultures bepalen zich nagenoeg geheel tot het teelen van aard- en
peulvruchten. Er is getracht meer en geregelder afzet der producten van tuinbouw, kleinen
landbouw en veeteelt te verkrijgen, door den export naar de Benedenwindsche eilanden
aan te moedigen; de scheepvaartverbinding is verbeterd en eriseen verkoops-agentschap
op Curaçao gevestigd. De resultaten echter zijn nitntner bevredigend geweest.
De producten der vrouwelijke huisvlijt op Saba bedingen geen voldoende prijzen meer
in de Vereenigde Staten en elders; voor hoedenvlechten is op de Bovenwindsche eilanden
nooit veel animo aan den dag gelegd.
Het zoutwinningsbedrijf op St. Maarten staat niet op de hoogte van den tijd en is nog
steeds aan veel wisselvalligheden blootgesteld.
Door voorlichting en steun van allerlei aard de kleine landelijke bedrijven tegemoet
te komen, lijkt wel de eenigste weg om de economische toestanden te verbeteren; na
1924 is er op de Bovenwindsche eilanden niet opnieuw een landbouwkundige dienst
ingesteld.
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VERKEER;
WERKEN VAN
OPENBAAR
NUT.

Sedert enkele jaren is de interinsulaire scheepvaartverbinding belangrijk verbeterd;
door particuliere stoomvaartdiensten wordt thans een geregeld verkeer onderhouden
tusschen de Beneden- en de Bovenwindsche eilanden en tusschen de eilanden dezer
beide groepen onderling. De PàtJl American Airways Inc. van New Vork nam in 1929
Curaçao in haar luchtverkeer op; de dienst werd echter in 1931 gestaakt.
Op Curaçao ging de Koningin Emmabrug in 1930 aan het Gouvernement in eigendom
over; begin 1934 werd de tol voor voetgangers afgeschaft. De verbinding tusschen
Punda en Scha rIo, sedert 1883 tolt stand gebracht door middel der Van den Brandhofbrug, werd in 1928, door de in gebruikstelling der Koningin Wilhelminabrug verbeterd.
In 1927 was op Curaçao een nieuw telefoonnet geïnstalleerd, in 1929 werd aldaar de
nieuwe electriciteitscentrale geopend. De dienst der Comp. française des Cables
télégraphiques ging in 1929 over op de All American Airways Inc.
Op Aruba werkte in 1924 voor het eerst de installatie voor electrisch licht, die op Bonaire
was toen reeds in bedrijf. Op St. Maarten kwam de voorziening van electrisch licht
in 1924 tot stand.

WEERMACHT.

Na zeer langdurige voorbereidin~~ werd besloten dat in Curaçao het militaire garnizoen
en de politie zouden worden samengesmolten, d.w.z. dat een corps politiemilitairen
als politiemacht en tevens als garnizoen zou optreden; in verband hiermede werd
eind 1928 de politiedienst in Curaçao aan de Troepen opgedragen.
Na het Urbina-incident wijzigden zich de inzichten, zoowel ten aanzien van de combinatie garnizoen-politie, als met betrekking tot politiedienst door militairen verricht.
De toestand is thans deze, dat politiedienst wordt verricht door burgerambtenaren
en beambten van politie, door militairen en door een weder in het leven geroepen
veldwacht. De garnizoensdienst is opgedragen aan een afdeeling Mariniers, onder
commando van een kapitein.
Ook is sedert den overval van 1929 Curaçao niet meer zonder marinevaartuig gelaten.
De Curaçaosche Schutterij werd in 1924 opgeheven.

PERS.

In het jaar der herdenking jubil,!ert ook de Amigoe di Curaçao, het voornaamste blad
der R.K. Missie, dat in 1884 werd opgericht en dus een halve eeuw bestaat. Vele
periodieken zijn in die 50 jaren op onze eilanden gesticht en ook weder verdwenen.
Op het eiland Curaçao verschijnen thans twee dagbladen, de Boletin Comerciál van
1908 en La Prensa van 1929; beid.er inhoud is hoofdzakelijk in het Spaansch geschreven.
In het gemis van een eigen orgaan der Nederlandsche Bovenwindsche eilanden werd
voorzien door de oprichting van het tweewekelijksche blad De Bovenwindsche Stemmen,
waarvan het eerste nummer op 31 Augustus 1933 verscheen. Het wordt niet, zooals de
naam zou doen vermoeden, in het Nederlandsch, doch in het Engelsch geredigeerd.
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EENIGE STATISTISCHE CIJFERS.
UIT DE KOLONIALE VERSLAGENt VERSLAGEN VAN BESTUUR EN STAAT (CURAÇAO)t
CURAÇAOSCH VERSLAG EN CURAÇAOSCHE BEGROOTINGEN.
I. BEVOLKING.
STERKTE OP HET EINDE VAN HET JAAR.

Curaçao•••
Aruba • • • •
Bonaire •••
St. Maarten.
St. Eustatius
Saba • • • •

I 1923

1924

1925

1926

I 1927

1928

35.083
8.785
7.347
2.366
1.135
1.655

35.062
9.021
7.456
2.265
1.103
1.615

37.055
9.435
7.521
2.237
1.086
1.597

38.781
9.206
5.216
2.312
1.048
1.599

41.014
10.508
5.166
2.274
1.023
1.494

43.581
12.224
5.299
2.197
987
1.439

1 56•371

156.522

58.931

·····
··· ·
····
· ··
·· .· · · .·

I 1929 I 1930 I 1931
44.344
13.450
5.375
2.180
965
1.408

50.165
15.687
5.733
2.335
955
1.457

I

1932

45.191
15.689
5.805
2.568
1.004
1.512

47.473
16.757
5.958
2.643
1.049
1.510

158.162 1 61.479 1 65•727 1 67 •722 176.332 171.769

1 75 .390

N.B. In den nacht van 31 December 1930 op 1 Januari 1931 werd de eerste tienjaarlijksche volkstelling op de Nederlandsche Antillen gehouden.

GEBOORTEN GEDURENDE HET JAAR.

Curaçao . • •
Aruba • • • •
Bonaire •••
St. Maarten.
St. Eustatius
Saba • • • •

·· ·. · ·· .
·
· ··
·· ·
·· ·
··

I

1922

I 1923

1924

1.010
413
192
78
58
43

1.258
372
219
74
38
36

844
315
138
71
41
40

1.997

1.449

1.794

I

I 1925 I 1926

1927

1928

1929

1930

1931

1.302
400
190
70
40
32

1.139
306
161
69
30
41

1.197
351
151
78
39
33

1.566
506
208
66
33
28

1.609
537
150
50
26
29

1.801
620
193
33
31
28

1.514
622
147
63
30
29

2.034

1.746

1.849

2.407

2.401

2.726

1929

I 1930

1931

763
171
60
42
18
30

845
222
87
47
27
30

787
259
111
58
17
34

1

2.405

STERFGEVALLEN GEDURENDE HET JAAR.

Curaçao•••
Aruba• • • •
Bonaire •••
St. Maarten.
St. Eustatius
Saba • • • •

···.
···
· ··
···
·····
·· ·

I

1925

I 1926

1927

1928

732
137
119
48
18
22

523
125
83
42
25

953
334
155
52
19
26

730
146
85
46
25
19

740
167
61
82
24
23

1.076

811

1.539

1.051

I 1922

1923

1924

554
139
81
57
26
21

596
118
101
64
26
18

878

923

13

I

1.097

I

1

1.084

1

1.258

1

1.266
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SAMENSTELLING DER BEVOLKING OP I JANUARI 1931.
NAAR DE GEBOORTEPLAATSEN
Totale
sterkte der
bevolking

·.·
· ·· . ·
·

50.165
15.687
5.733
2.335
955
1,457

Curaçao
Aruba
Bonaire.
St. Maarten
St. Eustatius .
Saba.

··.·

Op
een ander
In
eiland v.h. Nederland
gebiedsdeel

Op het
eiland
zelf

3.171
'?
37
30
12
21

36.166
'?
5.609
1.893
838
1.387

Aruba • • . .113.450 113.227

I

2.710
'?
18
17
3
7

NAAR DE KERKGENOOTSCHAPPEN

In
Ned .• Indië
en
Suriname

In andere
landen

Protestanten

1.283
'?
29
13
29
2

6.835
'?
40
382
73
40

5,406
'?
26
1.619
654
644

42.376
'?
5.706
705
242
763

405

110.868

Roomseh.
Israëlieten
Katholieken

601
'?
4

-

Geen

Andere

572
'?

1.210
'?

-

-

13
56
48

-

3
2

OP I JANUARI 1930.
56 1

33

1

1

134 1

5

2.172

1

11. OPENBARE GELDMIDDELEN.
UITKOMSTEN.
GEHEELE
GEWEST

1923

1924
1

1

1925
1

I 1926

1927
1

1928 1 1929 1) 1 1930 1 ) 1931

1)

1932 1 ) 1933 1 )

Inkomsten . • 2.150.90712.519.011 2.872.296 3.331,433 4.232.162 5.136.14317.568.174 8.086.966 7.450.646 6.882.555 k800.156
Uitgaven •• • 2.459.702 2.515.092 2.799,420 3.639.011 4.082.017 5.589.817 9.266.990 12.073.539 8,417.606 6.260.347 6.354.134
453.674 1.698.816 3.986.573 966.960
307.578
Nadeelig saldo 308.795
622.208 446.022
Voord. saldo
150. 145 1 3. 919 1 72.876

.1

1

1

OPBRENGST INVOERRECHT.

1923

1924

1

Curaçao ••
Aruba •••
Bonaire. • •
St. Maarten
St. Eustatius •
Saba. + + • •

·
·
·

1925

1926

620.832
23.356
8.259
8.983
2.344
5.336

826.641 1.057.621 1.305,467 1.842.503 1.740.169 1.154,482
70.258 188.783 278.336 334.925 270.742
43.035
9.192
13.082
9.601
13.294
15.234
8.796
8.968
9.752
10,427
11.937
9.684
9.401
2.318
2.323
2.910
2.117
3.041
2.891
5.366
5.576
5,460
5.217
5.849
5.610

1927

1928

1929

1930 1 ) 1931

1)

1932 1 ) 1933 1 )

1

397.001
5.925
6,455
9.300
2.689
5,497

520.339
8.997
6.728
9.332
2.564
5.140

931.890
318.369
6,450
11.188
2.603
4.503

J
Totaal
1.506.558

OPBRENGST INKOMSTENBELASTING. 2)

I
·
·
·
·...

Curaçao . .
Aruba • • .
Bonaire• . .
St. Maarten
St. Eustatius •
Saba.
1)
2)

358

1923

1924

318.753
3.523
3.141
2.712
679
1.160

1925
1

1

233.273
2.866
2.941
1,449
784
1.194

266.993
2.557
2.369
1.526
828
1.276

I

1926
263.101
4.837
1.756
1.685
1.234
1.304

I 1927 I 1928 I 1929
350.181
6.596
1.618
4.311
599
1.243

324.938
7.235
978
1.532
673
1.297

784.572
115.405
8,414
2.690
870
1.751

Voorloopige cijfers.
Met ingang van 1 Mei 1932 opgeheven voor de Bovenwindsche eilanden.

1 1930 1) 1 1931
852,445
190.502
1.698
2.248
690
349

1)

800.555
702.931
2.102
2.977
766
2.384

1 1932

1)

846.241
934,490
1.727
1,443
1.165
1.642

1933 1 )

Totaal
1.136.431

OPBRENGST ACCIJNS GEDESTILLEERD.

I 1923
Curaçao ••
Aruba •••
Bonaire • • .
St. Maarten.
St. Eustatius •
Saba. ... ... ... ...

437.022
11.922
30.296
4.128
3.289
3.741

·
·

1)

1924

1925

1

528.027
21.467
51.375
3.897
3.264
3.251

I 1926 I 1927 I 1928

623.701
39.936
83.752
2.060
2.195
1.662

625.610
54.861
45.563
1.444
2.639
1.844

740.261
80.365
46.474
1.394
2.483
1.760

1929

1930 1) 1 1931 1) 11932 1) 1 1933 1)

1

911.960 1.046.293
167.289 180.861
30.325
34.853
950
699
2.574
1.934
5.569
6.123

858.350
159.673
39.176
1.300
1.603
4.997

749.264
217.071
27.527
411
1.337
4.389

427.050
203.387
8.573
204
997
1.761

Totaal
694.013

Voorloopige cijfers.

OPBRENGST GRONDBELASTING. 1)

I 1923
·
·
·

Curaçao ••
Aruba •••
Bonaire•••
St. Maarten.
St. Eustatius •
Saba. ... ... ... ...
1)

2)

1924

61.900
6.528
2.650
2.204
984
718

1925
1

1

70.336
4.938
5.177
1.953
917
689

1926
1

83.363
5.559
7.272
1.882
1.603
765

I 1927

93.434
4.296
4.387
1.418
1.205
844

1928

97.882
4.253
5.116
4.107
961
750

1

99.225
4.788
3.592
2.093
985
780

1929

1930 2) 1 1931 2) 1 1932 2) 1933 2)

283.267
62.095
8.273
1.458
588
832

330.421
85.096
4.333
259
401

419.398
82.848
1.739
44
286

422.770
63.862
4.445

-

-

-

-

19

J

,

Totaal
537.892

Met ingang van 1 Januari 1929 opgeheven voor de Bovenwindsche eilanden.
Voorloopige cijfers.

OPBRENGST MOTORRIJTUIG-, RIJWIEL- EN MOTORBOOTBELASTING. 1)

1

1923

1924

-

·

Curaçao ••
Aruba •••
Bonaire•••
St. Maarten.
St. Eustatius •
Saba. • ... ... +

1925

-

I

1926

-

-

I

-

-

-

-

-

1926

1927

1928

-

-

1929 119302) 11931 2) 11932 2) 1933 2)

1928

-

-

-

1927
1

131.228
38.748
2.365

107.588
49.813
2.763

104.883
57.450
3.076

-

-

-

-

-

-

-

-

91.110
43.561
2.637

-

Totaal
152.277

Ingesteld met ingang van I Januari 1929.
2) Voorloopige cijfers.

1)

OPBRENGST LOODSGELDEN.

1923
1

·
·

181.788
Curaçao ••
Aruba • • .
355
Bonaire•••
50
52
St. Maarten.
St. Eustatius •
Saba. ... ... ... +
1)

1924
1

1925

1929

1930 1) 1 1931 1) 1932 1) 11933 1)

1

1

179.762
862
12
49

231.392
3.400
105
3

323.325
6.919
32
22

403.852
29.051
125
5

472.232
191.565
16
5

-

-

-

-

-

-

599.881
193.441
77

590.030
180.179
80

458.124
173.714
64

-

-

-

-

439.222
178.359
5
120

Totaal
790.532

-

Voorloopige cijfers.
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111. ECONOMISCHE TOESTAND.
BELASTBARE INKOMENS NATUURLIJKE PERSONEN IN HET BELASTINGJAAR:
1921/2211922/23 1923/24 1924/25 1925/26 1926/27\1927/2811928/29\1929/30 1930/31

GEHEELE GEWEST

·

Aantal aanslagen 1)
Waarvan beneden de
f2.000,- • + + + + +
Waarvan f 10.000,- en
hooger • • • • • • •
1)

1.987

2.094

2.273

2.651

2.924

4.334

5.309

11.622

15.129

21.872

1.079

1.108

1.078

1.235

1.390

2.175

2.687

7.866

8.163

14.542

66

61

70

72

96

121

135

197

281

361

Minimum belastbaar inkomen f 900.-.

KOLONIALE POSTSPAARBANK.
1924

GEHEELE GEWEST

1

+

•

•

1926

1928

1927
1

1929

1930

I

1931

1932

586.051

563.084

422.161

591.896 1.066.740 582.659

451.636

425.731

852.918

817.804

1

·

190.105

197.652

291.646

372.045

618.826 1.007.322 648.964

·

182.008

160.927

169.998

340.290

360.088

217.937

254.663

388.099

428.486

677.082 1.110.105

Inlagen (in guldens)
Terugbetalingen (in
guldens)
+
Tegoed der inleggers op
31 December (in
guldens) + • • • • •
•

1925
1

709.355 726.708

1933

Overboekingen van de Rijkspostspaarbank op de Kol. Postspaarbank zijn als inlagen beschouwd, overboekingen van
de Kol. Postspaarbank op de Rijkspostspaarbank als terugbetalingen.

STAND DER HYPOTHEKEN.
Ingeschreven
op I Januari

119241) 1925 1) 1926 1) 19271) 11928 1) 1929 1) 11930 1) 11931 1) 1932 2) 11933 2)

Aantal
Waarde (in guldens)
•

1)
2)

•

•

•

•

+

.

744

760

766

787

814

858

900

948

. 5.843.757 3.689.897 3.821A15 4.137.724 4A37.776 4.910.575 5.264.934 5.986.551

1.314
1.357
7.692.953 8.023.767

Op Curaçao.
Geheele gewest.

CIRCULATIE BANKBILJETTEN.
GEHEELE GEWEST

1

1924

I

1925

1926 1 1927

I

1928

I

1929

I

1930 1 1931

I

1932

1933

Op 31 December (in
guldens) + • • •
1.480.573 1.581.989 2.080.871 3.312.423 5.298.159 5.992.987 5A94.955 4.993.325 5.005.356 4.905.930

..

360

-

Q\

~

1927
1928

I
1929

1930

1931

17.624

-

21.819

-

17.923
10
32.179.265
167.877

Totaal, • • . • in guldens.
waarvan naar Nederland

1928

1929

1930

-

14.060

-

23.004
"?

-

28.977

-

4.640
15.050
60

-

-

7.189
10.990
10

-

-

59.646.537195.487.288 134.583.894 260.066.649 308.677.3781416.607.756
63.501
204.387
1.711.063
484.010
1.633.828
6.215.619

-

31.849

-

-

34.578
3.905
26.424

49.616
3.729
30.937

32.037

-

-

173.219

1927

1931

1932

f

I

1933

1933

-

-

5.093

3.871

?
"?

-

?

-

"?

-

95.026.912 87.927.53
?
3.369.130
87.199.790 106.526.13 6
"?
"?
67.50 5
81.931
?
"?
42.412
"?

-i9;~-1

?
182.360.009
6.287.589
?

-

?

-

?

-

95.068.955 134.127.096 178.631.354 217.850.339 223.441.892 163.874.768
6.281.528
1.711.063
1.633.768
6.205.067
204.387
484.010
206.923
268.344 81.215.678 90.646.242 192.986.945 178.844.667
"?
133.172
107.613
107.904
116.973
129.630
103.991
10.542
6.061
?
27.568
54.136
34.641
50.663
31.477

-

59.059.857
59.596
330.640

1926

155.636

31.625.036
164.138
300.117

1925

UITVOER NAAR HET BUITENLAND.

Curaçao, • • • in guldens
waarvan naar Nederland
Aruba, • • • • in guldens
waarvan naar Nederland
Bonaire, • • • in guldens
waarvan naar Nederland
St. Maarten, • in guldens
waarvan naar Nederland
St. Eustatius, • in guldens
waarvan naar Nederland
Saba, • • • • in guldens
waarvan naar Nederland

1924

I

"?
"?

I

70.507.241 1107.178.462 142.238.750 267.895.026 361.353.460 407.215.087 248.101.115 140.443.895
4.308.539
?
5.391.012
8.551.370
8.209.453
9.262.368
8.221.141 19.684.909

1926

86.946.38 7
"?
62.848.00 2
"?
225.10o
"?
"?
"?
"?
"?
"?
"?

I

67.823.383 104.015.652 135.097.969 180.777.411 255.957.520 1257.642.079 114.073.561 81.364.422
5.223.472
8.272.447
3.374.260
2.051.978
8.632.743
6.978.204 18.532.062
7.314.709
1.719.753
2.181.696
6.180.806 86.023.645 104.336.881148.497.317 133.183.346 58.442.413
113.736
495.723
197.845
1.152.260
851.873
551.031
782.616
1.039.640
508.252
527.152
276.902
512.601
620.307
410.543
594.296
580.388
39.972
61.112
61.444
62.086
38.735
71.611
88.969
87.950
231.612
186.203
244.772
232.404
246.018
245.988
248.727
217.388
11.717
8.792
13.688
13.689
14.806
17.666
15.794
"?
65.222
68.472
62.927
62.516
73.136
90.125
81.531
68.728
3.892
2.422
2.898
1.236
2.075
3.166
5.401
"?
147.549
108.733
151.137
155.769
146.263
152.454
154.509
142.558
3.202
"?
2.618
3.380
2.225
2.185
4.492
3.406

1925

In 1928 werd voor het eerst op Aruba aangevoerde ruwe olie als invoer geboekt.

51.189.100
5.740.932

Totaal, • • • • in guldens
waarvan uit Nederland.
N.B.

49.641.686
5.639.920
591.305
52.431
511.843
35.253
229.177
10.273
73.527
1.578
141.562
1.477

1924

Curaçao, • • • in guldens
waarvan uit Nederland.
Aruba, • • • • in guldens
waarvan uit Nederland.
Bonaire, • • • in guldens
waarvan uit Nederland.
in guldens
St. Maarten,
waarvan uit Nederland.
St. Eustatius, in guldens
waarvan uit Nederland.
Saba, • • • • • in guldens
waarvan uit Nederland.

I

INVOER UIT HET BUITENLAND.

AANVOER VAN RUWE OLIE OP ARUBA t IN TONNEN VAN 1000 K.G.
11924 11925 11926 11927 11928 1 1929 1 1930

. . ·· ·· · ·· ··

In doorvoer
Invoer

888.241 1.943.727

584.671

46.802

+

-

-

-

-

I

1931

1

1932

1933

I

-

841.614 1.894.876
3.962.446 4.283.709 7.202.916 6.638.921 6.497.581 7.025.156

N.B. In 1928 werd voor het eerst op Aruba olie geraffineerd.

UITVOER VAN STROOHOEDEN.
GEHEELE GEWEST

Dozijnen hoeden ••
Waarde in guldens

I

··
··

1 1925

1924

135.043
416.300

143.677
483.628

1926

1

I

1927 1 1928
65.276
265.954

88.507
303.091

52.362
236.162

1

1929
45.250
228.719

1

1930

1

45.930
210.964

1931

1

1932

1933

1

43.072
182.932

45.586
'?

1931

1932

49.203
'?

UITVOER VAN PHOSPHORZURE KALK.
CURAÇAO

1924

1

1925

1926
1

1927
1

I 1928 I 1929

1930
1

I

100.471
81.771 106.807 108.881 104.194 103.289
87.497
Tonnen van 1000 K.G ••
80.928 64.407
Waarde in guldens •• 1.996.386 1.608.550 2. II 0.403 2.201.625 2.299.054 2.116.049 1.443.375 1.318.140 735.254

1933

85.550
983.418

DOORVOER, IN TONNEN VAN 1000 KG.
1924

..

. . . ·· ·· · · ··

Curaçao
Aruba
Bonaire . • •
St. Maarten
St. Eustatius
Saba • • • •
N.B.

76.091
47.031
360
10

·.·..
·· . ·· · .·

I

1I2.600
584.732
334
36
1

-

·· ·

I

1925

1926

1927
1

1928

1929

1931

1930

1

145.344 137.083 152.598
263.202 338.188
888.305 1.943.979 841.763 1.899.954
123
181
229
115
33
3
46
72
39
68
31
2
1
1
I
-

-

I

-

1932

1933

138.950
98
1
31

119.815
?
?
'?
'?
'?

/

-

-

192.120
2.672
1
20

-

-

I

'?

De aanvoer van ruwe olie op Aruba ving aan in 1924; was tot en met 1927 uitsluitend doorvoer.

SCHEEPVAARTBEWEGING (AANGEKOMEN VAARTUIGEN).

I

GEHEELE GEWEST

.

Aantal stoomschepen.
Inhoud • • • • • • • •
Waarvan onder Ned. vlag
Inhoud • • • • •
Aantal zeilschepen
Inhoud • • • • • • • •
Waarvan onder Ned. vlag
Inhoud • • • • • • • •

.
· .· .

362

1922
1I97
3.073.072
770
1.078.568
2919
329.354
2117
219.329

I

1923

1924

1925

1926

1484
4.272.995
861
1.421.670
2868
414.855
2191
228.076

1880
7.286.513
1147
3.175.249
2994
507.339
2232
299.950

2644
12.664.790
l3l3
4.924.325
2962
441.030
2209
289.377

3517
17.415.870
1877
7.293.981
3300
479.816
2463
321.587

(vervolg).

I

1927

GEHEELE GEWEST

·
·
..·
...

Aantal stoomschepen .
Inhoud . • • . . . .
Waarvan onder Ned. vlag
Inhoud • • • . •
Aantal zeilschepen
Inhoud . . • • . . . .
Waarvan onder Ned. vlag
Inhoud • • • • • • . •

5015
24.585.022
2494
9.805.388
3630
563.457
2548
340.549

I

1928
7205
36.593.551
3147
12.548.663
3450
486.421
2121
256.095

1929

1930

I

8369
44.668.515
3685
14.446.939
3723
513.058
2077
259.556

1931

I

9204
49.543.252
3996
15.443.363
3528
442.238
2073
292.500

8137
45.683.738
3378
13.302.147
2822
277.432
1836
212.232

N.B. Inhoud netto in M3.

HAVENBEWEGING (AANGEKOMEN VAARTUIGEN).

1922

I

1923

I

1924

1925

I

I

1926

1927

I

CURAÇAO.
Aantal stoomschepen •
Inhoud • • . • . • . •
Aantal zeilschepen
Inhoud • . • • . . . .

1182
3.035.063
1241
154.631

1470
4.251.600
1276
268.248

1791
7.034.108
1384
346.772

2129
10.894.136
1340
258.825

2914
14.922.334
1559
303.829

3728
18.933.377
1804
379.423

ARUBA.
Aantal stoomschepen •
Inhoud . . • . • •
Aantal zeilschepen
Inhoud . • • • . .

5
4.575
316
47.823

11
8.841
312
36.278

87
249.407
404
59.042

511
1.768.676
381
59.076

597
2.482.181
438
59.094

1281
5.619.378
473
69.381

··

··
·

1928

I

1929

1930

I

CURAÇAO.
Aantal stoomschepen .
Inhoud • . • . • .
Aantal zeilschepen
Inhoud • • • . • .

4579
24.169.564
1683
280.018

5278
28.897.079
1828
247.020

5473
30.236.045
1763
211.945

ARUBA.
Aantal
Inhoud
Aantal
Inhoud

2621
12.396.767
556
86.742

3085
15.756.403
688
127.012

3720
19.268.611
683
104.806

··
·
·

Stoomschepen.
• • • • • .
zeilschepen
•.•••.•

·
··

I
I

1931

I

1932

I

1933

4646
27.623.363
1289
113.824

4516
26.815.279
1066
95.756

4824
28.680.985
1232
97.698

3433
17.901.984
558
51.135

3235
17.264.628
419
46.381

3413
19.021.111
439
53.002

Inhoud netto in M3.

REIZIGERSVERKEER.
CURAÇAO

Aangekomen passagiers
Vertrokken passagiers.
Transito passagiers . .

I 1923 I 1924 I 1925

1926

14.124
12.041
20.293

20.652
17.874
27.993

8.441
8.781
9.390

12.855
10.959
16.489

I 1927 I 1928 I 1929 I 1930
23.384
20.933
24.866

25.684
18.952
22.612

31.677
25.202
20.833

25.300
26.534
25.225

1931

1932

16.530
21.642
25.473

12.932
13.926
23.473
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VEESTAPEL.

I 1923

1924

I 1925

1926

1927

1.180
179
39
854
547
208

1.260
191
8
951
647
200

1.498
199
9
927
642
164

1.466
224
6
1.051
693
156

1.583
206
6
855
690
152

1.547
434
4
954
702
170

1.506
363
5
763
652
156

1.273
445
5
755
697
142

3.007

3.257

3.439

3.596

3.492

3.811

3.445

3.317

41.019
6.973
23.120
792
727
535

33.003
9.132
22.080
895
1.199
495

34.589
10.483
22.285
636
1.361
414

33.276
10.197
23.487
763
1.311
444

32.669
6.935
23.330
689
1.425
355

32.531
8.972
23.900
599
1.411
394

32.155
7.142
24.125
498
922
285

24.459
5.980
23.000
547
831
260

66.804

69.768

69.478

65.403

67.807

65.127

55.077

· · . . 10.239
9.895
· · · :I 2.774
· · 600
121
·
215
·

10.349
12.107
2.427
602
212
198

10.731
16.917
2.503
436
356
116

10.707
16.575
2.440
479
354
137

10.721
11.968
3.729
572
341
116

10.767
13.510
3.902
506
444
130

10.800
10.435
4.050
475
375
115

9.783
8.110
4.200
699
363
191

23.844

25.895

30.692

27.447

26.250

23.346

2.064
424
257
240
292
295

3.602
697
251
188
291
275

3.552
803
240
152
314
246

3.465
781
291
331
267
301

3.344
620
315
298
303
279

3.231
873
402
284
370
255

1.096
560
600
217
294
143

1.459
700
500
248
311
115

5.307

5.436

5.159

5.415

RUNDEREN.
Curaçao .•
Aruba . • .
Bonaire . .
St. Maarten.
St. Eustatius
Saba • . • .

····
· ·
····
··
· ·
···

GEITEN.
Curaçao.
Aruba .•
Bonaire .•
St. Maarten.
St. Eustatius
Saba . . • •

··.··.
··· ·
· ·
· ··
·· ·
·· ·

73.166

I

SCHAPEN.
Curaçao •.
Aruba • . .
Bonaire ••
St. Maarten.
St. Eustatius
Saba • • . •

VARKENS.
Curaçao.
Aruba •.
Bonaire.
St. Maarten.
St. Eustatius
Saba . . • .

· ····
· ··
· ·
·
· ··
·

3.572

I

5.304

Bovendien: paarden, muildieren en ezels.
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I 1928 I 1929

1922

I

I

I

31.059

I

I

I

29.259

I

I

2.910

I

3.333

1930

1931

1.171
230
5
?
721
123

1.164
265
7
965
677
137
3.215

23.760
3.610
20.000
?
910
481

21.600
2.950
18.000
938
627
558

I

7.142
3.700
3.900
1.201
577
139

9.145
4.715
4.000
?
317
161

I

16.659

1.300
310
750
?
174
173

I

44.673

1.370
320
600
304
168
301

I

3.063

DE HERDENKING VAN 1934.
IN CURAÇAO.
HERDENKINGSCOMMISSIE CURAÇAO-NEDERLAND 1634-1934.
Eere-voorzitter:
Zijne Excellentie B. W. T. VAN SLOBBE
Gouverneur van Curaçao.

Leden
(in alphabetische volgorde):
MANRIQUE CAPRILES
C. CASIANO
JOSSY COHEN HENRIQUEZ
H. J. COHEN HENRIQUEZ
A. CURIEL
R. DELLAERT
W. VAN DEN DONKER
M. E. DOVALE
B. D. DUQUE
J. M. S. VAN EPS
G. J. FERGUSON
W. GAUW
E. R. GOILO
H. E. KIÈS
J. M. KROON
P. R. KÜP
R. S. DE LANNOY
P. H. VAN LEEUWEN
J. W. J. VAN DER LINDE SCHOTBORGH
S. A. L. MADURO

D. MEYER
F. G. MENSING
Th. C. W. MICHA"ËLIS
C. E. H. J. MILET DE ST. AUBIN
H. MOLENBRUGGE
D. VAN NYMEGEN SCHONEGEVEL
M. M. PINEDO
H. POLVLIET
A. M. PRINCE
C. VAN PUTTEN
J. F. QUAST
JAN RUSTIGE Jr.
Ch. J. SAMSON
H. J. A. SCHROEDER
P. A. VAN STUYVENBERG
J. B. SUAREZ
M. DE VRIES
F. VREUGDENHIL
W. VAN DER VEER
C. N. WINKEL

Dag e 1ij k s c h Bes t u u r :
C. E. H. J. MILET DE ST. AUBIN, Voorzitter
H. POLVLIET, Vice-voorzitter
JAN RUSTIGE Jr., Eerste Secretaris
A. CURIEL, Eerste Penningmeester
J. F. QUA ST, Tweede Secretaris-penningmeester
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ONTWERP VAN HET DOOR CURAÇAO AAN TE BIEDEN
GEDENKRAAM, TE PLAATSEN IN HET DEPARTEMENT
VAN KOLONIEN TE 'S GRAVENHAGE; UITGEVOERD
IN HET ATELIER VAN GEBRAND GLAS ,,'T PRINSENHOF" TE DELFT. (Het raam werd op 29 Juni door den
Heer H. Schotborgh namens Curaçao aangeboden en door
den voorzitter van den raad van ministers, Dr. H. Coli;n,
namens de regeering aanvaard).
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DE HERDENKING VAN 1934.
IN NEDERLAND.
EERE-COMITÉ.
Voorzitter:

Zijne Excellentie Dr. H. Co LIJN,
Minister van Staat, Minister van Koloniën.

Leden:
(in alphabetische volgorde):
Jhr. Mr. F. BEELAERTS VAN BLOKLAND,
Vice-president van den Raad van State

O. S. KNOTTNERUS,
President-directeur der Nederlandsch-Indische Gas
Maatschappij

Prof. Dr. J. H. BOEKE,
Voorxitter van het Indisch Genootschap

Jhr. Mr. Dr. L. H. N. BOSCH RIDDER
VAN ROSENTHAL,
Burgemeester van ts-Gravenhage

Vice-admiraal C. J. E. BRUTEL DE LA
RIVIÈRE,
Commandant der Marine te Willemsoord

J. J. VAN DAM VAN POLANEN,
Directeur der Curaçaosche Handel Maatschappij

Mr. Dr. W. DIJCKMEESTER,
Directeur der Hollandsche Bank voor West-Indië

Mr. P. DROOGLEEVER FORTUYN,
Burgemeester van Rotterdam

M. FERNHOUT,
Burgemeester van Middelburg

Mr. D. FOCK,
Minister van Staat, oud-Minister van Koloniën

Vice-admiraal J. DE GRAAFF,
Chef van den Marinestaf

Dr. E. HELD RING,
Directeur der Kon. Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

A. W. F. IDENBURG,
Minister van Staat, oud-Minister van Koloniën

Jhr. Mr. Dr. H. A. VAN KARNEBEEK,
Minister van Staat, Commissaris der Koningin in de
Provincie Zuid-Holland

J. E. F. DE KOK,
Lid van den Raad van Beheer der Bataafsche Petroleum Maatschappij

Jhr. Mr. J. W. QUARLES VAN UFFORD,
Commissaris der Koningin in de Provincie Zeeland

Generaal-majoor I. J. REYNDERS,
Chef van den Generalen Staf

Jhr. Mr. Dr. A. RÖELL,
Commissaris der Koningin in de Provincie NoordHolland

Luitenant-generaal Jhr. W. RÖELL,
Commandant van het Veldleger

Jhr. Mr. Ch. J. M. RUYS DE BEERENBROUCK,
Minister van Staat, Voor%itter der Tweede Kamer
van de Staten Generaal

Mr. A. VAN TRAA,
Voor%itter der West-Indische Kamer

Dr. W. DE VLUGT,
Burgemeester van Amsterdam

Mr. W. L. BARON DE VOS VAN STEENWIJK,
Voorzitter der Eerste Kamer van de Staten-Generaal

E. P. WESTERVELD,
Algemeen Secretaris der Kon. Vereeniging Het Koloniaal
Instituut

C. A. VAN WOELDEREN,
Burgemeester van Vlissingen

367

IN CURAÇAO UITGEGEVEN HERDENKINGSPOSTZEGELS.

IN NEDERLAND UITGEGEVEN HERDENKINGSPOSTZEGELS.
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COMMISSIE NEDERLAND-CURAÇAO 1634-1934
ingesteld op initiatief der Hoofdbesturen van het
Algemeen Nederlandsch Verbond en van de Koninklijke Vereeniging Oost en West.
(in alphabetische volgorde):
F. H. A. VAN DER BRUGH,
Algemeen Secretaris der Kon. Vereeniging Oost en West

H. FERGUSON,
Oud-lid van den Raad van Bestuur van Curaçao

Mr. B. DE GAAY FORTMAN,
Oud-lid van het Hof van Justitie in Curaçao

O. L. HELFRICH,
Oud-gouverneur van Curaçao

Jhr. J. O. DE JONG VAN BEEK EN DONK,
Oud-gouverneur van Curaçao

P. J. DE KANTER,
Algemeen Voorzitter van het Algemeen Nederlandsch
Verbond (Voorzitter)

Pater fr. M. KÖSTERS O.P.,
Oud-missionaris op Curaçao

W. R. MENKMAN,
Oud-hoofdagent v. d. Kon. West-Indische Maildienst
op Curaçao (S e cr e tar i s-p enni n g mees ter)

R. ZUYDERHOFF,
Algemeen Voorzitter der Kon. Vereeniging Oost en West

GEDENKPENNING, GESLAGEN DOOR DE N.V. ATELIERS VOOR EDELSMEED- EN PENNINGKUNST
VOORHEEN "KONINKLIJKE-BEGEER" TE VOORSCHOTEN.

24
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DE HERDENKING VAN 1934.
IN DE RIDDERZAAL.
Bij de Commissie Nederland-Curaçao 1634-1934 heeft van den beginne af vastgestaan
dat de herdenking in het Moederland het karakter zou behooren te vertoonen eener
plechtigheid en niet van een feestviering; alsook dat zij plaats zou moeten hebben
te ts-Gravenhage en wel zoo mogelijk in de Ridderzaal; waar telken jare; ter gelegenheid der opening van de zittingen der Staten-Generaal;' ook aan den toestand der
overzeesche gebiedzdeelen door H.M. de Koningin beschouwingen worden gewijd.
Deze plechtigheid te doen plaats hebben op den eenen of anderen merkwaardigen
datum der actie op Curaçao van 1634; leek niet wel doenlijk; aangezien in Nederland
nu eenmaal Juli en Augustus de maanden zijn van afwezigheid met vacantie.
In verband met het feit dat Van Walbeeck in het begin der maand Mei 1634 is uitgezeild; werd als datum der herdenking aanvankelijk gekozen Zaterdag 4 Mei.
Helaas echter werden op 20 Maart de Koninklijke Familie en het Nederlandsche volk
getroffen door het overlijden van H.M. de Koningin Moeder; die nog zoo kort te voren
van Hare belangstelling blijk had gegeven. Wegens den Hof- en nationalen rouw werd
de plechtige herdenking uitgesteld tot Zaterdag 2 Juni.
Op dezen stralenden voorjaarsdag waren des namiddags kwart voor drieën 500-600
genoodigden in de met palmen versierde Ridderzaal aa nwezig; onder wie vele
regeeringspersonen; civiele en militaire; provinciale; stedelijke en kerkelijke autoriteiten.
vertegenwoordigers van genootschappen; vereenigingen en 0 ndernemingen; alsmede
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van de Nederlandsche en de buitenlandsche pers, talrijke oudgedienden uit Curaçao
en tijdelijk of blijvend hier vertoevende Curaçaoenaars, hoofdbestuursleden en
bestuursleden van het Algemeen Nederlandsch Verbond en van de Koninklijke
Vereeniging Oost en West enz.
Iets vóór drie uur kwamen H.M. de Koningin en H.K.H. Prinses Juliana, met gevolg,
in de Ridderzaal aan, ontvangen door de Heeren P. J. de Kanter en R. Zuyderhoff.
Na de overige leden der Commissie Nederland-Curaçao 1634-1934, met Prof. Knappert,
aan zich te hebben laten voorstellen, begaven de Vorstelijke personen, begroet met het
aloude Wilhelmus, zich naar de voor Haar bestemde zetels.
De Heer P. J. de Kanter sprak hierop Koningin en Prinses, autoriteiten en overige
aanwezigen als volgt toe:
Allereerst veroorloof ik mij Hare Majesteit de Koningin en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses
Juliana eerbiedig dank te zeggen voor de belangstelling door aanwezigheid op dit plechtig oogenblik bij de herdenking van het feit dat Curaçao 300 jaren geleden met Nederland vereenigd werd.
De tegenwoordigheid van Hare Majesteit en van Hare Koninklijke Hoogheid bij deze plechtigheid
geeft aan deze een bijzondere wijding en zal, niet alleen hier in Nederland, maar ook op de Nederlandsch
West-Indische eilanden op zeer hoogen prijs gesteld worden. Men zal er daar ongetwijfeld een nieuw
bewijs in zien dat het Nederlandsche volk onder leiding der Koningin ook Curaçao beschouwt als een
kostbaar en geliefd deel van het Rijk der Nederlanden.
Bijzonder waardeeren wij ook de tegenwoordigheid van de Ministers en de andere civiele en militaire
autoriteiten, die zoo welwillend waren aan onze uitnoodiging tot bijwoning van deze plechtigheid
gehoor te geven.
Een hartelijk welkom geldt niet minder U allen, die aan onze uitnoodiging gevolg gegeven hebt.
Er zijn er onder U velen, die een lang tijdperk van hun leven in Curaçao gewerkt hebben en vele mooie
herinneringen er aan bewaren.
En verder zijn wij allen hier opgekomen om gezamenlijk te getuigen van ons vurig verlangen het
schoone Rijk der Nederlanden als een onverbrekelijke eenheid over te geven aan de geslachten die
na ons komen, tot heil der volken en volksgroepen die in het Rijk gevestigd zijn en tot roem van
ons Vaderland.
Onverbrekelijk kan deze eenheid nochtans slechts betrekkelijk zijn. Trots onze uiterste krachtsinspanning en de meest doeltreffende maatregelen in het belang der gebiedsdeelen, die samen het
Rijk vormen, kunnen de verwikkelingen tengevolge van de internationale politiek ons te machtig worden.
Wanneer het ooit - hetgeen God verhoede - zoover mocht komen, moeten wij, met de hand op
het hart, kunnen verklaren dat wij alles gedaan hebben, wat redelijkerwijs van ons verlangd mag
worden, om de hechtheid van het Rijk zoo hoog mogelijk op te voeren.
Dit zal in belangrijke mate bevorderd worden wanneer wij voortdurend er op bedacht zijn de geestelijke
en economische banden tusschen het Moederland en de andere gebiedsdeelen te versterken, en alles
in het werk te stellen om welvaart en beschaving voor elk der volken, die in het Rijk gevestigd zijn,
naar eigen aard, te bevorderen.
Deze nationale plicht geldt tegenover Curaçao nog in 't bijzonder, omdat de groote republiek der
Vereenigde Staten van Amerika in wijden omtrek werkt als een magneet, vooral op economisch
terrein. Maar deze magneet kan op Curaçao geen vat krijgen, wanneer ons bestuur krachtig en rechtvaardig is, getuigend van den wil om de belangen van dat gebiedsdeel zoo goed mogelijk te behartigen.
En ook de Nederlandsche handel kan tot grooten steun zijn door krachtige propaganda voor het
Nederlandsch fabrikaat. Goede Nederlandsche producten zullen, mits de prijzen concurreerend zijn,
zeker den voorrang hebben.
De eilanden, die samen de Nederlandsche Antillen vormen, zijn zeker niet alle belangrijk.
Niemand kan echter uitmaken dat een thans onbeduidend eiland te eeniger tijd niet een waardevol
bezit zal blijken te zijn. Zoo was Curaçao langen tijd noodlijdend, tot het geweldige petroleumconcern,
de Koninklijke-Shell, op Curaçao neerstreek en er een belangrijk nijverheids-, scheepvaart- en handelscentrum van maakte. Ook de exploitatie van fosfaatbeddingen, het reizigersverkeer en de havenbeweging op dat eiland zijn van beteekenis.
Aruba leefde vrijwel in vergetelheid tot twee petroleumondernemingen er vertier en welvaart brachten.
Aldus staan wij voor het feit dat de Nederlandsche Antillen thans het eenige gebiedsdeel van het
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Rijk vormen, waar wij den economischen toestand bevredigend noemen kunnen, met als gevolg dat
de financiën daar minder zorg baren dan overal elders in het Rijk.
Het bezwaar is nochtans de eenzijdigheid. Met de vestiging en den bloei der petroleum-ondernemingen
staat en valt de welvaart. Het is mitsdien wenschelijk aan andere bronnen van volksbestaan de grootste
aandacht te schenken, teneinde zooveel mogelijk den schok op te vangen, die zeer heftig zou zijn wanneer de petroleum-instellingen als m.achtige factoren voor het economische leven van Curaçao en
Aruba zouden wegvallen.
De geschiedenis van Curaçao leert ons dat ook d a a r fouten gemaakt zijn. Wij kunnen deze nochtans met een zekere berusting aanvaarden, wanneer blijkt dat zij ons iets geleerd hebben, n.l. dat
zij zich in geen geval herhalen mogen.
Maar ook is in die geschiedenis menige bladzijde geschreven die ons met trots vervult en ons prikkelt
tot navolging.
Wij herdenken hierbij den ondernemingsgeest en den moed onzer voorvaderen die, met hun toch zoo
bescheiden hulpmiddelen, onder groote ontberingen en met veel tegenspoed het schoone koloniale
Rijk opgebouwd hebben, waarmede ons Vaderland groot geworden is.
Er is aldus alle aanleiding dankbaar het feit te herdenken dat 300 jaar geleden het lot van Curaçao
aan dat van Nederland verbonden werd.
Wij allen, hier vereenigd, daarbij zeker handelende in den geest van het geheele Nederlandsche volk,
zenden onze hartelijke groeten aan Curaçao, waar de bevolking zich opmaakt om feest te vieren
ter eere van den 300sten gedenkdag, en beloven alles te zullen blijven doen wat in ons vermogen is
om in trouwe samenwerking de belangen van de Nederlandsche Antillen te behartigen.

De spreker deed daarna voorlezing van twee telegrammen van den Gouverneur van
Curaçao ontvangen:
Ie. aan den minister-president: "Nu Nederland de driehonderdjarige vereemgmg van Nederland
en Curaçao herdenkt, stelt Curaçao er prijs op aan de Nederlandsche regeering de verzekering te
geven, dat het er trotsch op is deel uit te maken van het Rijk waarmede het zich onzichtbaar verbonden
gevoelt";
2e. aan de commissie: "Ik verzoek U, bij gelegenheid van de plechtige herdenking in Nederland
van de driehonderjarige vereeniging van Nederland en Curaçao bekend te maken, dat Curaçao met
groote belangstelling deze herdenking volgt en zich één voelt met Nederland."

Vervolgens bood namens de Commissie de Heer De Kanter aan H.M. de Koningin
en de Heer Zuyderhoff aan H.K.H. Prinses Juliana een exemplaar aan der kleine gouden
herinnerings-medalje, ter gelegenheid der herdenking geslagen door de KoninklijkeBegeer, welke gedenkpenningen goedgunstig werden aanvaard.
De Koninklijke Militaire Kapel, onder leiding van den directeur, den Kapitein der
grenadiers C. L. Walther Boer, bracht hierop ten gehoore: Symphonia Sacra (voor
koperblazers) van Giovanni Gabrieli en 0 Heer, die daer ••. uit Valerius' Gedenckc1anck.
Het woord was nu aan Prof. Dr. L. Knappert, die de volgende rede uitsprak:
Majesteit! Koninklijke Hoogheid! Excellenties!
Gij allen, die door uwe aanwezigheid den luister dezer samenkomst verhoogt en haar in beteekenis
nog winnen doet, of in Oost en West in den geest hier tegenwoordig zijt! Aanzienlijke vergadering!
Vaderlandsliefde heeft ons hier bijééngebracht. Zij heeft niet lief, omdat zij haar land beter dan welk
ook achten zou, neen maar ómdat het het eigen land is, het welbekende, het innig vertrouwde, waarin
wij leven en ons bewegen, van zijn geest doortrokken, van zijn sfeer omhuld, het land onzer taal,
onzer geschiedenis, het "kleine land met zijne groote schoonheid", nooit hoog genoeg geprezen.
Zij kent, als alle liefde, hare stemmingen van hemelhoog juichen èn ten doode bedroefd zijn; zij doorleeft hare tijden van onbezorgdheid èn van bekommernis om het beminde voorwerp. Doch geen
partijdige voorkeur leidt haar immer. Gelijk ouderliefde het zwakke kind met dezelfde, ach met
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inniger, zorg omvat als het sterke, aldus voelt zij zich even hecht verbonden aan het onaanzienlijkste
als aan het vermaardste deel des vaderlands en, zoo men haar vroeg afstand te doen van ook maar
den geringsten harer schatten, zij zou uitroepen met Huiberts Klaart je: "Gij krijgt ze geen van
alle!" In waarheid, tegenover welke booze leuzen ook van losmaking van geheiligde banden; tegenover welke cynische uitlatingen ook, dat wij ons van dit of dat rijksdeel maar moesten "ontdoen",
staan wij in de vaste verzekerdheid weder van dit ééne: wat ons aangaat, geen van alle. Want onze
liefde gaat uit naar deze lage landen aan de zee èn naar die wijde eilandenwereld van glorieuze schoonheid onder Oosterschen zonnegloed èn naar dat kleine stukje vasteland in het Westen met de zes
Beneden- en Bovenwindsche eilandjes, waarover immers even fier de schitterende klet'tren uitwaaien
van Nederlands dierbare vlag - het ééne vaderland. Natuurlijk is er verschil. Anders in graad, in
waardemeting, in warmte van aandoening ook zal het gevoel zijn, waarmede de Nederlander van
Oost of West, in verbeelding of werkelijkheid, het Vliesche gat binnenvalt, bestraald door den lichtbundel van den Brandaris, of straat Banka doorstoomt Batavia tegemoet, of de breede Suriname
invaart, of in het Schottegat ten anker gaat ••• anders, maar nochtans gericht op hetzelfde vaderland, in zijne deelen toch vast verbonden, één land, één vlag, één Koningin.
Onze herdenking van heden geldt een wel zeer klein deel des Rijks, nietig stipje op de wereldkaart,
van niet meer omvang dan Voorne, Putten en Beierland te za men. Heden moet Curaçao zijn grooten
dag hebben, Curaçao, drie eeuwen onder onze vlag. Wat men op het eiland zelf, eigenaardiger, in
Juli vieren zal, gedenken wij reeds nu, om geen andere reden dan omdat de vacantie voor eene samenkomst als deze zich kwalijk leenen zou.
Vreest niet, dat de plechtigheid die ons tezamen bracht tot niets beters leiden zal dan tot dwaze
zelfverheerlijking en gevaarlijke zelfoverschatting. Daartegen waarborgt ons reeds, dat onze herdenking ook uit liefde geboren werd, en al Erasmus, de menschenkenner, heeft ons gewaarschuwd, dat
liefde niet blind is, maar juist scherp van oog. Bovendien putten wij ervoor uit de bron der geschiedenis,
voor deze maal der koloniale geschiedenis, en zij is, als alle historisch onderzoek, oprecht - daarom
nog niet nuchter; onpartijdig - wat niet beteekent onpersoonlijk. Zij leeft bij dien brandenden
waarheidsdorst die het booze verdoezelt noch vergoelijkt, maar evenmin traag is om het goede luide
te loven; die de begane zonden in ons overzeesch regiment eerlijk bloot legt, schoon meteen trachtend
ze in hare oorzaken te verklaren, maar evenzeer toewijding, plichtsbetrachting en heldenmoed, 0 hoe
ongekend al te vaak en derhalve ongeëerd, in het volle licht stelt en roemt uit een onverdeeld gemoed.
Heilige waarheidszin. Zij alleen verheft geschiedenis tot de hooge leidsvrouw, die opvoedt en wijsheid
aandraagt; zij alleen wijdt haar tot profetes, die verootmoedigt, maar dan ook uit 's werelds duist're
wolken doet hopen op een rijzend licht.
Thans voor een oogenblik haar het woord!
Den 3den Juni 1621 was de W.I. Compagnie opgericht. Reeds aanstonds hadden hare schepen Curaçao,
Bonaire en Aruba aangedaan, zonder dat het nog tot vestiging kwam, doch in 1633 beraamde men
de bemachtiging van Curaçao, toen in Spaansche handen. De daartoe uitgeruste vloot bestond uit
het schip Groot Hoorn met 80, de twee wel bezeilde jachten de Eenhoorn en de Brak ieder met 50 man
en de fluit de Engel Gabriël. Johannes van Walbeeck had de leiding, Pierre Ie Grand het bevel over
de 225 man landingstroepen. Begin Mei 1634 uitgevaren liep, na eene reis met hindernissen, de kleine
vloot 29 Juli de St. Anna-baai binnen, toen gelijk nu, als de hals eener flesch, toegang gevend tot het
Schottegat, de schoonste, natuurlijke haven van gansch West-Indië. Den 3lsten Juli zette Van Walbeeck
een deel der troepen aan wal, die toen verkenningstochten over het eiland deden, zonder nog veel aanraking te krijgen met de kleine Spaansche bezetting onder Don Alonso Lope de Lopez (de Morla), zoomin
als met de misschien 400 Indianen, het poover overschot der oorspronkelijke bevolking. Totdat tegen
den avond van 20 Augustus een Spaansch priester zich bij de onzen meldde met bericht dat De Morla
bereid was het eiland over te geven tegen vrijen aftocht voor zich en de zijnen, waartoe dan ook den
24sten besloten werd. 26 Augustus bracht men met het jacht de Brak en een buit gemaakt barkje
32 Spanjaarden en 340 Indianen naar het immers dichtbij gelegen Coro in Venezuela over, een
20 Indiaansche families bleven onder zekeren Balthasar de Montero achter. In de volgende maanden
hebben de Spanjaarden nog wel plannen beraamd, ons weder te verdrijven, maar van een aanval
is toen niet gekomen. Einde December 1635 kan men zeggen, dat, met de voltooiing van fort Amsterdam, Curaçao vast in ons bezit is. Bonaire is het twee, Aruba enkele jaren later. Wel is waar hebben
benauwde zielen in patria het maar weder willen opgeven, "als hebbende de Comp. oorlog genouch
aan die van Brasyl", maar vooral Kamer Amsterdam heeft toen voet bij stuk gehouden: Curaçao
moest de centrale haven voor de West-Indische schepen worden.
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Van stonde aan heeft men ook kolonisatie gewild, al in 1635 varen er Hollandsche schepen in en uit;
er vestigen zich kolonisten op ons eiland om tabak en katoen te planten, verfhout te kappen, zout
te winnen, manga, tamarinde, pompelmoezen, mispels te kweeken, maar ook als timmerlui, metselaars,
loodgieters, kleermakers. Ik zie er komen uit Walen- en Vlaanderenland, uit Domburg, men legt
er garnizoen •.• en Curaçao neemt allen en alles geduldig tusschen zijne bergen, in zijn valleien op.
leder weet, dat de vaderen in wel soms ontroerende aanhankelijkeid al wat maar aan het oude land
herinnerde naar hunne overzeesche gewesten plachten over te brengen, kerk en school, rechtspraak
en wetgeving, even trouw de bouworde van huizen, aanleg van tuinen, gebruiken en gewoonten,
meubilair, kleeding, spijs en drank .•• alles, behalve helaas hun taal waarop zij slordig waren. Door
deze wel zeer opmerkelijke koloniale politiek hebben zij ook hier hun stempel zoo diep in het geheel
der dingen ingedrukt, dat Willemstad gelijken ging en nog gelijkt op Oud-Amsterdam, of Enkhuizen
of Middelburg, niet anders trouwens dan Batavia, Colombo of Kaapstad. Alleen maar, een tropische
zon blakert het, langdurige droogte schroeit het, tot op den te zeldzamen geluksdag, dat malsche
regen neerdruipt en het dorre land in, zij het kortstondige, lenteheerlijkheid, kleurt en geurt. Doch
ook de Noord-Oost passaat waait genezende verkoeling aan, bovendien maar eene enkele maal ontaardend in zulke orkanen als, hooger op, onze Bovenwindsche eilanden teisteren kunnen. Daarom
waren hier dankdagen na den orkaantijd Augustus-October niet als ginds eigenaardig.
Dank-, boete- en bededag. Zeide ik niet dat de vaderen ook hunne Kerk over de wijde wateren
brachten? Bij het allereerste garnizoen heeft korten tijd een veldprediker, Vittëus, dienst gedaan.
Doch reeds zóó vroeg als 1640 kennen wij op Curaçao eene hervormde gemeente, en van 8 Augustus
van dat jaar al hebben wij een brief van haren eersten predikant, niemand anders dan die Jonas
Aertsz. van Wijdenes, die ten jare 1621 te Batavia de notulen der eerste kerkeraadsvergadering,
door Jan Pietersz. Coen toegestaan, mede onderteekend had, zwerver ook hij, als zoovele toenmalige
predikanten, over het gansche onmetelijke gebied onzer handelskerken. Welnu ds. Aertsz. heeft
het over den heer directeur als over een man van goed, stichtelijk leven en ommegang, dewelke goede
order en discipline onder ons volk houdt, de justitie naar behooren en consciëntie wel mainteneert,
ook goed opzicht houdt belangende den godsdienst en zelf komt tot het gehoor des Woords. De aldus
geprezene is Jacob Pietersz. To1ck, oud scheepskapitein, en sinds 23 September 1638 gouverneur, nadat
Le Grand in 1635, Van Walbeeck het volgend jaar naar Patria waren teruggekeerd. To1ck, de eerste
van die lange rij gouverneurs - de tweede was niemand minder dan onze beroemde Petrus Stuyvesant - die, zeer goede en zeer slechte, in naam van Oranje, van Bewindhebberen, Heeren Generale
Staten, straks des Konings, op Curaçao hebben vertegenwoordigd. In naam van Oranje. Ontving
niet de om fort Amsterdam zich uitbreidende stad haren naam naar stadhouder Willem 11; heeft
niet Aruba zoowel als St. Eustatius zijn Oranjestad en heet niet sinds Januari 1929 Curaçao's
industrie-centrum - wij gaan den naam noemen in rouwen smart over de ach nog zoo versche
wonde - Emmastad?
Tot dusverre over die eerste jaren. Het is duidelijk, dat ik in den mij toegedachten tijd de volgende
niet anders dan aanstippen kan, terwijl ik ook nog gaarne over het tegenwoordige wat zeggen zou.
Eén vraag moet mij van het hart: wat kent de gemiddelde Nederlander van die geschiedenis? Zij
moge niet rijk zijn aan groote gebeurtenissen; voor het eiland zelf - mr. de Gaay Fortman heeft
er ons onlangs nog aan herinnerd 1) - was zij van even groot belang als wat de wereld bewoog. Zij
moge bladzijden tellen, die wij van harte gaarne uit haar boek zouden uitscheuren, zij is met licht en
donkerheid, met leed en lust nochtans de historie van een stukje Nederland en mag ons reeds daarom
niet verborgen zijn. Al spoedig is Curaçao het centrum geworden van den slavenhandel, gelijk
St. Eustatius, de groote export-haven, van waaruit de van de kust van Guinea aangevoerde negers
over de West-Indiën werden verspreid, en dat beteekende druk havenvertier en voorspoed. Maar
zeer enkelen hadden oog voor den onzegbaren gruwel der slavernij, schier allen gingen accoord met
wat onze toch niet boosaardige, Drenthsche predikant - medicus - historicus Picardt eens van
de zonen Chams schreef dat "bijaldien men gedurig met rottingen in hun lendenen woont en dezelven
zonder genade bastonneert, men goede diensten van hen verwachten mag zoodat hun lieder zaligheid bestaat in slavernije". Juist wat een eeuw later eene Schotsche jonge dame zegt, wanneer zij
op Antigua eene gruwzame slavenmarteling heeft bijgewoond, dat deze schepsels daarvoor van nature
bestemd zijn en zóó weinig ziel hebben, dat bij verkoop zelfs de berooving hunner kinderen hen
in het minst niet deert. Erger trouwens zoo mogelijk dan de meesters waren nog de meesteressen,
hier inderdaad werden vrouwen tot hyenas, inzonderheid, wanneer jaloerschheid op ongelukkige,
1)
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jonge negerinnen haar tot de verfijndste wreedheid bracht. 1) Op ons eiland vervult de zelfs voor
die dagen gruwzame onderdrukking der slavenopstanden van 1752 en 1795 ons met afschuw, te meer
omdat de negers van hun kant toen van zeldzame zachtaardigheid blijk hebben gegeven.
Dat, alweder, Curaçao, door Heeren Tien al te vaak schromelijk verwaarloosd, niet immer aan den
greep van machtiger, begeerige natiën heeft kunnen ontkomen, zij verschoonbaar, met schaamte
gedenken wij toch de laffe overgave, Februari 1713, van het eiland aan den Franschen admiraalvrijbuiter Jacques Cassard. Doch met even veel recht en nu in trots herinneren wij ons, hoe in
1673 gouverneur Jan Doncker door zijn moedig beleid een Franschen aanval afsloeg, gelijk veel
later, in 1800, Johan Rudolf Lauffer zich dapper tegen hen verdedigde. Met schooner glans nog straalt
de naam van Louis Brion, op Curaçao geboren, die 18 Juni 1805 den door admiraal Murray bezetten
Cabrietenberg bestormde en de Engelschen tot den aftocht dwong; die later de krachtige helper
van Simón Bolivar geweest is, weswege men in 1881 zijn gebeente naar Caracas overgebracht en
in het Panteón Nacional bijgezet heeft. Toen de stoomboot met Brions stoffelijk omhulsel de haven
van Curaçao verliet, werd er van het waterfort een saluut van 19 schoten gedaan, "de eenige hulde"
zegt de W.L Encyc1opaedie, "ooit aan dezen dapperen Curaçaoenaar door zijn landgenooten bewezen".
En Brensa in zijn fraai boekje over de West verzucht: "hoeveel Nederlanders herinneren zich ook maar
den naam van Brion, die zoo goed als b.v. Van Heutz, zij het op veel, veel kleiner terrein, zijn plicht
als Nederlander heeft gedaan." Het is waar, dat er thans heel wat literatuur over hem bestaat en men
te Willemstad een plein naar hem vernoemd heeft, waar ook zijn standbeeld verrezen is.
Natuurlijk is de geschiedenis van Curaçao voor een goed deel die van onzen handel en onze scheepvaart, met hunne tijden van bloei en tegenspoed, met gevaren van zee en stormen en stranden op
de riffen, met de nooit rustende rooftochten van boekaniers aller natiën, met gelukkig ook telkens
beter betonning en lichten. De vreeselijkste ramp, die daar onze marine heeft getroffen is wel het
springen geweest van 's Lands fregat "Alphen", gevoerd door George Willem Hendrik baron van
der Feltz, liggende in het Schottegat, op 15 September 1778. Van de bemanning van 230 officieren
en matrozen brachten er maar 23 het leven af. Tot blijder heugenis voert het verhaal van het merkwaardig gevecht tusschen het gewapend hoekerschip de Vrouw Machtelina onder kapitein Christiaan
Geerman en het Engelsch fregat de Diamond onder Christoffel Parker, 16 Juni 1782, in het gezicht
van onze haven, dat met de vlucht van den Engelschman eindigde.
Vrediger tooneel biedt de geschiedenis van Curaçao's landbouw, de cultures, waaraan der Compagnie
veel gelegen was. Zij had landen in eigen beheer, maar veel meer welke zij in huur had uitgegeven
of ook verkocht. Er zijn tijden geweest van meer dan 200 plantages, door de planters en hun slaven
bewoond. Al vroeg won men er suiker, sinds gouverneur Doncker ook tabak, dan koffie, katoen, kina
en indigo; voorts sinaas-, oranjeappelen, limoenen en citroenen; velerlei groenten en, wanneer de
genadige regen gevallen was, den weligen, bloeienden rijkdom van planten en bloemen. Want van
den regen was in de eerste plaats alles afhankelijk, maar dan ook van ijverige of nalatige gouverneurs en van oorlog of vrede, daarnaast natuurlijk van de prijzen der Europeesche markt. Ook de
veeteelt, weinig oordeelkundig voor het overige toegepast, paarden, runderen, vooral kabrieten
en schapen, heeft haar voorspoed en tegenslag gekend; ook op dit gebied is droogte de groote vijand
altijd geweest, maar ook aan veeziektenkennis heeft het al te zeer ontbroken.
Doch over dit en zooveel andere deelen van Curaçao's oude geschiedenis; over het lot en leven zijner
bewoners, die er huwden en ten huwelijk gaven, hunne kinderen ten doop hielden en hunne dooden
ter ruste legden, als zoovele duizenden van Nederlanders over den ganschen aardbol aan verre kusten
begraven; over hun leed en lust; hunne wel zeer geringe gelegenheid tot geestelijk genot van kunst
of wetenschap en daardoor soms grove, stoffelijke genietingen; over hun vertrouwd raken met land
en levenswijs en er zich blijvend vestigen als in het midden huns volks, geslacht op geslacht; maar
ook over het heimwee. dat zoovelen gekweld heeft. wanneer zij te avond uitzagen over het golvenspel der wijde Caraibische zee en het verre moederland gedachten ••• over dit alles moge uwe door
sympathie gevleugelde verbeelding haren tooverstaf zwaaien en, als in Ezechiëls visioen, het doode
nog eens levend doen oprijzen voor uwen blik. Want geschiedenis is wederopstanding.
Op het einde der eeuw meegesleept in de Fransche politiek, kregen wij de Engelschen, toch reeds
sinds den Amerikaanschen vrijheidsoorlog - en niet geheel zonder reden van onzen kant - fel op
ons gebeten, op nieuw tot vijand, die 1804 Curaçao beschoten, het 1805 verwoestten en Nieuwjaarsdag 1807 namen. Hunne vlag heeft er gewaaid tot 4 Maart 1816, toen wij het eiland terugkregen, maar
helaas Berbice, Demerary, Essequebo en Pomeroon voor goed verloren. Sinds ging ook Curaçao
bedachtzaam den nieuwen tijd tegemoet. Zoo als het moederland, zooals gansch Europa, begeerde
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het slechts rust na al de stormen der napoleontische periode, en, gelijk men in Holland "een blad
kon hooren vallen" was het ook hier al te rustig in den aanvang, trots doortastende gouverneurs
als Cantz'laar en niettegenstaande het eiland in 1827 vrijhaven geworden was.
In dezen tijd geschiedde, wat mij de gelegenheid biedt thans het noodige in kort bestek te zeggen
van Curaçao's kerkelijke toestanden. Koning Willem I met zijn afkeer van scheuring en secteschap,
zijn begeerte naar eenheid en eendracht; onder den invloed nog van de denkbeelden der tolerantie,
van de verflauwing der grenzen tusschen de kerkgenootschappen, zoo typisch voor de nadagen der
18de eeuw; toen, het was in 1817, zijn zwager, Koning Friedrich Wilhelm 111 van Pruisen, de Unie
beval der lutherschen en gereformeerden in de ééne Evangelisch Christelijke Kerk; Willem I dan
heeft ook in zijne koloniaal-kerkelijke politiek naar vereeniging gestreefd. Voor Curaçao was de vrucht
daarvan de samensmelting der hervormde en der in 1757 door Duitsche kooplieden gestichte luthersche
gemeente, die thans in staat van verval verkeerde. Men heeft den kerkelijken weg naar wet en voorschrift bewandeld, de beide kerkeraden gehoord, het advies ingewonnen van de Commissie ad res indicas, maar achter de kerkelijke handeling staat de bepaalde wil des Konings, die zijne beginselen in eene
daad omzet. Bij Kon. Besluit van 12 November 1824 worden beide gemeenten vereenigd tot ééne protestantsch christelijke, waarvan de godsdienstleer zou zijn "die van het Evangelie overeenkomstig met de
grondbeginselen van het protestantismus". Zondag 24 April 1825 had de plechtige, kerkelijke viering der
vereeniging plaats met preeken van de voorgangers der beide thans één kerkgenootschap vormende gemeenten, met militair vertoon en eene receptie bij gouverneur Cantz'laar. Op Aruba vierde men denzelfden dag eene zelfde samensmelting. Tien jaar later zou Z.M. voor Oost-Indië bepalen, dat de protestanten aldaar voortaan maar één kerkgenootschap zouden vormen. Met Curaçao had hij den eersten
stap gedaan. 1 ) De protestantsche gemeente dan te Willemstad met een 2000 zielen, overwegend blanken,
wordt bediend door twee predikanten, die te Emmastad heeft sinds 1931 een eigen voorganger. De
kerkdienst is als in onze Hervormde Kerk, er wordt gecatechiseerd ook op de scholen, er is diakonale
armenzorg, trouwen in huis komt veel voor. Nog altijd bevindt zich het kerkgebouw binnen het fort;
van het bouwen van een tweede in de wijk Otrabanda is indertijd sprake geweest. Een der beide
predikanten woont in een oud, ongebruikt hospitaal buiten de stad met een prachtig gezicht over de zee.
De gereformeerden van ons eiland zullen dezer dagen een eigen voorganger mogen begroeten.
In den beginne mocht, gelijk in al onze overzeesche gewesten, ook op Curaçao "geen andere religie
gepleegd veel min geleerd of voortgeplant worden, dan de gereformeerde, zooals die in de publieke
kerken der Vereenigde Nederlanden geleerd wordt". Maar in het Reglement voor de Bewindhebbers
der W.I.C. van 26 April 1634 voegt art. 3 er bij; "Zonder dat men nogthans die van ander gevoelen
zou mogen wezen, in zijne consciëntie zal bezwaren of deswegens eenige moeite aandoen of laten
geschieden." Zoo was dus ook in den aanvang de R.K. godsdienst op Curaçao verboden geweest d.w.z.
in het openbaar, er was vrijdom van consciëntie in de huizen; d.w.z. ook, op papier, want in de praktijk
hebben overal, waar onze vlag woei, de regenten uit oude, erasmiaansch-libertijnsche traditie zich
tegen kerkelijk rigorisme verzet, indien maar het gemeene landsbelang daarbij geen schade leed.
Dus werden ook hier roomsche geestelijken doorgaans niet bemoeilijkt, zoodat men, met Van Nieuwenhof van gepriviligieerde priesters spreken mag. Altijd zal het hun eer blijven, dat zij en niet de predikanten missiewerk onder de negerslaven hebben verricht - wat in Suriname de protestantsche
Hernhutters, op St. Eustatius en St. Maarten de Methodisten even voorbeeldig hebben gedaan zoodat nog heden de R.K. godsdienst onder de gekleurde bevolking verre overheerscht. Op het
oogenblik is Curaçao een apostolisch vicariaat, den Dominicanen toegewezen, met naast den vicarisapostoliek een vicaris-provincialis en 15 pastoors, onder wie de welbekende historicus des eilands
P. A. Euwens, over het eiland verspreid, waar hier en daar kerkjes staan. De hoofdkerk St. Anna
staat aan de Spaansche zijde in de Breedestraat, al uit de helft der 18de eeuw (teeken weder van
verdraagzaamheid!) in 1827 vergroot. Er is ook eene kerk aan het Concordiaplein bij het Dominicaner
klooster. Van de om haar onderwijs geroemde scholen noem ik het Colegio Santo Tomás in Otrabanda met inwonende leerlingen vooral uit Venezuela en het pensionaat Welgelegen voor meisjes,
onder wie ook vandaar en uit Columbia. Voorts wees- en ziekenhuizen, krankzinnigen- en melaatschengestichten. Op Aruba staan twee pastoors gelijk op Bonaire en ook hier is de tegenstelling protestantkatholiek identiek met blank-gekleurd. Er zijn kleurlingen, tot hooger ontwikkeling gekomen, lid
van de Engelsche mulatten-loge. De maçons hebben er nog vier, waaronder de loge Vergenoeging.
Israëlieten, uit Brazilië verdreven, hebben zich in 1659 op ons eiland gevestigd. Van stonde aan ver,)
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leende men hun vele vrijheden, zooals die van rust houden op Sabbathdag, ook den bouw van synagogen,
uit nationale verdraagzaamheid, maar ook omdat Heeren X dat terecht ten voordeele der Compagnie
rekenden. Afgunst van sommigen op hun welvaart heeft in 1726, onder gouverneur Jan Noach du
Fay, tot anti-semietische vinnigheden gevoerd, spoedig, als met onzen volksaard kwalijk strookend,
gesust. In 1749 heeft stadhouder Willem IV met goed gevolg zijne bemiddeling aangeboden bij oneenigheden onder de Joden zelven. De tegenwoordige Nederlandsche Hervormde Israëlietische gemeente
is van 1865, toen een aantal Portugeesch Israëlieten zich afscheidden en op Pieter May hun eigen
synagoge kregen met twee jaar later 195 leden. Zij gebruiken daar het gebedenboek. dat de Portugeesch
Israëlieten te Amsterdam hebben uitgegeven. Op het oogenblik bestaan beide gemeenten met eigen
predikant en voorlezer, hare leden van ouds goede kooplui, geëerde burgers, als één gezin aanééngesloten, onder elkander huwend, Nederlandsche onderdanen - vrucht, dit alles, van den gunstigen
toestand, waarin zij van ouds ten onzent, in tegenstelling met hunne broeders in andere landen,
hebben verkeerd, nimmer bij afzonderlijk, algemeen Joden-reglement bestuurd, d.i. niet tot eene
klasse van minder orde gestempeld, daarom ook niet tot een ghetto gedwongen, al was er een Jodenkwartier. En op al deze dingen zijn wij trotsch.
Hebben wij aldus verleden en heden hunnen eisch gegeven, wij begeeren dit oogenblik van herdenking
te adelen door zelfinkeer en gedachtig worden aan een duren plicht. Onze liefde voor dit kleine deel
des Rijks wil zich uiten in de daad. Wat kunnen wij doen voor Curaçao'? Wat dit zou beteekenen
op oeconomisch gebied, verhooging van welvaart, bevordering van handel en bedrijf, daarover
wenscht gij, en met reden, den leek allerminst te hooren. Doch daar zijn ook andere daden, waartoe
wij ons kunnen opmaken. In dit plechtig uur zou ik allen de krachtige versterking van ons saamhoorigheidsgevoel met dat kleine eiland, op het hart willen binden, dat van zijnen kant, vergeten
wij het nimmer, zich zoo nationaal, zoo nauw aan ons verbonden gevoelt en ons daarin allerminst
oneer doet.
Vooreerst, allen die het bezochten gewagen van zijn typisch Hollandsch karakter, den bouwstijl der
huizen, de roode pannen daken, de schipbrug, het kasteel. In de winkels, liet ik mij door betrouwbaren mond vertellen, al worden vele ervan door Duitschers en Engelsch-Indiërs gehouden, spreekt
ieder Nederlandsch; in zekere apotheek bedient een volbloed neger, gekleed in een keurige, witte
doktersjas en even zuiver Nederlandsch sprekend als welke provisor ook in patria. Aan de Breedestraat
vindt gij den algemeenen Importboekhandel van voorheen J. W. F. Sluyter, thans Mensing & Co. In
een buitenwijk houdt een oud-hofmeester van een onzer mailbooten een bepaaldelijk Hollandschen
winkel, waar van allerlei Hollandsche en Indische waar te koop is, kaas, koek, Friesche heerenbaai,
kroepoek. Want Willemstad is ook de plaats, waar de vrouwen der Hollanders, die in Maracaibo
bij de petroleum zijn, komen winkelen. Tusschen beide steden vaart twee- of driemaal per week een
keurig bootje van de Kon. Ned. Stoom bootmaatschappij, dat er een nacht over doet, die maatschappij
wier schepen gij in alle havens van West-Indié kunt aantreffen. Willemstad is namelijk de haven
van Maracaibo, dat zelf aan het meer van dien naam ligt, maar van de zee gescheiden door een zandbank, waarin maar een nauwe en ondiepe doorvaart, zoodat groote zeeschepen zoover niet kunnen
komen. De Nederlandsche Petroleum Maatschappij heeft haar betond en mag haar ook tegen een
hoog recht onderhouden. Een vloot van 10 a 12 tankschepen brengt geregeld de petroleum naar
Curaçao, waar immers de Koninklijke de op één na grootste raffinaderij der wereld bezit, ontzaglijke
fabrieken en de reeds genoemde moderne stad van goed gebouwde employéswoningen. Er is daar
ook een school met prachtige, ruime lokalen, vol licht en lucht en met zulk voortreffelijk onderwijs,
dat zij volledige aansluiting geeft, op onze burgerscholen en gymnasia. Het zijn ook deze tankbooten,
die water uit Maas, Elbe en Seine als ballast van Europa mee terug voeren; ons eiland, dat te nauwer
nood genoeg drinkwater heeft voor de inwoners, kan de fabrieken niet voorzien. Wat moet ik meer
noemen tot Curaçao's eer'? Het groote hospitaal, in de gansche West geroemd om zijne medische
hulp en verpleging'? De Hendrikschool, openbare jongensschool voor M.U.L.O., waar ook het koloniaal
schoolmuseum is, de Wilhelminaschool voor meisjes, de Emmaschool voor jongens en meisjes, waar
overal de voertaal Nederlandsch is'? Ik heb allerminst genoeg gezegd van deze Nederlandsche
stad: genoeg voor de aanspraak, die zij zoo ernstig op ons saamhoorigheidsgevoel kan doen
gelden.
Maar, zegt iemand bedenkelijk, onze taal is niet die der menigte. Het is waar de volkstaal is Papiamentsch, 4/5 Spaansch, de rest Nederlandsche en enkele andere woorden, de taal eenmaal der Spanjaarden in den mond hunner slaven, daarna ook die van de onze en van hun nakroost gebleven,
omdat wij ook hier, gelijk overal in onze landen van overzee, verzuimd hebben het Nederlandsch,
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behalve tot de ambtelijke, daarnaast tot de algemeene omgangstaal te verheffen. Ook geschiedt het
onderwijs op de R.K. volksscholen in dit Papiamentoe, wat wel moet met het oog op het godsdienstonderwijs; er zijn onderscheiden geschriften in die taal o.a. eene verzameling Curaçaosche sprookjes,
terwijl naast de Nederlandsche pers als de oude Curaçao'sche Courant, de Amigoe di Curaçao, de
Onpartijdige, Hou en Trou en de Spaansche als La Prensa, El Boletin, bladen in het Papiamentsch
verschijnen, La Cruz, La Union. Dit alles bemoeilijkt in hooge mate het aanleeren en de verspreiding
van het Nederlandsch. Er staat veel tegenover. Vooreerst is onze taal hier de draagster van geestelijke
schatten, van het recht, van de wet, de wetenschap, het gevorderd onderwijs, van de protestantsche,
op bepaalde dagen ook katholieke en israëlietische prediking. Meer nog. Met het nationaal heeft zich
ook het taalbewustzijn verlevendigd, versterkt tevens door de komst van talrijke Nederlandsche bij
de petroleum betrokkenen. En hier noemen wij vóór alles dankbaar den arbeid van het Algemeen
Nederlandsch Verbond. De groep Nederlandsche Antillen van dat Verbond en hare afdeelingen
op deze eilanden doen immers voordrachten houden, bevorderen tooneelvoorstellingen en verspreiden
met de krachtige hulp der Boekencommissie lectuur. Dit alles heeft reeds rijke vrucht gedragen.
Toen mijn vriend, de Leidsche astronoom De Sitter, verleden jaar voor de Curaçao'sche afdeeling eene
lezing hield, sprak hij voor een aandachtig gehoor van 150 menschen. Doch wat betoog ik? Ziet het
feestvierend Willemstad op vaderlandsche gedenkdagen! Speurt met aandoening zijn warm, weldadig
medevoelen met rampen, die ons hier treffen!
In eigen omgeving moge saamhoorigheidsgevoel voeren tot verbreiding van meer en zuiverder
kennis van land en volk daarginds, opdat die onnoozele, die misdadige onkunde verdwijne, waarvan
wij allen op onze beurt de tragi-komische uitingen kunnen vernemen. Hier kan de school stellig krachtig
helpen. Omgekeerd moet het onderwijs daarginds wel kennis bijbrengen van het moederland
- al zou ik niet zoover willen gaan, dat de bruine en zwarte kindertjes onder de Nederlandsche
rivieren tot zelfs de Rotte en de Schie moeten noemen - maar het moet evenzeer op eigen natuur
en land gericht zijn. Onder Hollands vlag en wet en recht meteen het eigene gekend, inheemsche
normen waar mogelijk geëerbiedigd. Dat sterke besef van bij één behooren, dat wij boven alles willen
aankweeken vèrbiedt een eigengereid overplanten, maar gèbiedt een behoedzaam enten van het
allerbeste onzer beschaving - het koren zorgvuldig gewand van het vele, noodlottige kaf! - op
de volksziel, het eigen goede niet vernietigend maar veredelend. Elke koloniale mogendheid heeft uit
oude tijden zware schulden goed te maken; geprezen onze tijd daarin, dat wij eerlijk de onze willen
inlossen met die nieuw verworven wijsheid die samenhang en doordringing beoogt, zonder minachting en verwaarloozing van het autochthone. Bij zulke hooge beginselen leeft ook de nieuwe zendingsmethode; en zullen wij eveneens de ons toevertrouwde Nederlandsche onderdanen op Curaçao, blank
en bruin, tot telkens rijker zege zijn.
Wat was en is en wezen zal. Niet van verre, onbekende toekomst ben ik voornemens u ten slotte te doen
droomen. Maar wij hebben wenschen, waarvan de vervulling niet zoo ver af behoeft te liggen. Met
u denk ik aan wat in deze dagen de roem is van den Nederlandschen naam, den weg door de lucht.
Eene verbinding als onze dappere luchtschippers tusschen Amsterdam en Batavia hebben tot stand
gebracht is nog niet mogelijk tusschen het moederland en Paramaribo of Willemstad. Het zegt met
dat al niet weinig, dat ik gewagen mag van de plannen der Koninklijke Luchtvaart Maatschappij om
een lijn te openen tusschen Curaçao en Aruba met aansluiting aan het Amerikaansche net b.v. te
Caracas. Dan zullen op de kaart der West-Indische luchtlijnen, nu nog tusschen Venezuela en Jamaica
blank gelaten, ook onze eilanden geteekend staan.
0, schoone vergezichten! In die dagen zullen ook a.s. bestuursambtenaren voor de West zich academisch
kunnen voorbereiden voor hun taak en zullen anderen. met onzen Jan Huygen van Linschoten overtuigd, dat er "geen tijd quader versleten is als een jongman op sijn moeders keucken te blijven",
zich opmaken om ook daarginds gezondheid van lichaam en ziel te bevorderen, meer nog dan reeds
thans het gelukkig geval is. Eindelijk, het zal in die dagen geschieden, dat de Heemschutgedachte
gelijk hier ook daar haren invloed zal zien groeien, de oude schoonheid zal bewaren en voor nieuwe
gebouwen den schoonheidszin den weg wijzen, terwijl meteen de Nederlandsche commissie voor
internationale natuurbescherming haren gezegenden arbeid zal uitbreiden, want eerst sinds 1926
hebben wij op Curaçao de verordening ter bescherming van de troepialen, die nuttige en sierlijke
vogelsoort, echter met de bekende en gevaarlijke bijvoeging, dat de gouverneur voor wetenschappelijke
doeleinden ontheffing kan verleenen. In 1931 kwam eene nieuwe verordening, die de bescherming
uitbreidde tot diersoorten, die bezig zijn uit te sterven en op welker voortbestaan prijs gesteld wordt,
terwijl eene jachtverordening in voorbereiding is. Schoone toekomst, als het watervraagstuk zal
zijn opgelost en welige, tropische landschappen gelijk thans op de plantage Klein St. Joris of Rio
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Canario geen zeldzaamheid meer zullen zijn, als de weg naar de befaamde druipsteengrotten van Hato
weder het oude, drukke verkeer van inwoner en vreemdeling kennen zal.
En als, eindig ik mijne rede, Nederland en Curaçao beide met telkens welbewuster dankbaarheid
de Augustusdagen van 1634 ook onder telkens blijder, gelukkiger, omstandigheden gedenken zullen.

Leden der Haagsche Onderwijzers Zangvereeniging zongen hierna "Weest nu verbleit"
en "Die vastlyck op den Heer •.• :', beide uit Valerius Gedenckc1anck en Psalm 150,
begeleid door de Koninklijke Militaire Kapel. Ten slotte klonken het eerste en het
zesde couplet van het Wilhelmus van Nassouwe, door alle aanwezigen staande medegezongen.

Uitgeleide gedaan door de Heeren De Kanter en Zuyderhoff verlieten H.M. de Koningin
en H.K.H. Prinses Juliana iets over vieren de Ridderzaal.

De redevoeringen, de muziek en de zang werden door de gezamenlijke bemoeiingen
van de Katholieke Radio Omroep, Philips' Omroep Holland-Indië en het Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie en met medewerking van den Rijksgebouwendienst, van de Ridderzaal uitgezonden, opdat de herdenking in Overzeesch en in Europeesch Nederland, alsook in den vreemde, door radioluisteraars zou
kunnen worden gevolgd.

Op den dag der herdenking in Nederland ontving H.M. de Koningin van den gouverneur
van Curaçao het volgende telegram:
"Ter gelegenheid van de herdenking in Nederland van de driehonderdjarige vereeniging van Nederland met Curaçao moge Curaçao Uwe Majesteit zijn gevoelens van eerbiedige hulde en hechten
trouw betuigen. Van Slobbe."

waarop H.M. heeft doen antwoorden:
"U en ingezetenen oprechten dank voor zeer op prijs gestelde gevoelens telegram heden ter gelegenheid herdenking hier. - Wilhelmina."

De herdenkingscommissie op Curaçao richtte het volgende telegram tot de Koningin:
"Herdenkingscommissie 1634-1934 Curaçao-Nederland betuigt Uwe Majesteit aanhankelijkheid
en trouw bij viering van driehonderdjarige vereeniging Nederland en Curaçao. - Voorzitter
ds. C. Milet de St. Aubin."

waarop Hr. Ms. antwoord luidde:
"Betuig Herdenkingscommissie bijzonderen dank uiting aanhankelijkheid en trouw bij viering 300jarige vereeniging Nederland-Curaçao. - Wilhelmina."
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