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auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Inleiding.
Een proeve te leveren een geschiedbeschrijving te geven van de Pers in Curaçao is
geen eenvoudige taak. Geldt het al van Curaçao in het algemeen, dat er geen volledige
en wetenschappelijk opgestelde Geschiedenis bestaat, erger is het, dat men hier in
elk opzicht met een ongeevenaarde onachtzaamheid zelfs de bronnen en documenten,
waaruit het nageslacht deze historie zou kunnen vorsen, behandelt, zodat de
kostbaarste bronnen hier vergaan. En dit geldt zowel van die bronnen, welke in
handen of onder de macht der Overheid zijn als van die over welke particulieren
beschikken. Des te onbegrijpelijker is deze onachtzaamheid, omdat juist van de
bevolkingen der Curaçaose Eilanden haar vaderlandsliefde, haar gehechtheid aan de
geboortegrond - die deugd der liefde, welker majesteit St. Thomas met zoveel recht
beschrijft - schier haars gelijke niet gevonden wordt en deze zelfs zo sterk en innig
is, dat de bewoners der onderscheidene eilanden elkander bijna niet eens als
landgenoten willen erkennen.
Redelijkerwijze zou men dus mogen verwachten, dat al wat op hun Eilanden
betrekking heeft, met zorg wierd bewaard. Nòg erger is deze onachtzaamheid, omdat
het grote belang van dit Gebied toch zeker voldoende blijkt uit de
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gevechten, zeeslagen en zelfs oorlogen, die de volken geleverd en gevoerd hebben
om het bezit van onze Eilanden.
Pijnlijk evenwel is deze onachtzaamheid, nu in deze tweede Wereldoorlog dit
gebied tezaam met Suriname vrij gebleven is van den vijand, zodat in de eeuwen,
die komen zullen de annalen onzer vaderlandse historie Curaçao en Suriname, met
het kleine onbezet gebleven deel van Indië, een stukje van Nieuw Guinea, bij herhaling
zullen noemen. Ongetwijfeld zal in de tijd, die komen gaat, meer aandacht aan
Curaçao gewijd worden.
Vele hoge persoonlijkheden hebben gedurende Wereldoorlog II de Curaçaose
eilanden bezocht. Nederlandse instellingen vestigden er haar zetel. Inderdaad pijnlijk
zal het dan zijn wanneer hun, die vragen om gegevens omtrent dit gebied, niets ten
antwoord zal kunnen worden gegeven.
Een alles omvattende Geschiedenis van het Curaçaos Gebied zal dus te gelegener
tijd moeten worden geschreven. ook al om tegemoet te komen aan de zeer
gerechtvaardigde wens, door den Voorzitter der Staten van Curaçao, John Horris
Sprockel, bij de behandeling der Curaçaose Begroting 1944 ten aanzien van gebrek
aan nationaal Curaçaos geschiedenisonderwijs geuit.
Toen de schrijver dezes nu vernam, dat anderen begonnen waren om in een
monographie op het gebied hunner kunde, vast te leggen zoveel zij nu nog konden
achterhalen eer het verloren ging, meende hij althans een proeve te moeten doen ten
aanzien van die in onze huidige maatschappij zo op elk gebied belang- en invloedrijke
factor, welke de Pers genoemd wordt.
Een welkome gelegenheid bood het samentreffen van het zestigjarig jubileum van
Dagblad Amigoe di Curaçao op 1 Januari 1944 met dat van de Nederlandse
Journalisten-Kring en van het veertigjarig jubileum der Nederlandse
Rooms-Katholieke Journalisten-Vereniging, welker zetels tijdelijk, gedurende deze
tweede wereldoorlog, op Curaçao gevestigd
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zijn. De schrijver meende hierdoor twee belangen te dienen: conservering van veel,
dat nog slechts in het geheugen der levende generatie bewaard is en een overigens
praetentieloze bijdrage te leveren aan de geschiedenis der Nederlandse Pers in het
algemeen.
Wat het Eiland Curaçao betreft, bestond er iets, van de andere niet. Pater A.P.
Euwens O.P. in de ‘Amigoe di Curaçao’ van 22 Juni 1922, Pater H.M. Hulsman O.P.
in de editie van 30 December 1933, en W.M. Hoyer in ‘La Prensa’ van 9 April 1934,
hebben reeds lijsten samengesteld van wat zij, wat betreft het Eiland Curaçao, hebben
kunnen achterhalen; zonder deze lijsten was het zeker onmogelijk geweest tot het
resultaat te komen, dat hierbij gepubliceerd wordt.
Pater Euwens' lijst is practisch een copie van een lijst, welke de krantenverzamelaar
Casten D. Meyer hem bij brief van 3 November 1919 toezond. Pater Hulsman heeft
deze lijst aanzienlijk weten uit te breiden.
Het is gelukt deze lijst ongeveer te verdubbelen door verschillende toen niet
achterhaalde periodieken in te lassen en bovendien zijn waar mogelijk aan de lijst
van namen die biezonderheden en karakteristieken toegevoegd, welke den lezer een
indruk geven van het blad, welks naam alleen toch bijna niets zegt.
Allereerst volgt een lijst van welke periodieke publicaties bekend zijn geworden:
Aruba, Bonaire, Curaçao, Bovenwinden. Hierna volgt een uiteenzetting omtrent
factoren, welke op de ontwikkeling der journalistiek in Curaçao invloed hebben
geoefend (talen, drukkerijen, berichtgeving) om vervolgens de inhoud der Curaçaose
kranten en haar doel in samenvattend verband te bezien en na te gaan hoe uit dit alles
de huidige Curaçaose pers is tot stand gekomen.
Enkele plaatselijke gebeurtenissen zijn iets uitvoeriger vermeld dan men in een
geschrift over de Pers eigenlijk zou verwachten. Dit is gedaan voor hen, die op
Curaçao als de vreemdelingen in Jeruzalem zijn.
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Vaak stuit men bij zijn naspeuringen op de meest tegenstrijdige gegevens. Het is niet
steeds mogelijk geweest dit alles te ontraadselen. Behalve deze tegenstrijdigheden
zijn er nog andere open vragen, welke voor verdere geschiedvorsing bewaard blijven.
De schrijver dankt allen, die zo welwillend waren hem te helpen. Zonder hun
gewaardeerde hulp zou het moeilijk, zo niet onmogelijk geweest zijn tot het hier
aangeboden resultaat te komen. In het biezonder erkent de schrijver zijn dank aan
de Heren S.A.L. Maduro, die hem uit zijn rijke archief veel materiaal, vooral dat ter
illustratie, ter beschikking stelde, J.A.M. Hart, die als directeur van de Paulusdrukkerij
de uitgave verzorgde, J. Linker, die bereid was het foto materiaal voor dit boek te
vervaardigen en E.A. Winters van de Gouvernementspersdienst, die het symbolische
bandstempel ontwierp.
Het spreekt vanzelf, dat de meningen welke de schrijver in dit geschriftje naar
voren brengt, niet steeds die van de betrokken verenigingen of van al haar leden
behoeven te zijn.
Als norm voor opneming is gesteld: op bepaalde of onbepaalde tijden verschijnende
geschriften. Of zulk een geschrift gedrukt, of gestencild verscheen of verschijnt, is
buiten beschouwing gelaten, daar enkele van de belangrijkste geschriften op de meest
primitieve wijze tot stand kwamen. Ook geschriften, welker circulatie beperkt is tot
zekere groep - club en schoolblaajdes - zijn opgenomen, omdat in onze kleine
samenleving immers alles het eigendom der gemeenschap is. De waardij van dit
gemeenschappelijk bezit, dat de Pers is, ook in Curaçao beter te doen beseffen, zij
het resultaat van dit geschrift.
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Hoofdstuk I.
Hier volgen thans eerst in chronologische volgorde de periodieken der onderscheidene
Eilanden. De namen van de in December 1944 nog verschijnende bladen zijn gemerkt
met een sterretje.
Waar de kranten en tijdschriften te vinden zijn - iets wat feitelijk in deze eerste
volledige ephemerographie van Curaçao verwacht mocht worden - kon de samensteller
helaas niet aangeven. Of hij had ‘passim’ moeten schrijven.
De gouvernementsarchieven hebben geen verzamelingen. De Openbare Leeszaal
evenmin. Hier en daar gelukte het particuliere verzamelaars te vinden, die wel eens
losse nummers - soms slechts alleen de koppen - van enkele bladen in vaak
deerniswekkende toestand bezaten. De drukkerij van ‘De Curaçaosche Courant’ bezit
een volledige verzameling van haar blad. Het Amigoe-archief bezit er ook een. De
redactie van ‘Boletin Comercial-Handelsblad’ bezit bijna volledige verzamelingen
van haar eigen dagblad, alsmede van de ‘Amigoe di Curaçao’, de Beurs- en
Nieuwsberichten’ en ‘La Prensa’. De Heren W.M. Hoyer en S.A.L. Maduro
beschikken over mooie verzamelingen, van allerlei'. Voor het overige kon de
samensteller slechts slagen door gebruik te maken van kennissen en vrienden in de
oude Curaçaose kringen.
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Aruba.
1874.
1. Express Office. Volgens een stuk van Jossy M.L. Maduro in de Amigoe di Curaçao
van 30 December 1933 (bijblad) vermelden zijn aantekeningen dit blad.
Het zou verschenen zijn in 1874, uitgegeven door Abraham Namias die Castro.
De Heer Maduro vraagt of dit mogelijk hetzelfde blad is als hetgeen in 1885 door
J.P. Fidanque op Curaçao werd uitgegeven (zie aldaar nr. 30). Het bleek niet mogelijk
deze zaak verder te onderzoeken.

1890.
2. El Semanario, weekblad in het Nederlands, Spaans en Papiament;
uitgever-redacteur Willem Cornelis Grünings (over wien onder Curaçao nr. 24, 27,
41, 49, 84, 87 en 90). Berichtgeving en belangen. Zeer fel tegen de R.K. Kerk,
1890-1895. Op Curaçao begon Grünings in 1892 een gelijknamig blad (Curaçao nr.
49).

1894.
3. De Arubaansche Courant, weekblad in het Nederlands. Spaans en Papiament.
Uitgever-redacteur Jan Jacob Beaujon (wijlen de notaris, † 13 December 1942).
Berichtgeving en belangen.

1899.
4. El Farro, weekblad in het Nederlands, Spaans en Papiament. Uitgever-redacteur
Leonardo Johannes Macabeo Henriquez (koopman). Berichtgeving, belangen
1899-1903. (In Amigoe di Curaçao van 24 Juni 1922 wordt het blad El Faro
genoemd).
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1906.
5. La Voz del Pueblo, weekblad in het Nederlands, Spaans en Papiament.
Uitgever-redacteur Horacio Yrausquin Lampe (vrijmetselaar, maar niet zeer
anti-Katholiek, zie ook nr. 6). Later J.C. Beaujon. Berichtgeving en belangen.
1906-1910.

1907.
6. La Voz di Aruba. De Amigoe di Curaçao van 20 April 1907, nr. 1216 schreef
onder het hoofd ‘Een nieuwe Collega’: ‘De heer H. Yrausquin Lampe van Aruba
bezit een taai volhardingsvermogen en een grote durf. Opnieuw heeft hij het
ondernomen een courant uit te geven op Aruba: “La Voz di Aruba”, niettegenstaande
reeds tot driemaal [? welke 3; bekend is slechts “La Voz del Pueblo” en dit had in
1907 nog géén schipbreuk geleden] toe een dergelijke onderneming schipbreuk moest
lijden.’

1929.
7. *Pan Aruban, weekblad in het Engels met berichten voor de employees van de
Lago Oil and Transport Company Ltd. te San Nicolas. Uitgegeven door de
maatschappij onder redactie, eerst van R. Miller, later J.L. Forster, thans R.W.
Schlageter (ook nrs. 18 en 24). Eerste nummer Juni 1929. [Afbeelding 32].

1932.
8. Aruba Grafico, geredigeerd door Walter Oberbach (Duitser, thans geïnterneerd
op Bonaire) verscheen medio 1932; hield reeds op te verschijnen einde van hetzelfde
jaar, ‘wegens de nieuwjaarsdrukte’, zoals aan de Amigoe di Curaçao geschreven
werd. In Februari 1933, zo werd aangekondigd, zou het blad weder verschijnen, maar
het verscheen niet meer.
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1. De nieuwsbladen van Curaçao. ‘Aruba Post’ is het enige dagblad van Aruba. ‘La Cruz’ en ‘La
Union’ zijn weekbladen in het Papiament. Links onderaan ligt ‘Daily Force’, het dagblaadje van de
Noordamerikaanse troepen op Curaçao.
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2. Voorpagina van Curaçao's eerste nieuwsblad de dato 11 December 1812. Ware afmetingen 21 ×
34 cm.
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9. The Advertiser. Zie onder nr. 124 van Curaçao. Indien dit hetzelfde blad mocht
zijn is het de enige doublette van deze lijst.

1933.
10. Brisa de Aruba, ‘Organo oficial di Liga Arubiano di Catolico’, weekblad in het
Papiament. Was gedurende een jaar het bijblad van La Union (zie Curaçao nr. 112).
Redacteur Pater Reginaldus Dellaert O.P. Het werd gedrukt op de toenmalige
Drukkerij van het Vicariaat op Curaçao. Eerste nummer 16 November 1933; laatste
December 1934.

1934.
11. El Despertador, weekblad in 4 talen: Nederlands, Spaans, Engels en Papiament.
Eerst geredigeerd door Gustaaf Adolf Kuiperi (die in 1940 een eigen blad begon, nr.
23), daarna door Aristides E. Wever. Behartigde belangen en berichtgeving. Eerste
nummer Februari 1934, verschijnt niet meer. Uitgegeven door de N.V. Arubase
Drukkerij en Uitgeverij [Afbeelding 11].
12. Strea di Nort. Parochieblaadje van de R.K. Parochie te Noord. Redacteur Pastoor
Pius Paanakker O.P., het werd gestencild en bestond twee jaren, toen de pastoor met
verlof ging en na zijn terugkeer elders pastoor werd.

1935.
13. Geestelijke Groei. Maandblad van de Protestantse Gemeente Aruba. Redacteur
Ds. Gerard Engelbert Alers. Was gesteld in het Nederlands en Papiament. Drukkerij
O.L. Ponson. Bestond tot eind 1936. (Zie ook nr. 34) [Afbeelding 27].
14. El Observador, weekblad in het Nederlands, Engels en Papiament. ‘Semanario
dedicá na interes di pueblo di
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Aruba’. In het eerste nummer wordt uiteengezet dat ‘het eindelijk gelukt is te slagen’
in de behoefte van nog een plaatselijk blad te voorzien. ‘Hoevele kranten zijn hier
niet reeds in de wieg bezweken!’ Het zal doorzettingsvermogen kosten, zegt de
redactie, die er bij voegt, dat stukken ‘die strekken om beledigingen van persoonlijke
aard tegen anderen te lanceren terzijde zullen worden gelegd’. ‘Gewichtig, groot,
ingewikkeld en belangrijk is de taak van den redacteur, die bloot staat aan critiek en
wij weten te goed, dat geen zwaard scherper en vreeswekkender is dan de critiek.’
‘Leef lang en onwankelbaar El Observador. Moge uw oogst zijn voorspoed en zegen,
de bevolking van Aruba tot heil, den waardigen redacteur tot zelfvoldoening’ (blz.
4). Het heeft niet mogen baten: eerste nummer 17 April 1935, laatste medio 1938.
Redacteur Adelbert C. Schotborgh [Afbeelding 11].

1936.
15. The Eaglet, published to all members of the Arend Colony Club to inform them
of forthcoming club activities, etc. Weekblad van de Arend Petroleum Maatschappij
N.V. op Aruba. Redacteuren W.M. Thomas en G. Merryweather beiden Engelsen).
Eerste nummer 18 Januari 1936, waarna het gedurende vijf maanden wekelijks uit
kwam. Daarna stortte het in en werd door W.M. Thomas in Juni 1940 nogmaals
uitgegeven, weer als weekblad en wel gedurende 18 maanden. Het zag er toen beter
verzorgd uit. Laatste nummer 21 December 1941. Hierna werd een gestencilde
circulaire uitgegeven. Het blaadje was gestencild en had een oplage van ongeveer
90 exemplaren.
16. El Regulador, weekblad in het Nederlands en in het Papiament. Opgericht als
tegenpartij van El Despertador (nr. 11) ter verdediging van Jan H.A. Eman (Sjon
Henny. sedert 1942 Statenlid). Redacteur voor de buitenwereld Julio
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Monte, later nog Jacobo A. Hernandez (ook nrs. 19, 30 en 33). Eerste nummer 17
October 1936; verscheen slechts enkele malen. Drukkerij Tipografia Mercantil op
Curaçao. In 1942 richtte Jan H.A. Eman zelf ook nog eens een Regulador op (nr. 31)
[Afbeelding 11].

1938.
17. * Aruba Post, het enige dagblad, dat op Aruba beproefd is. Geeft het voornaamste
wereldnieuws in het Engels. ‘The local newspaper is printed in English but some of
its columns, legal notices and advertisements are printed in Dutch. Its news items
and editorials sometimes have queer expressions which sound amusing to the
American reader. It is issued daily and carries last minute news flashes’ (Ds. W.
Rufus Rings van de Noordamerikaanse troepen op Aruba in zijn ‘Aruban Annals’,
blz. 13).
Opgericht 5 Juli 1938 in Oranjestad, in September 1938 naar San Nicolas verplaatst.
Redacteur-drukker was Simson Vieyra. Toen deze in Juni 1943 vertrok, bleef hij
eigenaar, doch een Engelsman H.L. Leigh-Coop werd redacteur. Nog hetzelfde jaar
werd deze uitgezet, omdat hij onder het Britse vaarplichtbesluit viel en geen
vergunning had een andere betrekking te aanvaarden. Sedertdien leidt Vieyra's
echtgenote J.M. Vieyra-Vredeveld de zaak. N.V. Arubase Drukkerij & Uitgeverij
[Afbeelding 1].
18. *Lago Safety, maandblaadje in het Engels; uìtsluitend interne zaken van de Lago
Oil and Transport Company Ltd. betreffende. Begonnen in 1938 (te vergelijken met
‘Veiligheidsdienst’ van de C.P.I.M. zie Curaçao nr. 139) Redacteur R.W. Schlageter;
zie ook nrs. 7 en 24) [Afbeelding 32].

1939.
19. La Voz di Aruba, katholiek weekblaadje in het Nederlands, Spaans, maar bijna
uitsluitend Papiament. Redac-
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teur Jacobo A. Hernandez (nrs. 16, 30 en 33). Begon in Juni 1939, ging in 1940
failliet. Gedrukt bij N.V. Arubase Drukkerij en Uitgeverij [Afbeelding 11].
20. El Deporte, weekblad in het Spaans en Papiament. Gewijd aan de sport,
Redacteuren C.R.M. Booi en C.R. Lacle 1939-1940.
21. *The Arrow, weekblad van de Aruba Rotary Club, in het Engels. Redacteur
Robert V. Heinze (een Noordamerikaan). Gestencild. Eerste nummer 28 November
1939 [Afbeelding 27] (vg. Curaçao nr. 142).

1940.
22. Rimboeflitsen, maandblad, orgaan van de St. Paulusgroep der R.K. Padvinderij
Aruba. Gestencild clubblaadje. Geredigeerd door de padvinders zelf. Verschijnt niet
meer. (Zie nr. 27). Eerste nummer November (?) 1940.
23. La Verdad, weekblad, ‘semanario independiente pa defende y cultiva progreso
di Aruba y su pueblo’. Redacteur-uitgever G.A. Kuiperi. In het Nederlands, Spaans,
Papiament en Engels. Begonnen door Kuiperi toen hij El Despertador (nr. 11) verliet.
Wilde met dat blad concurreren in berichtgeving en beschouwingen. Begonnen 1940,
gestaakt September 1943. Gustaaf A. Kuiperi's vader was uit Europees Nederland;
hij zelf is Arubaan. Na stopzetting van zijn blad verliet hij Aruba en ging naar Cuba
[Afbeelding 29].
24. *Aruba Esso News, ‘published by the Lago Oil & Transport Company Ltd.’ te
San Nicolas, Aruba. Bedoeld als band tussen het personeel van de Lago
oliemaatschappij. Artikelen hebben daarop betrekking. Engels en Papiament.
Redacteur R.W. Schlageter (dezelfde van nrs. 7 en 18). Eerste nummer December
1940, vervolgens 's Vrijdags om de drie weken. Gedrukt op Curaçao bij ‘De
Curaçaosche Courant’ (Pieter Carel Gorsira) [Afbeelding 32].
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In December 1943 begon de Curaçaose Oliemaatschappij eenzelfde soort uitgave
De Passaat (Curaçao nr. 191).
25. Gevaar en Bescherming, maandblad, officieel orgaan van de Arubaanse
Vereniging voor Luchtbescherming, Oranjestad, Aruba. Redacteuren Dr. Adriaan
F. Dussenbroek en Jhr. Willem de Brauw. Er verschenen slechts 3 nummers (de
vereniging van welke het uitging, ging eveneens ter ziele), nl. in Mei, Juni en Juli
1940. Stukken in het Nederlands, Papiament en Engels. Gedrukt bij General Printing
Comp. [Afbeelding 28]. Zie onder Curaçao 153.
26. *Tivoli Gazet, weekblad, orgaan van de Aruba Tivoli-club. Eerste nummer 21
Augustus 1940 met titel ‘Boletin ATC’. De eerste tijd werd het blad gedrukt bij
Dominico Wever. Wegens te hoge drukkosten later gestencild. Bij de 4e jaargang
werd de nieuwe titel ‘Tivoli-Gazet’ ingevoerd. Gesteld in het Nederlands, Engels,
Spaans en Papiament. Geredigeerd door een commissie [Afbeelding 31].
27. Op de Uitkijk, gestencild maandblad van de St. Franciscusgroep der R.K.
Padvinders op Aruba. Nog in 1940 hield het op te verschijnen. Het was geheel in het
Nederlands (zie nr. 22).

1941.
28. Aruba Commercial, ‘first business magazine, it is going to be a monthly
magazine for the purpose of promoting commercial, industrial and civic interest of
the island of Aruba (blz. 1).
Op blz. 10 wordt gezegd, dat het blad alle Arubaanse kooplieden zal gaan
registreren en dat exemplaren van het blad ‘are being sent to the chambers of
commerce all about the American countries’. Slechts één nummer verschenen. October
1941. Uitgave van de Aruba Business Men Association, die ook practisch ter ziele
is.
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29. *Sportblad Caribe, weekblad van de Sportclub Caribe. In het Nederlands en
Engels. Geredigeerd door een daartoe aangewezen commissie en Jhr. Willem de
Brauw. Stuwkracht van het blad is Oscar E. van Kampen (over wien onder Curaçao
nr. 123, 130 en 202 en in Hoofdstuk III). Eerste nummer 28 Maart 1941; verschijnt
nog [Afbeelding 31].

1942.
30. La Esfera, weekblaadje in het Nederlands, Spaans en Papiament. Redacteur was
tijdelijk Jacobo A. Hernandez (nrs. 16, 19 en 33) tot Edgardo Diaz Lemus uit Curaçao
kwam en redacteur werd. Als bijlage verscheen ‘Boletin de Noticias’, aanvankelijk
ook onder redactie van Jacobo A. Hernandez, die het nieuws waarmede de bijlage
gevuld was, afluisterde. Diaz staakte deze practijk en ontving voortaan zijn nieuws
van het Britse consulaat op Aruba. Door omstandigheden nam Diaz al spoedig ontslag;
Johan Blatz, die de drukkerij en al gekocht had, ging met de bijlage alleen nog enige
tijd door, maar aangezien deze evenmin rendeerde als het hoofdblad - men had
bovendien gebrek aan lettermateriaal en een degelpers - hield hij ermede nog in 1942
op. Uitgevers waren geweest Juan Enrique Croes, C.L. Juliao, e.a. Het blaadje bevatte
vooral ook plaatselijke berichtjes.
[Afbeelding 11].
31. El Regulador, orgaan van Jan Hendrik Albert Eman (Sjon Henny, Statenlid
sedert 1942). Politiek en propaganda. Het blad was bedoeld als weekblad, maar
verscheen slechts éénmaal in December 1942 (Amigoe di Curaçao van 8 December
1942).
Bij nr. 31: Op 23 Juni 1945 bleek, dat Jan H.A. (‘Henny’) Eman zijn blad El
Regulador toch voortzette. Drie jaren na het onder nr. 31 genoemde verscheen een
nummer, dat, gedateerd op voormelde datum, als onderschrift droeg: Jaargang 1, no.
3. Hieruit bleek tevens, dat nr. 31 door Eman gezien wordt als voortzetting van nr.
16, dat in 1936 verscheen als ‘weekblad’, maar ook toen slechts eenmaal verscheen.
Het is dus een merkwaardig product, dat na negen jaren nog aan het derde nummer
van zijn eerste jaargang bezig is. Dit derde nummer, gedrukt bij J. Blatz, Aruba,
bestaat uit een vel van 40 × 65 cm., aan de voorzijde in het Nederlands, aan de
achterzijde in het Papiament bedrukt. Het werd door de Militaire Overheid voor de
krijgs- en zeemacht verboden. De taal van het blad is primitief: ‘Wij zijn uit beginsel
sterk tegen het aanwenden van camouflages in publieke zaken, een van onze
standpunten dat wij in de Staten krachtig naar voren brachten, telkenmale dat wij
van mening waren, dat een dergelijk dekmantel voorgespanen werd. Het is dus niet
van ons te verwachten, dat wij de wederom verschijning van dit blad, dat net als de
komeet een lange tijd wegblijft.........’
32. *De Lasso, katholiek maandblad voor de jeugd, uitgegeven door Huize de la
Salle (‘Frères des écoles chrétiennes’) te Oranjestad. Eerste nummer September 1942.
Het
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blad wordt in het Nederlands gesteld en wordt steeds beter. Drukkerij N.V. Arubase
Drukkerij en Uitgeverij. Zie Amigoe di Curaçao van 2 October 1942 [Afbeelding
31].
33. El Noticiero, blaadje in het Papiament op formaat 28 × 39 cm. met
nieuwsberichten, Redacteur Jacobo A. Hernandez (nrs. 16, 19 en 30), die het op
stapel zette, toen hij van La Esfera/Boletin de Noticias (nr. 30) vertrokken was.
Gedrukt bij Dominico Wever. Toen de kosten niet gedekt werden, drukte Wever het
niet meer. Slechts vier nummers zijn zodoende verschenen (niet te verwarren met
het vroegere El Noticiero van Curaçao, aldaar nr. 132).
34 *Maandblaadje der Protestantse Gemeente van Aruba. Gestencild maandblaadje
met buitenop een pentekening van het aardige kerkgebouw. Redacteur Ds. Gerard
Engelbert Alers (nr. 13). Nederlands en Papiament. Eerste nummer November 1942
[Afbeelding 27].

1943.
35. *Catholic News Bulletin, religious newspaper for the West Indies, published
by St. Theresia's Parish San Nicolas, Aruba. Verschijnt de 9e en 23e van elke maand.
Redacteur Pater Michael Holterman O.P., pastoor van genoemde parochie. Het eerste
nummer verscheen in Juni 1943. Opgericht in verband met de vele uitsluitend Engels
sprekenden op Aruba. Geheel in het Engels. Drukkerij La Esfera, Oranjestad. Amigoe
di Curaçao van 10 Juni 1943 [Afbeelding 11].
36. *Strand News, reclameblad van Hotel Strand te Oranjestad (zie over het hotel
in Dagblad Amigoe di Curaçao van 11 November 1943). Aankondigingen en menus.
Redacteur Ch. J. Neme, een Libanees, tevens eigenaar van het hotel. Geheel in het
Engels. Verschijnt eens per maand en is gedrukt. Eerste nummer 18 December 1943
[Afbeelding 11].
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1944.
37. *Victoriablad, orgaan van de sportvereniging Victoria te San Nicolaas.
Redacteuren J. de D. Arends en J. Hasselmeyer. Sportnieuws en moppen.
Gehectografeerd. Eerste nummer Januari 1944.
38. *Alma Deportivo, sportblad, dat om de veertien dagen te San Nicolas verschijnt.
In het Papiament. Redacteur Narciso Kock, een aangewezen arbeider van de Lago
Oil and Transport Company Ltd. te San Nicolas. Slechts één blad op tabloïde-formaat.
Drukkerij General Printing Co. Eerste nummer 1 Augustus 1944.

1945.
39. *Sport, maandblad van de Sportvereniging Savoneta Juniors. Redacteur H.A.
Hirschfeld. In het Papiament. Gestencild. Eerste nummer Februari 1945.
40. *Aruba, ‘maandblad voor algemene belangen van Aruba, uitgegeven ten bate
van het Aruba Hulpfonds voor Nederland’. Advertentieblad in het Nederlands en
Papiament met de bedoeling gelden voor Nederlands wederopbouw samen te brengen.
Redacteur Rito Maximo Booi, die vroeger El Deporte (nr. 20) redigeerde. Gedrukt
bij General Printing Company (Willem F.D. Wever) in 1500 gratis verspreide
exemplaren. Eerste nummer Maart 1945.
41. Oranje, orgaan van het Comité Bevrijd Nederland. Van dit orgaan is maar één
nummer verschenen, nl. bij de terugkeer van Hare Majesteit de Koningin in bevrijd
Nederland. Het was gedrukt op Curaçao (bij De Stad N.V.) en bevatte bijdragen van
den Gouverneur, van Gezaghebber I. Wagemaker en andere autoriteiten. Uit dit ene
nummer krijgt men de indruk, dat het niet de bedoeling is meer nummers uit te geven.
25 × 23 cm.
42. *Adelante, onafhankelijk sportblad. In het Engels, met enkele stukken in het
Spaans. Redacteuren H.M. Nassy en O. de Vries. Gedrukt bij de Aruba Post, San
Nicolaas, Acht bladzijden op 29 × 39 cm. en niet onaardig uitgevoerd.

Bonaire.
Ook Bonaire heeft zijn blaadje gehad: ‘De Kampioen’, orgaan van de Bonairiaanse
Voetbalbond (B.V.B.). Gestencild maandblaadje van één bladzijde in het Papiament.
De bond werd opgericht 23 November 1934 en bestond drie jaar. Of het blaadje ook
zo lang bestaan heeft, schijnt niet meer te achterhalen. Op afbeelding 31 staat een noodzakelijkerwijze verkleinde - reproductie (links bovenaan).
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Curaçao.
1812.
1. *De Curaçaosche Courant, weekblad. Uitgever Pieter Carel Gorsira.
Verscheen 11 December 1812 voor het eerst als ‘The Curaçao Gazette and
Commercial Advertiser’ [Afbeeldingen 2 en 30]. Uitgever was William Lee, Printer
to the King's most excellent Majesty’. Oorspronkelijk in het Engels uitgegeven, met
enkele stukken in het Nederlands, verscheen dit blad sedert Maart 1816 als De
Curaçaosche Courant alleen in het Nederlands.
De aanleidende oorzaak van de oprichting der Curaçaosche Courant was misschien
de vreselijke aardbeving te Caracas in Venezuela op 26 Maart 1812 (Witte
Donderdag), waarbij 12.000 mensen om het leven kwamen, dan wel de nederlaag
der Independenten in 1812, waarna Lee hier zijn heil zocht.
Genoemde William Lee had een drukkerij in Caracas en wat Lee uit de algemene
verwoesting nog van zijn drukkerij had weten te redden, bracht hij toen over naar de
nabijgelegen, destijds Engelse kolonie Curaçao, waar hij meer steun hoopte te vinden
dan hij vooreerst in die treurige - hetzij dan natuurkundige hetzij politieke omstandigheden te Caracas kon verwachten.
Na Lee's dood 5 Augustus 1823, voortgezet door zijn weduwe tot 1833. Twee
employees van de drukkerij, A.L. Statius Muller en J.F. Neuman Wz., werden toen
door aankoop eigenaren van drukkerij en krant. Alles bleef in hun familie (resp. A.L.
Statius Muller & C.J. & A.W. Neuman Fzn., daarna J.P.E. Neuman).
In 1908 kocht C. Gorsira alles op van J.P.E. Neuman. Na zijn dood in 1919 tot
1938 Erven C. Corsira of Wed. C. Gorsira; sedert 1938 eigendom van Pieter C.
Gorsira (zoon
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van C.). Het blad is sedert zijn oprichting een semi-officieel blad, waarin alle
gouvernementsbesluiten e.d. worden geplaatst. Het blad is echter geen eigendom
van het Gouvernement, dat betaalt voor opneming. Het merkwaardige is, dat er
vroeger wel een contract schijnt te hebben bestaan, maar thans niet meer (hoofdstuk
IV en V).
Zestig jaar lang is ‘De Curaçaosche Courant’ het enige nieuwsblad gebleven van
Curaçao.

1864.
2. Shema Israel, orgaan van de Israëlietische reformvereniging El Porvenir. Eerste
nummer 29 Januari 1864; 12e en laatste 30 Mei 1865 toen de Reform-gemeente tot
stand gekomen was [Afbeelding 12].

1869.
3. El Evangelio Liberal onder redactie van Antonio Leocadio Guzman.

1870.
4. Noticioso onder redactie van advocaat Abraham Mendes Chumaceiro Aaronzoon,
bedoeld tegen den toenmaligen President van Venezuela, A. Guzman Blanco.
Verscheen in 1870. (Deze Chumaceiro wordt genoemd in Mr. K.H. Corporaals
proefschrift ‘De internationaal-rechtelijke betrekkingen tussen Nederland en
Venezuela van 1816 tot 1920; Leiden 1920; ook is naar hem op 20 Februari 1943 de
A.M. Chumaceiro-kade aan het Waaigat genoemd; portret in ‘Minituras’ van
November 1925). Ook A.J. Pijpers (grootvader van Nic. van Meeteren) werkte
aanvankelijk aan de redactie mede.
5. De Onpartijdige, Curaçaose courant, hoofdzakelijk gewijd aan de vrije behandeling
van de belangen van de Curaçaose eilanden, toen kolonie. Uitgever de advocaat
Abraham M. Chumaceiro Azn (dezelfde van ‘Noticioso’ nr. 4) en Redacteur A.J.
Pijpers (Protestant, grootvader van
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Nic. van Meeteren). Na Pijpers' dood (hoofdstuk VII), Chumaceiro redacteur. Eerste
nummer 6 October 1870; laatste 16 Juli 1874. Hierna ging ‘De Onpartijdige’ over
in ‘El imparcial’ (nr. 10). Heeft niets met het gelijknamige nr. 123 te maken
[Afbeelding 13].

1871.
6. Civilisadó, ‘courant di pueblo’, het eerste in het Papiament uitgegeven blad; gewijd
aan de zaak van Mr. Willem K.C. Sassen. Sassen was procureur-generaal, toen
Herman F.G. Wagner de 38e gouverneur van Curaçao werd in 1871. Sassen was den
nieuwen gouverneur niet zo welgezind en na enige beledigingen moest hij het veld
ruimen, te meer daar hij door ingezonden stukken den gouverneur te lijf ging,
waarover in hoofdstuk VI verhaald wordt. Redacteur Casten David Meyer (van huis
uit katholiek, maar vrijmetselaar geworden; over zijn leven in hoofdstuk VIII). Portret
van Sassen in ‘Miniaturas’ van Juli 1926, blz. 3; van Meyer in het nummer van
Februari 1926.
Aan de zaak-Sassen had ook ‘De Onafhankelijke’ (nr. 9) zijn ontstaan te danken.
‘Civilisadó’ verscheen van 1 Juli 1871 tot 31 December 1875. Later gaf Meyer nog
uit ‘De Vrijmoedige’ (nr. 13) en ‘De Wakker’ (nr. 16), alle drie fel anti-katholieke
bladen [Afbeelding 18].
7. The Impulse, weekblad in het Engels, ‘a journal of news and litterature’. 2 October
1871 tot 12 Februari 1872. Redacteur Daniel de Sola (Jood; 8 Augustus 1846-30
Januari 1896). Deze De Sola was een uitnemend stilist zowel in het Engels als het
Spaans. Hij gaf in deze talen trouwens ook les aan het vroegere Colegio Leon
(Otrabanda), een vrijmetselaars-college, waar de betere niet-katholieke jeugd school
ging. De Sola zelf was niet anti-katholieke zijn stukken getuigen van gezond denken
en beschaving [Afbeelding 16].
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1872.
8. L'Echo de Curaçao. Inhoud van alles. 15 Maart 1872-24 Januari 1873, Journal
Franco-Espagnol. Uitgever De Beauvois. [Afbeelding 18].
9. De Onafhankelijke, ‘weekblad aan de behandeling van de ware belangen van
Curaçao gewijd’. Ontstaan uit de zaak-Sassen, waarover onder nr. 6 en in hoofdstuk
VI geschreven staat. Eerste nummer 11 September 1872. Lijfblad van Sassen. De
artikelen in dit weekblad waren zo fel dat zijn Redacteur Hendrik Conquet die
overigens noch persoonlijk noch naar zijn familie, kwaad bekend staat, al op 10
December 1872 wegens smaadschrift veroordeeld werd. Op 15 Februari 1873 vertrok
Conquet naar Santo Domingo, waar hij ongeveer 10 jaren in ballingschap bleef.
Zijn inmiddels aangewezen opvolger Jan C. Prince werd eveneens veroordeeld en
vertrok dezelfde dag, echter naar Puerto Cabello.
Een broer van Jan C. Prince werd toen redacteur (juiste naam niet bekend) en deze
werd tot een geldboete veroordeeld, waarmede het lot van ‘De Onafhankelijke’
bezegeld was. Op 19 Maart 1873 verscheen het voor het laatst. Sassen vertrok hierop
7 Mei naar Nederland (gestorven 29 December 1877 te Brussel). In 1822 (dus een
jaar voor afloop) kreeg Conquet gratie van gouverneur Van Heerdt tot Eversberg.

1874.
10. El Imparcial, weekblad in het Spaans. Uitgever-redacteur José R. Henriquez,
later Haim Penso Jesurun. Dit blad verving De Onpartijdige (nr. 5). Verscheen van
2 Juli 1874 tot 5 Mei 1916 [Afbeelding 13].
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In het nummer van 12 Maart 1875 wordt evenwel Jan B. van Berkel als ‘editor
responsable’ vermeld. In de Almanaque Guía van 1876, dus een jaar later, komt
onder Drukkerijen voor Imprenta del Comercio: ‘En este establecimiento se publica
El Imparcial, redactada por José R. Henriquez y Jesurun Penso.’ Jesurun Penso stierf
echter in 1894. Terstond daarna, of in elk geval in 1901, was H.M. Penso directeur,
daar zijn naam als zodanig vermeld wordt in het nummer van 15 November 1901.
Deze H.M. Penso overleed in Februari 1912 en de Amigoe di Curaçao van 13 Februari
1912 schreef bij het overlijden van redacteur Penso:
‘De overledene behoorde tot de beste persoonlijkheden, die onze kleine
maatschappij tot sieraad strekken. Hij was lid van de Koloniale Raad, Vice-consul
van Colombia en Directeur van El Imparcial.
Vooral in deze laatste hoedanigheid hebben wij den Heer Penso leren kennen, en
voegen wij er aanstonds bij, ook leren waarderen.
Het goede vond steeds in hem een moedigen verdediger en voor de waarheid streed
hij met al de kracht, die in hem was. Hij leefde voor de vooruitgang van onze kolonie
en voor, de wederopleving van handel en scheepvaart. Zijn woord had gezag onder
ons, zijn gematigde en bezadigde toon was ons ten voorbeeld.
Hoffelijk, in de vorm steeds, zou hij nooit iemand kwetsen, en wist hij het debat
bij meningsverschil immer zo te leiden, dat beide partijen op vrede en verzoening
aanstuurden.’
Het nummer van 27 Februari 1912 vermeldt als ‘directores interinos’ A.D. Capriles
en E.R. Moreno Brandao. Op 30 April d.a.v. treedt B.A. Jesurun als directeur op,
om op 9 Februari 1915 te worden vervangen door E. Moreno Brandao als
directeur-redacteur.

Joh. Hartog, Journalistiek leven in Curaçao

30

1875.
11. (El Correo de) las Antillas. Redacteur-uitgever Jan B. van Berkel, die in hetzelfde
jaar als verantwoordelijk redacteur van El Imparcial genoemd wordt (zie nr. 10).
12. Progreso, blad in het Papiament. Redacteur Isaac Flores (was zelf Katholiek).
Eerste nummer op 16 Mei 1875; laatste 5 November 1875 (verg. nr. 45) [Afbeelding
19]
13. De Vrijmoedige, weekblad. Curaçao nieuws- en advertentieblad. Eerste nummer
6 April 1875; laatste 7 Januari 1920. Redacteur en uitgever Casten David Meyer
(over wien onder nr. 6). In Civilisadó (nr. 6) ageerde Meyer tegen den gouverneur;
de Vrijmoedige en de Wekker (nr. 16) waren vooral tegen de R.K. Kerk en haar
geestelijkheid gericht. In beide bladen viel hij het katholiek onderwijs aan, omdat
‘het achterlijk was’. De Vrijmoedige was iets meer parlementair, iets tammer dan
de Wekker, die hij lange tijd tezamen redigeerde; de Wekker is plat.
Tegenover dit blad was de ‘Amigoe di Curaçao’ niet vriendschappelijk gezind.
Zo wordt in de Amigoe di Curaçao van 8 Februari 1896 de Vrijmoedige aangeduid
met de volgende woorden:
‘Het blad, dat onlangs van onverdachte en bevoegde zijde werd aangeduid als de
troebele bron, waaruit geen fatsoenlijk man de doop ener beoordeling zou wensen
te ontvangen’.
Ook bij het 25-jarig bestaan van genoemd blad schreef de Amigoe di Curaçao niet
zeer vriendelijk. Men leest daar ook nog (28 Maart 1901), dat in die lustra de uitgever
twee maal terecht stond voor de opneming van stukken, die voor lasterlijk werden
gehouden, maar vrijgesproken werd [Afbeelding 14].
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1879.
14. Boletin de la Librería de Agustin Bethencourt e Hijos, verscheen de 1e en
16e van elke maand sedert 1879. Gratis verspreid advertentieblad; volgens ‘Curaçao
que se va’ van John de Pool, Santiago de Chile, 1935, blz. 122, geredigeerd door Dr.
Victor A. Zerpa en na diens vertrek door John de Pools zwager Ernesto H. Römer.
Uit dit gratis verspreide advertentieblad ontstond in 1897 Diario del Comercio (nr.
67), waaruit in 1908 de Boletin Comercial (nr. 92) ontstond. Op de afbeeldingen 6
en 7 is deze ontwikkeling geïllustreerd.
15. La Industria, redacteur P.M. Sasso (Jood).
16. De Wekker, weekblad in het Nederlands. Redacteuruitgever A.T. Brusse en C.D.
Meijer, echter niet steeds gelijktijdig. Verscheen van 6 September 1879 tot 9 October
1915. Evenals de andere bladen van Meyer (nrs. 6, 13) fel anti-katholiek. Zie Amigoe
di Curaçao 10 Februari 1906. Ook werd het blad beschuldigd van ageren tegen den
gouverneur, Amigoe di Curaçao 10 Maart 1906. Vergelijking van Meyers Vrijmoedige
en de Wekker werd onder nr. 13 gegeven [Afbeelding 15].

1882.
17. La Union, weekblad in het Papiament. Niet te verwarren met de gelijknamige
nrs. 40 en 112. Redacteur-uitgever Gerrit Karel Vinck. Drukkerij Job Printing Office
aan de Waterkant, ongeveer waar thans de Hollandse Bank Unie staat, op de
bovenverdieping.
18. El Comercio, tweemaal per week in het Spaans. Redacteur Juan A. Larazabal
(Spanjaard). Verscheen van 1882 tot 1885.

1883.
19. El Ensayo. Uitgevers-redacteuren Guillermo Ernst en F. Williams (ook nr. 37)
[Afbeelding 26].
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20. El Liberal. Uitgever-redacteur Francisco A. Correa.
21. Revisor. Uitgevers-redacteuren Gustavo en Alfredo Ponce. Een religieus getint
blad (zie ook nrs. 29 en 63). Deze beide Ponces hadden een goede naam. In het
Papiament. [Afbeelding 26].

1884.
22. *Amigoe di Curaçao. Opgericht 21 December 1883 door den eersten
Dominicaansen Apostolisch Vicarius van Curaçao, Mgr. Henricus J.A. van Ewijk
O.P. als weekblad. Het weekblad verscheen in twee talen: Nederlands en Papiament.
Na 1900, toen nog een vervolgverhaal in het Papiament werd opgenomen, werd met
behoud van de Papiamentse titel uitsluitend Nederlands gebruikt, terwijl ‘La Cruz’
(nr. 75) het Papiamentse volksblad werd, na 1922 ter zijde gestaan door ‘La Union’
(nr. 112).
De ‘Amigoe di Curaçao’ verscheen eenmaal per week van 1884 tot 1935; tweemaal
per week van 1935 tot eind Februari 1941; sedert 1 Maart 1941 is het een dagblad.
Redacteur (benoemd door den Apostolisch Vicarius) waren: Pater Jordanus
Onderwater O.P. 1884-87; Pater Gregorius Willems O.P. 1887-'88; Pater Jacobus
Bebelmans O.P., 1888-'95; Pater Reginaldus Regouin O.P. 1895-'96; Ferdinand van
den Donk pr., en enkele malen ad interim Victor Cornelis Zwijsen van de Congregatie
O.L.V. Moeder van Barmhartigheid (‘Fraters van Tilburg’; ook de eerste
hoofdredacteur van ‘La Cruz’ nr. 75); na terugkeer naar Nederland kwam Zwijsen
aan ‘De Tijd’ te Amsterdam.; Pater Hyacinthus A.C. Baars O.P. 1897-1901; Pater
Raymundus J.C. Wahlen O.P. 1901-'18 (de eerste redacteur, die geheel vrijgesteld
werd voor het werk; het missie-orgaan werd toen ook nieuwsblad); Pater Marcolinus
H. Kösters O.P. 1918 - Maart 1919; Pater Ambrosius P. Euwens O.P. Maart 1919 November 1926; Pater Petrus I. Verriet O.P.
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3. Curaçao's eerste dagblaadje, begonnen in 1886. Zie onder nr. 36. De ware afmetingen zijn 23 × 32
cm.
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4. ‘Bulletin of Wireless Messages’ (nr. 107) is het eerste blad, dat zijn nieuws draadloos ontving in
1918. Ware afmetingen 28 × 40 cm.
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November 1926 - Mei 1931 (de tegenwoordige Apostolisch Vicarius); Pater Maurus
H. Hulsman O.P. Mei 1931 - November 1940; Dr. Joh. Hartog November 1940 tot
heden.
Een levensbeschrijving van alle redacteuren tot 1933 is te vinden in de Amigoe
di Curaçao van 30 December 1933. Gedrukt op de Drukkerij van het Vicariaat, na
Februari 1941 op de Paulus-drukkerij.
Afbeelding 5 geeft een overzicht van de verschillende koppen, welke ‘Amigoe di
Curaçao’ in de loop der jaren gehad heeft. De bovenste kop vormde het begin in
Januari 1884 en werd op 6 Maart 1886 vervangen door de holle sierletter van de
tweede kop. Aanvankelijk stonden deze letters evenals de eerste kop in een boog
(het was dus geen cliché), maar op 30 Juli 1887 worden de letters in horizontale lijn
naast elkander geplaatst, mogelijk om plaats te winnen. Dat bleef een lange tijd, nl.
tot en met 31 Maart 1900. Het hierna volgende nummer, van 7 April 1900, draagt
een kop, die niet afgebeeld is om de foto niet te overladen te maken, temeer daar
deze kop kennelijk als tijdelijk bedoeld was. Hij heeft slechts enkele maanden boven
de krant gestaan en bestond uit een gewone, enigszins cursief staande drukletter. Op
29 September 1900 is de derde afgebeelde kop boven de ‘Amigoe di Curaçao’
gekomen en gebleven tot 4 Januari 1913, toen de huidige kop boven het blad kwam.
23. El Diario (Exemplaren hiervan waren in 1919 blijkens een door hem aan Pater
Euwens geschreven brief nog in bezit van C.D. Meyer; in deze brief geeft Meyer
niet anders dan naam en datum). Thans niets meer van bekend; naar de titel te oordelen
zou het een dagblad zijn geweest. Het eerste dagblad van Curaçao in dat geval.
24. De Voorbode. Uitgever en redacteur Willem C. Grünings. Grünings was een
bekende Vrijmetselaar; anti-katholiek; hij was ook musicus. Hij leefde zeer armoedig
in een ka-
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mertje (tevens kantoortje en drukkerij) boven de tegenwoordige winkel van Sjon
Piet Winkel. Hoewel slecht onderlegd, moest hij schrijven om zijn brood. Zeer
anti-clericaal. Grünings' andere bladen: nrs. 27, bl, 49, 94, 87 en 90, en Aruba nr. 2.

1885.
25. El Semanario del Hogar. Redacteur Haim Senior (zie nr. 32). Eerste nummer
8 Februari 1884; laatste nummer 19 December 1885 [Afbeelding 16].
26. El Azotador. Uitgever J.F. Neuman, die ook de Curaçaosche Courant bezat (nr.
1). Anti-clericaal blad en gericht tegen de Vapulador (nr. 29).
27. Amigoe del Pueblo. Uitgever en redacteur Willem C. Grünings, 3 Februari
1885-26 Juli 1886 Verschillende nummers, o.a. 22 en 23, waren gericht tegen El
Vapulador (nr. 29). Anti-clericaal en tegen de Amigoe di Curaçao (nr. 22). (Ook de
spelling ‘Poeeblo’ werd soms in de titel gebruikt.)
28. El Cometa. Redacteur David A. Cardozo.
29. El Vapulador, driemaal per maand in Spaans en Papiament. Vooral bedoeld
tegen het felle blad Amigoe di Pueblo (nr. 27). Redacteuren Gustavo en Alfredo
Ponce: voor Bonaire José Rosa Herrera en ook P.C. Torbed. Anti-maçonniek,
religieuze strekking, verdediger katholieke zaak. Onder pseudoniem Veritas schreef
in dit blad James Corsen (broer van dien dichter Joseph Sieckman Corsen). Eerste
nummer 5 Mei 1885, laatste 29 December 1886. In 1896 kwamen Gustavo en Alfredo
Ponce terug met El Estandarte (nr. 63).
30. Expres Office, uitgever-redacteur Josias P. Fidanque (Jood). Bestond dit blad
al in 1874? Er is niets meer te vin-
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den dan de vermelding van Hoyer in La Prensa van 9 April 1934, die dan als uitgever
noteert Abraham Namias de Castro.
Het eerste dagblad van Curaçao, wanneer men het onder nr. 23 genoemde Diario
(dat naar de naam te oordelen mogelijk ook elke dag verscheen) ter zijde laat, omdat
er niets meer van bekend is. Express Office bestond slechts kort en ging in 1886 over
in het bij de oudere Curaçaoënaars nog wel bekende Oficina Maritima (nr. 36) dat
18 jaar dagelijks uitkwam met scheepsberichten en nieuwstelegrammen van de Franse
kabel (hoofdstuk VII). Het bevatte geen artikelen en was zeer neutraal.

1886.
31. La Ilustración, maandblad in het Spaans, gewijd aan wetenschap, kunsten,
letteren en nijverheid. Uitgever-redacteur Joseph Camilo Palm (zie nrs. 89, 94, 101
en 104). Palm (leeft nog: Bredestraat O. nr. 6) had een charmante manier van
schrijven, was zeer opgewekt en humoristisch. Men moest lachen. Zijn bladen
mislukten door gebrekkige administratie. want hij had lezers genoeg.
Van La Ilustración is slechts één nummer verschenen en het merkwaardige van
La Ilustración was, dat het geen illustraties bevatte. W.M. Hoyer in La Prensa 9 April
1934 geeft het jaartal 1884; Palm zelf weet het niet meer.
32. Notas y Letras, ‘semanario de literatura y bellas artes’. Weekblad in het Spaans.
Zeer breed opgevat artistiek tijdschrift, waarin ook vele muziekstukken zijn afgedrukt.
Als ‘directores’ vermeldt het eerste nummer Joseph Sieckman Corsen (de dichter)
en Ernesto H. Römer (evenals het huidige Statenlid Elias A. Römer afstammend van
denzelfden voorvader tijdens de Compagnietijd uit Leipzig gekomen; beiden zijn
echter van verschillende takken); als ‘editor’ staat vermeld Haim Senior (zie ook nr.
25:
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geen familie van Alfred S. Senior). Eerste nummer 3 Juli 1886, laatste 19 Januari
1888, in totaal 72 nummers 575 bladzijden uit de Curaçaose cultuurgeschiedenis.
Drukkerij Bethencourt.
33. El Observador. Spaans weekblad. Uitgever-redacteur Jacob Moreno (Jood).
Van allerlei: ‘comercio, política, literatura, indústria, anuncios’. Van Moreno ook
El Zancudo (nr. 68) en Diario de Curaçao (nr. 83). Zie afbeelding 17.
34. Djimal. Redacteur J. Legrand. Wat Djimal voor taal is, is ons niet bekend. In
‘Les Possessions Neérlandaises dans les Antilles’, door Dr. Th. Ch. L. Wijnmalen,
secretaris van het Koninklijk Instituut voor Letteren en Aardrijkskunde van
Nederlands-Indië, Amsterdam J.H. de Bussy 1888 (een overdruk uit Revue Coloniale
Internationale), blz. 19 leest men: ‘Il ne parut que quelques numéros d'une autre
feuille: Djimal, journal politique, économique et d'annonces, consacré aux intérets
de toutes les constitutions humoristiques’.
35. Las Antillas. Hoewel nr. 11, dat ook een tijdlang Las Antillas heette, elf jaar
voor dit blad zou zijn verschenen, is de mogelijkheid dat het hetzelfde is, niet
uitgesloten. Niettemin geven Euwens, Hulsman en Hoyer het elk afzonderlijk. Den
schrijver gelukte het niet verder omtrent dit blad te achterhalen, weshalve hij het,
met bezwaard gemoed, ook maar afzonderlijk noteert.
36. Oficina Maritima, ontstaan uit ‘Express Office’ (nr. 30), dagblaadje 1886-1902.
Redacteur Josias P. Fidanque (Jood). Het was een klein blaadje 23 × 32 cm., aan één
zijde bedrukt.
Amigoe di Curaçao 18 April 1896 zegt van het blad ‘gewoonlijk snel en
welingelicht’. Op 31 Augustus 1901 meldt de Amigoe di Curaçao de dood van J.P.
Fidanque. Na de dood van Fidanque trad op als directeur A. Hendrik Senior, als
administrateur Arturo J. Fidanque [Afbeelding 3].
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1887.
37. El Boletin Avisador. Redacteur Guillermo Ernst (ook nr. 19).
38. La Verdad, weekblad. Uitgever-redacteur Gerrit Karel Vinck. Eerste nummer
April 1887. Bestond kort, doch herleefde in 1896 (Amigoe di Curaçao 11 April 1896:
‘in de onlangs herleefde La Verdad’ - zie onder nr. 57). Heeft niets te maken met het
Arubaanse blad van dezelfde naam (zie Aruba nr. 23). Vinck gaf in 1901 nog El
Positivista uit (nr. 81) [Afbeelding 24].
39. El Canal, Publicacion hebdomadaria de interes generales, maar toch vooral over
de onderneming van het Panama-kanaal. Redacteur Bonaventura Baez Figueroa
(Santo Domingo). Eerste nummer 18 Januari 1887, na 3 Maart met een Noticiero
(nieuwstijdingen) er bij. Amigoe di Curaçao van 29 Januari 1887 schrijft: ‘Het blad
stelt zich tot doel: bevordering van de vooruitgang in de meest algemene betekenis
van het woord.’ [Afbeelding 18].

1889.
40. La Union, om de twee weken in het Papiament, katholiek. Oorspronkelijk orgaan
van de St. Jozefgezellen-vereniging. ‘Gouden Jubileum der Dominicaner Missie op
Curaçao’, Nijmegen 1920, blz. 172 zegt, dat het eerste nummer verscheen 19 Maart
1889. Vond ook bijval bij niet-leden, druk gelezen door het volk en was een machtig
apostolaat tegen de vele hiervoor genoemde anti-katholieke bladen. Redacteur de
grote Pater Ludovicus Jansen O.P. Laatste nummer 19 Maart 1897, toen Pater Jansen
met verlof naar Nederland ging.
Na zijn terugkeer op 31 Augustus 1898 echter niet hervat, omdat de R.K. Missie
meende beter in de plaats van een gezellenblaadje èn een tweetalig weekblad (Amigoe
di Cura-
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çao), de zaak te verdelen: de Amigoe di Curaçao als Nederlands blad van hoger
gehalte en een nieuw blad, La Cruz, als volksblad in het Papiament. Zie hierover
onder nr. 75. De nagedachtenis van Redacteur Pater Jansen wordt bewaard in de naar
hem genoemde Pater Ludovicus Jansenstraat (bij de Pen) en zijn borstbeeld voor de
parochiekerk van Pietermaai. De latere Union van Mgr. Verriet (nr. 112) werd
eveneens ter nagedachtenis zo genoemd. [Op afbeelding 27 staat een reproductie:
de...... zwarte plek; het papier is zo vergaan, dat de foto mislukte].
41. El Independiente, weekblad. Redacteur-uitgever Willem C. Grünings (zie ook
nrs. 24, 27, 49, 84, 87, 90 en Aruba nr. 2). Eerste nummer Mei 1889.
42. Home Journal, om de twee weken, orgaan van The Young Men's Hebrew
Association of Curaçao, die opgericht werd door rabbijn Josias Haim Mendes
Chumaceiro (broer van wijlen den advocaat). Eerste nummer 1 November 1889;
laatste 15 Januari 1891 [Afbeelding 12].

1890.
43. Le Phare de Curaçao, in het Frans. In Januari 1892 verschenen. Redacteur was
Lucien Salzedo, eertijds consul van Frankrijk; een kleurling [Afbeelding 18].
44. La Voz de Punda. Uitgegeven door J.M. Rivas. Eerste nummer September 1890.
[Afbeelding 18].

1891.
45. El Progreso, redacteur-uitgever Mauricio Pinedo. Volgens Amigoe di Curaçao
van September 1907 bestond dit blad toen 16 jaar en is het dus misschien hetzelfde
als nr. 12. Pater Euwens noteert beide echter afzonderlijk. W.M. Hoyer in La Prensa
van 9 April 1934 noemt alleen een El Progreso onder redactie van Mauricio Pinedo
in 1885 en vermeldt een
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El Progreso van J.D. de Jongh als uitgever-redacteur, welk blad bestaan heeft van
1890 tot 1913 (zie nr. 85) [Afbeelding 19].
46. El Advisador. Redacteuren M. en C. Evertsz.
47. La Revista Filatélica.
48. Boz Publica.

1892.
49. El Semanario. Uitgever-redacteur Willem C. Grünings 1892-1904? Voordien
had Grünings al eenzelfde blad op Aruba op stapel gezet, ook El Semanario, dat daar
van 1890 tot 1895 verscheen (Aruba nr. 2). Talen Nederlands, Spaans, en Papiament.
Fel anti-katholiek. Zie ook nrs. 24, 27, 41, 84, 87, 90 en Aruba nr. 2. [Afbeelding
10].
50. Les Indes Occidentales. Redacteur Louis Boutin.

1893.
51. El Ganimedes de las Damas. Eerste nummer 1 Februari 1893; laatste nummer
1904. Redacteur David Dario Salas. Dario Salas (een Jood, broer van Arnoldo, de
boekhandelaar aan het Wilhelminaplein en vader van Freddy, redacteur van Elite in
1936, nr. 138), heeft zich veel op journalistiek terrein bewogen. Hij was een goed
schrijver evenals de beide anderen. [Afbeelding 16].
Na de mislukking van Ganimedes, beproefde hij het in 1898 nog met La Patria
Venezolana (nr. 70) en in 1908 met El Iris (nr. 93).

1894.
52. El Radio, uitgever-redacteur Pedro A. Cedeño. Eerste nummer 1 Februari 1894.
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1895.
53. La Política Venezolana, uitgever-redacteur D.A. Arrieta. Driemaal per week.
Eerste nummer 29 Juli 1895.
54. Curaçao Amusant, ‘Periódico artístico - humorístico quincenal’. Editor Johan
F.G. Meyer (zoon van Casten D. Meyer, zie nr. 6). Was een gehectografeerd (?) blad
in het Nederlands en Spaans, met tekeningen.
55. El Poema, revista literaria. Veertiendaags in het Spaans. Redacteur Ramon Ayala
Aguinagalde. Drukkerij Bethencourt. 1895-1896 [Afbeelding 26].
56. El Cronista. Uitgever Douwe Zalm (drukkerij-eigenaar). De Amigoe di Curaçao
van 4 April 1896 noemt het een orgaan van de Colombiaanse ultra-radicalen tegen
Dr. Rafaël Nunez, bekend Colombiaans staatsman en dichter. Tegen de godsdienst
en ook tegen de Curaçaose politie, die hondenjagers genoemd wordt. Het blad hield
op te bestaan in Juli 1897.

1896.
57. La Verdad. Dit blad is een herleving van het weekblad La Verdad uit 1887 (nr.
38), dat maar kort bestond. Los hiervan staat La Verdad van 1921-1922 (nr. 109) en
die van Aruba (nr. 23).
Over het 6e nummer zegt de Amigoe di Curaçao: Dergelijk geschrijf doet denken
aan Hottentotten en Kaffers. De redacteur heeft zich pas onlangs los gemaakt van
de redactie ener andere courant, [welke? - de schrijver] waarin stukken, als hier
bedoeld worden, tot de minst ergerlijke behoren. Het is dus niet te verwonderen, dat
hij na enige maanden verblijf in zulk een omgeving, het pad van de goede smaak
nog niet heeft teruggevonden.
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58. El Eco de Venezuela. Uitgever Carlos B. Mas, gewezen handelsagent van
Venezuela op Aruba. In het Spaans geschreven weekblad. Eerste nummer 26 April
1896. Hoort misschien thuis bij de op Aruba uitgegeven periodieken, doch is daar
onbekend. [Afbeelding 17].
59. El Payaso.
60. El Porvenir. Verscheen in Augustus. De uitgever was Teofilo Aldrey Ymez,
een verbannen redacteur van de ‘Opinion Nacional’ van Venezuela. Het blad schreef
de algemene belangen van de Spaans sprekenden te behartigen, maar was zeer
anti-katholiek. Herhaaldelijk kwam het blad met de Amigoe di Curaçao in botsing.
Op 15 Februari 1896 bevat de Amigoe di Curaçao een Openbare Brief (schrijver is
Pater Victor C. Zwijsen van de ‘Fraters van Tilburg’) als antwoord op een stuk, Un
huésped util y distinguido' (de afgevallen priester Dr. Adolfo Gil, een Venezolaan,
die zelf El Albor nr. 62, uitgaf) die door de Porvenir virtuoso sacerdote genoemd
wordt. In Juni 1897 werd El Porvenir een weekblad en verdween daarna spoedig.
61. La Paz. ‘Domine dirigi nos.’???
62. El Albor. Redacteur een afgevallen priester uit Venezuela, Dr. Adolfo Gil.
Bestond slechts 3 maanden. (Ook de naam Arbor wordt genoemd). [Afbeelding 21].
63. El Estandarte, weekblad in het Papiament. Redacteuren Gustavo en Alfredo
Ponce vroeger van El Revisor (nr. 21) en El Vapulador (nr. 29).
Begin October 1896 reeds opgehouden, met het aanvankelijk plan om begin 1897
weer te verschijnen, hetgeen niet gebeurde.
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1897.
64. Ons Blaadje. Uitgever Eduard Meyer (zoon van Casten D. Meyer, over wien
nr. 6). Eduard Meyer gaf later nog uit La Juventud Liberal (nr. 73).
65. El Anunciador. Uitgever Bethencourt e hijos. Eerste nummer 1 Februari 1897;
laatste 1908. Bethencourt begon op dezelfde dag Diario del Comercio (nr. 67) en in
1908 de Boletin Comercial (nr. 92) en legde zo de grondslag voor de dagbladpers.
66. El Clarin Americano, driemaandelijks in het Spaans. Uitgever Arnoldo J. Salas
(de tegenwoordige boekhandelaar aan het Wilhelminaplein).
67. Diario del Comercio, dagblad. Uitgever Bethencourt e Hijos, 1 Februari
1897-1908. Directeur-Redacteur Mauricio Namias de Crasto (Jood), later Venezolaans
Consul-generaal. Verdediger van Venezolaanse belangen. Later deed dit ook Roberto
Lopez, Venezolaans Consul, die vóór Generaal Cipriano de Castro (anti-clericale
president van Venezuela) schreef. Dit blaadje ontstond uit Boletin de la Librería de
Agustin Bethencourt e Hijos (nr. 14) en was de voorloper van de Boletin Comercial
(nr. 92).
68. El Zancudo, uitgever-redacteur Jacob Moreno (Jood) (nr. 83). Plat anti-katholiek
blad. Eerste nummer 1897, bestond enkele jaren. Dezelfde Moreno had in 1887 al
uitgegeven El Observador (nr. 33) en kwam in 1902 nog met een dagblaadje Diario
de Curaçao (nr. 83). [Afbeelding 17].

1898.
69. La Opinión Pública. Redacteur Hipólito Aumaillón, 1898 - December 1902.
Anti-katholiek. Aumaillón was niet ontwikkeld, dacht ook niet helder, maar was zeer
brutaal. In brutaliteit vond hij zijns gelijke in Lopez van La Luz (nr. 72). [Afbeelding
20].
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70. La Patria Venezolana. Redacteur David Dario Salas (ook nrs. 51, 93). Dit blad
bestond 2 jaar en hield op in 1900.

1899.
71. La Tijera. Redacteur Julio I. Isernia (katholiek).
72. La Luz, wekelijks katholiek lekenblad, ontstaan toen La Union (nr. 40) gestaakt
werd. Zeer agressief. Eerste nummer 27 Juni 1899 (gebrekkig met een drukkerij-doos
gedrukt), waarna toen het succes gebleken was, een tweede eerste nummer, thans
gedrukt, uitkwam op 2 Augustus 1899; laatste 4 October 1899 (10 nummers). Als
Directeur-redacteur stond vermeld Luis E. Lopez, die evenals zijn grote tegenstander
Aumaillón van La Opinión Pública meer brutaal en ruw was dan knap. Als assistenten
had hij o.a. F.P. Hugo en G.V. Pietersz. Het blad voerde een ruwe en onbeschaafde
polemiek, was een scheldblad tegen La Opinión Pública. Hoewel bij de redacteuren
goede bedoelingen waren, hebben zij door de wijze van uitvoering meer schade dan
goed gedaan aan de katholieke zaak. Dit was mede een reden, dat de R.K. Missie
besloot zelf een volksblad te gaan uitgeven La Cruz (nr. 75). Drukkerij Bethencourt
e hijos. [Afbeelding 20].
Daar naast de agressieve ‘La Luz’ ook vele anti-katholieke bladen bij Bethencourt
gedrukt werden (zie de lijst) en de eigenaars van deze laatste bladen de katholieke
geestelijkheid aanzagen voor wat in La Luz verscheen, werd Bethencourt bewerkt
ook de Amigoe di Curaçao, die daar eveneens gedrukt werd, niet meer te drukken.
Dit bracht Mgr. J.J.A. van Baars O.P. ertoe op 1 April 1900 een nieuwe Drukkerij
van het Apostolisch Vicariaat te openen, welke bestaan heeft tot 1941, toen zij door
Mgr. P.I. Verriet O.P. geheel opnieuw ingericht en in een afzonderlijk gebouw
ondergebracht, de Paulus-drukkerij werd. Mgr. van Baars voornoemd liet terstond
toen in de plaats
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van La Luz het weekblad La Cruz (nr. 75) in zijn eigen drukkerij uitkomen op 1 Mei
1900.
73. La Juventud Liberal. Redacteur Eduard Meyer (over wien onder nr. 64).
74. El Rayo X, zou verschenen zijn in de loop van December 1899, volgens een
prospectus van 30 November 1899, getekend door F. Evertsz.

1900.
75. *La Cruz, katholiek weekblad voor het volk onder priesterleiding. ‘Semanario
religioso católico i di interés general’. Over het ontstaan zie onder nr. 71 en ‘Gouden
Jubileum der Dominicaner Missie op Curaçao’, Nijmegen 1920, blz. 173. Eerste
redacteur Pater Victor Cornelis Zwijsen van de Congregatie O.L.V. Moeder van
Barmhartigheid (‘Fraters van Tilburg’, waarbij vroeger ook priesters waren; dezelfde
Zwijsen was van 1896-'97 redacteur van de Amigoe di Curaçao, zie nr. 22). Pater
Zwijsen was redacteur van 1901 tot 1909 (1 Augustus 1909 vertrekt hij naar
Nederland, zie ‘Gouden Jubileum enz.’ blz. 188 onder nummer 54). Papiaments
assistent van Pater Zwijsen was Alfredo F. Sintiago († 10 Augustus 1910). La Cruz
4 Augustus 1909 afscheidsadvertentie Zwijsen; La Cruz 28 Juli 1909 bericht, dat
Zwijsen naar Nederland zal vertrekken, getekend door Pater Raymundus J.C. Wahlen
O.P., ‘redactor’. In 1911 werd La Cruz ‘ad interim’ geredigeerd door Pater Ambrosius
P. Euwens O.P. i.v.m. vacantie van Pater Wahlen: verder schreef Pater P.I. Verriet
O.P. Op 28 Augustus 1940 werd benoemd Pater Willibrordus de Barbanson O.P. Geheel in het Papiament.
Drukkerij Apostolisch Vicariaat, na oprichting Paulusdrukkerij in Februari 1941
aldaar [Afbeeldingen 1 en 27].
76. Ons Eiland. Uitgevers en redacteuren Gebr. Jonckheer. Deze ‘gebroeders’ zijn
niet die van het kledingmagazijn aan
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het Brionplein, maar hun vader en twee ooms. Zij leven nog: Johannes Hendrik
Jonckheer (oom; Bredestraat O.), Ferdinand François Jonckheer (oom, thans op
Maduro's bank) en Willem August Jonckheer (vader, procuratie-houder Maduro's
bank). Zie ook nrs. 79, 96, 97, 100 en 103. Hield het volgend jaar op te bestaan.
77. La Navaja. Echt scheldblaadje. Redacteur Johan F. Fidanque.
78. El Siglo XX.
79. Excelsior, reclame-maandblad, uitgegeven door Gebr. Jonckheer (zie nrs. 76,
96, 97, 100 en 103). Eerste nummer Juni 1900. [Afbeelding 25].

1901.
80. Boletin de Noticias de Venezuela. Verscheen in Maart 1901.
81. El Positivista, weekblad, uitgever-redacteur Gerrit Karel Vinck (zie nr. 38).
[Afbeelding 24].
82. El Sol. Een ander dan nr. 94.

1902.
83. Diario de Curaçao. Redacteur Jacobo Moreno (Jood). (Zie ook nrs. 33 en 68).
Dagblad. [Afbeelding 17].
84. Eco de la Verdad. Redacteur Willem C. Grünings. Anti-Katholiek. (Andere
bladen van Grünings nrs. 24, 27, 41, 49, 87, 90 en Aruba nr. 2).

1903.
85. El Progreso. Redacteur De Jong. Hield op te bestaan in 1913. (Zie de aantekening
bij nr. 45).
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86. El Librepensador. Redacteur Leon B. Weever (of Weeber?)

1905.
87. El Heraldo. Uitgever Willem C. Grünings. Nederlands en Spaans. Bestond tot
1924 zie ook nrs. 24, 27, 41, 49, 84, 90 en Aruba nr. 2). [Afbeelding 10].

1906.
88. La Luz y Verdad. Amigoe di Curaçao 13 October 1906: ‘Onder deze titel “Licht
en Waarheid” heeft Dominee V. van Howe (U.S.A.) het eerste nummer uitgegeven
van een maandschrift als orgaan van het Noordamerikaanse Zendelingengenootschap
“Het Christelijk Verbond”.
Op het slot der uiteenzetting van zijn werkprogram groette de redacteur de andere
koloniale bladen en verzekert, dat de tijd zal tonen, dat het blad werkelijk zijn wil
“licht en waarheid”.
Die tijd is nog zeer ver af. De redacteur zoekt niet slechts een eigen beginsel te
verspreiden en te verdedigen, wat zijn goed recht zou wezen, maar valt ook als een
verwoede vijand op ruwe en onbeschaafde manieren de Katholieke Kerk aan.
Hij weet o.a. te verhalen van twee afvallige priesters, vroeger verkondigers van
bijgeloof, dolle dingen en leugens, en nu predikers van het rijk Gods.
Zulk een soort licht te ontsteken zal geen beschaving brengen en dergelijke
waarheid de geesten niet vrij maken.
Wij willen verder met Luz y Verdad niets te doen hebben. Reeds nu is ons ten
volle gebleken, dat iedere nette beschaafde polemiek met dat blaadje onmogelijk zal
wezen.’
89. El Pregonero de la Colonía Curazao. ‘Intereses generales de la colonía.
Remitidos, avisos, literatura, anuncios, variedades.’ Redacteur Joseph Camilo Palm
(nrs. 31, 94, 101 en 104). Eerste nummer verscheen in Augustus 1906, maar
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mogelijk kwam het maar enkele malen uit, tot het in 1909 hervat werd. Aanvankelijk
als dagblad, doch reeds, spoedig een weekblad. [Afbeelding 22].

1907.
90. Ideas modernas. Uitgever-redacteur Willem C. Grünings. Als al zijn bladen
(nrs. 24, 27, 41, 49, 84, 87 en Aruba nr. 2). Eerste nummer October 1907. [Afbeelding
10].
91. El Tiempo. Uitgever Edo. Telésforo Henriquez. Eerste nummer November 1907.
Er zijn twee verschillende Tiempo's, deze en 101.

1908.
92. *Boletin Comercial - Handelsblad. Oudst nog bestaande dagblad van Curaçao.
Het tweede deel van de titel, Handelsblad, werd er in 1933 aan toegevoegd. Dit blad
was de voortzetting van Diario del Comercio (nr. 67); beide werden uitgegeven door
Bethencourt e Hijos. Als ondertitel vermeldt het eerste nummer van 1 Augustus 1908
het doel: Cablegramas, Movimiento del Puerto, Datos y Noticias que puedan interesar
el Comercio, Anuncios.
Een redacteur werd niet genoemd, wel de Administrateur Pedro da Costa Gomez
(vader van Mr. Dr. M.F. da Costa Gomez). Deze deed ook veel aan de redactie,
waarbij als chef optrad de toenmalige eigenaar van de zaak Miguel Bethencourt
(zoon van Agustin, stichter van de zaak). Later werd David Dario Salas (nrs. 51, 70
en 93) redacteur. In 1933 werd het blad verkocht aan Mozes Michael (‘Momon’)
Pinedo, die tevens de redacteur werd. In 1940 werd tot redacteur benoemd Isaac
Bloch, die al sedert 1937 als medewerker aan het blad verbonden was. Het blad staat
thans los van de firma Bethencourt. Talen: Spaans en Engels, verder ook Nederlands
en soms een weinig Papiament.
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De Boletin Comercial heeft verschillende koppen gehad, die op afbeelding 7 zijn
bijeengebracht. Op afbeelding 6 staan ook de koppen van de bladen, waaruit zich de
Boletin Comercial ontwikkelde (zie hoofdstuk VII). De bovenste kop (uit precies
dezelfde letter als de tweede van de Amigoe di Curaçao) werd gebruikt van het eerste
nummer in 1908 totdat het nummer van 6 Februari 1909 plotseling met de tweede
kop begon te verschijnen. Deze tweede kop werd op 2 Augustus 1915 vervangen
door de kop met het havengezicht. Toen in 1933 Momon Pinedo de krant overnam
kwam de laatste, huidige kop boven de krant (met eraan toegevoegd ‘Handelsblad’).
Bij nr. 92. Momon Pinedo overleed op 28 September 1945. De Boletin Comercial
ging over in eigendom van zijn zoon Michael Herbert (‘Bob’) Pinedo, eigenaar van
El Louvre. Dezelfde aanvulling is op blz. 195 ter plaatse.
93. Iris. Redacteur David Dario Salas (ook nrs. 51 en 70). Littérair ontspanningsblad.
Eerste nummer 11 Maart 1910: laatste in 1911. [Afbeelding 25, waar het tussen de
tijdschriften van de Gebroeders Jonckheer terecht gekomen is].

1910.
94. El Sol. Redacteur Joseph Camilo Palm. Papiament Eerst dagblad, later weekblad.
Vooral plaatselijke berichten en gedichten. Andere pogingen van Palm nrs. 31, 89,
101 en 104. [Afbeelding 22].
95. El Racionalista. Redacteur Dr. Martin R. Requena.

1911.
96. Cardos y Lirios. Uitgevers en redacteuren Gebrs-Jonckheer (ook nrs. 76, 79,
97, 100 en 103). Spaans. Was gericht tegen het bestuur, in het biezonder Gouverneur
Nuyens. Het blad werd later door het Gouvernement verboden.
97. Argus. Uitgevers en redacteuren Gebroeders Jonckheer. Nederlands. Eerste
nummer 19 April 1911. Dit blad was in het Nederlands, evenals hun Koerier (nr.
100). Een Spaans blad van dezelfde redacteuren was Cardos y Lirios (nr. 96; ook
nrs. 76, 79, 96, 100 en 103). Zie afbeelding 25.
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5. Dit zijn de vier verschillende koppen, welke de ‘Amigoe di Curaçao’ zoals onder nr. 22 gezegd
wordt, in de loop van zijn bestaan heeft gehad. De laatste dateert van 1913. De onderaan afgebeelde
kop is die van de invasie-dag.
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6. De bovenste koppen zijn van de ‘Boletin de la Librería de Agustin Bethencourt e Hijos’ (nr. 14),
waaruit in 1897 ‘Diario del Comercio’ (nr. 92) is ontstaan. Hieruit ontstond ‘Boletin Comercial’, zie
de volgende foto.
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98. Monthly Report, published by the Curaçao Trading Company. Vier bladzijden,
geheel in het Engels. Bevatte mededelingen over Curaçao (‘bevolking 30.000’),
haven- en scheepsberichten. Gedrukt bij Bethencourt. Eerste nummer 1 Augustus
1911. In de loop van Wereldoorlog I schijnt het te zijn gestaakt. Medio 1915 bestond
het nog.
99. Curaçao, redacteur Luis Perez Bustamente (nogal bedaard, stond ook niet zo
vijandig tegen de R.K. Kerk). Eerste nummer 11 November 1911. Een gelijknamig
blad verscheen in 1938 (nr. 149). [Afbeelding 26].
100. Curaçaosche Koerier. Uitgevers en redacteuren Gebroeders Jonckheer. (Ook
nrs. 76, 79, 96, 97 en 103). [Afbeelding 25].

1912.
101. El Tiempo. Redacteur Joseph Camilo Palm. Papiament. (Ook nrs. 31, 89, 94,
104). Volgens Palm niet dezelfde als nr. 91).
102. Ala Blanca. Uitgever Apostolisch Vicariaat. Sedert 1 Mei 1912 Veertiendaagse
kindercourant in het Papiament. Oprichter en eerste redacteur Pater Petrus I. Verriet
O.P. In 1914 werd deze opgevolgd door Pater Ambrosius P. Euwens O.P. Sedert
1919 in het Papiament en in het Nederlands. Hield op te bestaan in November 1929,
bij de ziekte van den redacteur Pater Ambr. P. Euwens O.P. Intussen was opgericht
‘Hou en Trouw’, een maandelijks Nederlands kinderblad (nr. 119). Ala Blanca
herleefde korte tijd in 1939 (nr. 154).

1913.
103. La Luz, courant religioso. Uitgevers Gebr. Jonckheer (nrs. 76, 79, 96, 97 en
100). Eerste nummer 2 Februari 1913. [Afbeelding 25].
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104. El Andariego. Redacteur Joseph Camilo Palm. Papiament. Deze Palm had het
al geprobeerd in 1886 met La Ilustracion, in 1907 met El Pregonero de la Colonía
Curazao (als dagblad!), in 1910 met El Sol (ook als dagblad) en in 1912 met El
Tiempo. Hoewel Paters Euwens en Hulsman dit blad aan Palm toeschrijven, zeide
Palm zich het blad niet te herinneren! Eerste nummer 5 November 1913. Was op
tabloïde formaat en slechts aan één zijde bedrukt.

1916.
105. Voz di Pueblo - De Volksstem. In het Nederlands, Spaans en Papiament.
Directeur Douwe Zalm. Redacteur Jorge Bartolomeo Suarez (gestorven in 1939).
Opgericht 10 Mei 1916. Verscheen eerst ‘bimensual’. Na het begin van de 8e
jaargang, April 1923, droeg het als kop Voz del Pueblo en als onderkop: ‘Algemeen
Weekblad, Orgaan van den Curaçaoschen Vrijheidsbond’.
Berucht anti-katholiek blad. Werd veroordeeld door Mgr. Vuylsteke, waarna het
ophield te bestaan. Jorge B. Suarez stichtte in 1928 La Prensa (116). (Soms werd
‘Pueblo’ ook ‘Poeeblo’ gespeld). [Afbeelding 23].

1918.
106. Cinematografia. Revista de arte y cinematografia, organo del ‘Cine
Guillermina’. Director y redactor Empresa ‘cine Guillermina’. Het eerste nummer
verscheen Zondag 13 October 1918. Heeft maar zeer kort bestaan evenals de cinema.
107. Bulletin of Wireless Messages. Taken up by the receptive Station Daniel. High
power plant, situated in the 4th district of the Island Curaçao. Daily and direct
communication with Europe. Uitgever A. Bethencourt e Hijos. Administrateur Pedro
da Costa Gomez. Bestond van 1918 tot Mei 1922 (volgens Pater Euwens in de Amigoe
di Curaçao
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van 24 Juni 1922). Daarna ging de gunning over op Arturo Lopez Henriquez, die
echter weer met 1e jaargang no. 1 begon, op 8 Februari 1923. Het heeft daarna nog
slechts enkele maanden bestaan. [Afbeelding 4].

1921.
108. La Mañana, tweemaal per week. Het eerste nummer verscheen 4 Augustus
1921. Was gericht tegen de Voz di Pueblo (nr. 105). Aanvankelijk heette het
‘Absolutamente Imparcial’. Directeur Julio A. Morera Colon; redacteur Hatuey
Linares S. (zie ook nr. 109). Toen Colon tegen het anti-katholieke blad Voz di Pueblo
schreef, werd zijn blad niet meer bij Bethencourt gedrukt (vele anti-katholieke blaadjes
aldaar). Hij kwam toen bij de Drukkerij van het Vicariaat en noemde zijn blad
‘Bisemanario Católico, defensor del Pueblo’. Colons zetter liet hem toen in de steek
en begon ‘La Verdad’ (nr. 109). Voz en Verdad maakten daarop gemene zaak tegen
La Mañana. De afgevallen priester Balaguer (nr. 111) klaagde Colon aan, omdat
Colon inderdaad zeer fel te keer ging. Colon werd tot 100 gld. boete veroordeeld. In
1922 werd Colon bij de bootwerkersstaking van Curaçao verwijderd. Zijn blad werd
toen gestaakt.
109. La Verdad. Redacteur Hatuey Linares S. (nr. 108). Weekblad in het Spaans.
Hield op te bestaan in Juni 1922. (andere bladen met gelijke naam zijn nrs. 57 en
Aruba nr. 23). [Afbeelding 24].

1922.
110. Minerva. ‘Revista ilustrada literaria y de actualidades’. Uitgever Alfredo Pita.
Eerste nummer is van 20 Mei 1922.
111. Lux. Semanario Masonico. Redacteur P. Balaguer, Spaans Capucijn, uit
Barcelona, die in Venezuela afgevallen
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was (later weer terecht gekomen; La Cruz van 7 September 1932 bevat een brief van
Balaguer aan Mgr. P.I. Verriet O.P., gedateerd uit Barcelona, waarin Balaguer zijn
terugkeer tot de Kerk mededeelt). Opgericht 7 Januari 1922, eindigde in April 1922.
Niet te verwarren met het katholieke Lux (nr. 186). [Afbeelding 21].
112. *La Union, weekblad; orgaan van de R.K. Volksbond. Na een voorloper onder
leiding van Antoine J. Pijpers kwam in Juni 1921 door toedoen van Pater P.I. Verriet
O.P. en John H. Sprockel de reorganisatie van de R.K. Volksbond tot stand. Hoewel
het plan tot uitgifte van een eigen orgaan bestond, was de bootwerkersstaking van
Juni 1922 de onmiddellijke aanleiding. Het blad bevat stukken in het Papiament en
Nederlands. Redacteur waren: Pater P.I. Verriet O.P. 1922 - April 1931; Pater
Reginaldus Dellaert O.P. April 1931 - April 1933; Constan Casiano April 1933 heden. Het blad wil de leden van de Bond a) op de hoogte brengen van zijn
werkzaamheden en die der vakbonden (San Thelmo voor bootwerkers; San Cristobal
voor chauffeurs; Sceom voor winkel- en kantoorbedienden; Don Bosco voor
onderwijzers), b) aansporen tot het lezen van de eigen volkstaal, c) in de gelegenheid
stellen hun belangen en grieven kenbaar te maken. Eerste nummer 26 October 1922.
Paulus-drukkerij. [Afbeelding 1], In 1933/34 had La Union tijdelijk een bijblad voor
Aruba (aldaar nr. 10).

1923.
113. La Esperanza, uitgever-redacteur Emilio Lopez Henriquez (nrs. 129, 131 en
116). Weekblad in het Spaans. Bestond één jaar. Eerste nummer 17 Februari 1923;
tabloïde formaat. [Afbeelding 22].

1925.
114. Miniaturas, artistiek maandblad in het Spaans. ‘Revista grafica’. Naar het
formaat (20 × 16 cm.) zo genoemd.
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Uitgever - redacteur Robert de Pool. Rijkelijk geïllustreerd met portretten van
Curaçaose persoonlijkheden. Gedichten van den Curaçaosen dichter Joseph Sieckman
Corsen (wiens portret in Miniaturas van Juli 1926). Eerste nummer October 1925,
laatste December 1926 (een jaargang en twee nummers).
115. De Schoolrevue, maandelijks orgaan van de leerlingen van de Hendrikschool.
De redacteuren werden niet bij hun naam doch door een foto aangeduid; zij zijn:
A.D. Jonckheer (thans van het kledingmagazijn Brionplein), N.M. Chumaceiro (thans
bij Maduro & Sons), R.C. Henriquez (thans Cha Henriquez bij Maduro & Sons),
Jac. V. van der Linden (thans aan het Britse Consulaat te Willemstad). Het blad
verscheen omstreeks October 1925 en werd vanwege de revolutionnaire uitlatingen
terstond gestaakt, waarna de redacteuren met uitzondering van Jonckheer de school
verlieten. Het blad telt 12 getypte bladzijden in kartonnen omslag en is verlucht met
foto's. Het blad heeft geen letterkundige waarde, doch is in zoverre interessant omdat
slechts één exemplaar werd uitgegeven, dat tegen betaling van 12½ ct. door de
leerlingen gelezen mocht worden. De wijze waarop over de onderwijzers gesproken
wordt, doet begrijpen, dat dit blad zeker buiten toezicht van de onderwijzers werd
uitgegeven. Een van de redacteuren verklaarde dat ‘het blad bedoeld was als ernstige
aanklacht tegen de decadente staat waarin de Hendrikschool verkeerde.’
In 1944 kreeg de Hendrikschool weer een blad: De Postduif (nr. 201).

1928.
116. *La Prensa, dagblad in het Spaans. Enkele stukken in het Nederlands. Opgericht
blijkens mondelinge mededeling door Jorge Bartolomeo Suarez (vader van Hector
Gabriel Suarez, nr. 191) in Februari 1928 als eigendom van
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de Tipografía Eléctrica N.V. (G.Z. de Jongh). Merkwaardig genoeg is het eerste
nummer gedateerd niet van 1928, maar 7 Januari 1930. J.B. Suarez was redacteur
tot zijn dood (24 October 1939), hierna enige tijd J.W.S. Beaujon (werkt thans bij
Maduro & Sons) en sedert begin 1940 Emilio Lopez Henriquez. De aanwezigheid
van Noordamerikaanse troepen op Curaçao en Aruba leidde tot invoering van een
gehele Engelse bladzijde in 1943. [Afbeelding 1]. E. Lopez Henriquez gaf vroeger
uit La Esperanza (nr. 113) en later La Tribuna (nr. 129) en El Amigo del Hogar (nr.
131).

1929.
117. Curazao Ilustrado, om de twee weken in het Spaans. Algemene inhoud
‘comercio, industrias, informaciones maritimas, comercial y social’.
Uitgever-redacteur S. Ossa Jr. (een Colombiaan, die later terugging naar zijn land).
Bestond tot 1931.
118. De Emmabode, tweewekelijks blad van de bewoners van Emmastad (Curaçaose
Petroleum Industrie Maatschappij), hoofdzakelijk gewijd aan de sport. Eerste nummers
gestencild, daarna jarenlang gedrukt. Ondertitel luidde: ‘Officieel orgaan van de
Sociëteit Asiento, Sportclub Asiento, Ontspannings-commissie, Muziekvereniging
I.D.O., en de schiet- en schermvereniging Asiento. De eerste Redacteuren: J. Haayen,
W.F. Lugtenburg, A. Nyhuys, J.H. Hemel, C. van Noortwijk (laatste was
eindredacteur). Na een onderbreking herrees het blad in Juni 1931 met als redacteuren
Ir. A.H. Eerligh, Mevrouw E. Rotman, C.M. van Doornen, J.F. Hulswit en L.P.
Swildens. Eerste nummer 25 Mei 1929; laatste 16 September 1933 (5e jg., no. 7).
Naast het blad verschenen dagelijks de ‘Gratis Nieuwsberichten van de Emmabode’
(gestencild), waaruit in 1935 de Beurs- en Nieuwsberichten (nr. 134) ontstond.
[Afbeelding 8].
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119. *Hou en Trouw, zeer fraai katholiek maandblad voor de jeugd onder redactie
van de Fraters van Tilburg. Eerste nummer Augustus 1928. Ontstaan als orgaan van
het St. Vincentiusgesticht, waar in 1923 een drukkerij gevestigd was; na een jaar
algemeen op de scholen verspreid. In het Nederlands met enkele stukjes in het Engels.
Drukkerij Scherpenheuvel. [Afbeelding 31].

1931.
120. De Sport, officieel orgaan van de Curaçaose Voetbal-Bond. Om de twee weken,
hoofdzakelijk voetbalsport. Bestond één jaar, toen het, aanvankelijk op onregelmatige
tijden, later wekelijks als rubriek in de Amigoe di Curaçao begon te verschijnen.
121. De Isla, uitgave van het Advertentiebureau ‘Su Provecho’, eerste nummer 27
Februari 1931. Bestond tot 1933 en bevatte advertenties en moppen. [Afbeelding 8].

1932.
122. Protestantenblad, maandblad voor Curaçao, Aruba en Bonaire.
Oprichter-redacteur Ds. C. Millet de St. Aubin (Fortkerk). Eerste nummer Februari
1932; laatste December 1936.
Gedrukt bij P.G. Gorsira, die deze gegevens verstrekte. De schrijver zag echter
ook een eerste nummer van September 1931, met als ondertitel ‘voor het Eiland
Curaçao’. [Afbeelding 27, helaas nogal verminkt].
123. De Onpartijdige, om de twee weken, orgaan van de debatteerclub Jong Curaçao
(niets te maken met nr. 5). Eerste nummer 3 September 1932, dat als hoofdredacteur
J.W.S. Beaujon vermeldt (thans bij Maduro & Sons). Bevatte van allerlei, besprak
van alles op dilettanten-wijze. Het hoofdartikel van het eerste nummer begon: ‘Pers,
autoriteiten, Publiek, gegroet. Zo roept u toe het wicht, dat pas
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geboren het levenslicht aanschouwt...... gierend van pret, de vlaggen zwaaiend doet
het wicht zijn eerste stap’. Bestond tot 1935. Het blad was bekend om zijn caricaturen
van Oscar E. van Kampen, toen 16 jaar oud, over wien in hoofdstuk III geschreven
wordt alsmede in de Arubaanse lijst bij het Caribe-Sportblad (Aruba nr. 29 en Curaçao
nr. 130 en 202).
124. The Advertiser, edited by E. de Marchena, Herenstraat 8, Curaçao. De nummers
zijn evenwel gedagtekend Aruba (zie aldaar nr. 9).

1933.
125. Het Contact, maandblad van de neutrale padvinders. Eerste nummer 1933.
Gestencild blaadje door Van Maarel. [Afbeelding 31].
126. Mensajero de Cinelandia y Roxy. Eerste nummer 27 October 1933.
127. *De Curom-Gids, orgaan van de Curaçaose Radio Omroep Vereniging.
Begonnen kort na de oprichting der Vereniging 20 Februari 1933. Verschillende
redacteuren namens het Bestuur. Bevat programma's en van tijd tot tijd artikelen.
Aanvankelijk ook Radio-bode genoemd. [Afbeelding 30].

1934.
128. De Curaçaosche Volkskrant, ‘avondblad voor het gebiedsdeel Curaçao’. In
het Nederlands, Spaans en Engels met radionieuws van Radio Holland. Drukker Otto
Cras. Redacteur Ildefonso A.A. (‘Dries’) Kramers. Eerste nummer 30 Januari 1934,
laatste Juli 1939 [Afbeelding 10].
129. La Tribuna, semanario de interes general. Spaans weekblad met enkele
Nederlandse stukjes. Uitgever-redacteur Emilio Lopez Henriquez (ook nrs. 113, 131
en 116).
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Bestond één jaar. Eerste nummer 11 Augustus 1934. [Afbeelding 22].
130. De Stem, maandelijks orgaan van de Vereniging van oud-leerlingen der
Hendrikschool. Redactie O.E. van Kampen, J.S. Schouwé, O.R.A. Beaujon. In het
Nederlands. Gestencild. Bestond van 15 Mei 1934 tot October 1935.
131. El Amigo del Hogar. Advertentieblad onder redactie van Emilio Lopez
Henriquez (nrs. 113, 129 en 116). Eerste nummer 27 Februari 1934. Tipografía
Mercantil. Hield nog hetzelfde jaar op te verschijnen. [Afbeelding 22].
132. El Noticiero, semanario independiente de información general. Uitgever Otto
H. Zalm. Eerste nummer 13 Juli 1934. Reeds in Januari 1935 tot een maandblad
teruggebracht en in December d.a.v. kreeg het als kopje erbij ‘revista occasional’;
het verscheen sedertdien niet meer (niet te verwarren met El Noticiero van Aruba,
aldaar nr. 33). Spaans en Papiament. Hield op in 1935.
133. Adilanti, organo pa hubentud catolico di Curaçao, Aruba i Bonaire. Katholiek
maandblad voor de jeugd in het Papiament. Eerste nummer Juli 1934; laatste Juni
1938. Ontstaan als orgaan van de R.K. Jeugdcentrale o.l.v. José Maria Pedro Kroon.
Drukkerij Scherpenheuvel.

1935.
134. *Beurs- en Nieuwsberichten, neutraal dagblad in het Nederlands. Voortgekomen
uit de Emmabode (nr. 118) ten gerieve van de Curaçaose Petroleum Industrie
Maatschappij, die practisch ook eigenares was door haar onderdirecteur Willem van
Eyk, die het liet redigeren door Koenraad van Gogh en Johan Janknegt, beiden
C.P.I.M.-employees, in afwachting van de komst van een beroepsjournalist, zoals in
hoofdstuk VII verhaald wordt. Alras werd de Beurs het be-
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kendste Curaçaose dagblad in de Nederlandse taal. Redacteur Johan van de Walle
(voordien van het persbureau Vaz Dias, Amsterdam, en op Curaçao tevens redacteur
van het weekblad Curaçao nr. 149) bouwde het geheel op. Na diens benoeming tot
hoofd van de Gouvernementspersdienst in Suriname (9 Januari 1943) kwam op 1
Juni 1943 Hendrik de Wit. Inmiddels was het blad ook losser gemaakt van de C.P.I.M.
door het vertrek van Van Eyk van de C.P.I.M. en de verdeling van de aandelen over
ongeveer 8 personen. Het karakter der krant is sedertdien ruimer geworden. Uitgeefster
N.V. Curaçaose Drukkerij & Uitgevers Maatschappij, directeur Louis W. de Wit
(oudere broer van Hendrik bovengenoemd). Eerste nummer 20 Februari 1935, als
proefnummer. Sedert 1 April d.a.v. dagelijks.
Een facsimile van het eerste nummer van ‘Beurs- en Nieuwsberichten’ geeft
afbeelding 9; de kop is nooit gewijzigd.
135. Curaçao Grafico, ‘revista quincenal de literatura y actualidades’. Om de twee
weken in het Spaans. Uitgevers-redacteuren Ernesto S. Noordhof, en J.A.L.A. de
Groot. Vooral personalia en sport. Bedoeld om sympathie voor Curaçao te kweken
in Nederland, Suriname en het buitenland. Voorts wilde het blad ontspanning bieden
door ‘aangename lectuur en aardige kiekjes’, het zal den kinderen dienen door prettige
verhalen en kindernieuws en tegelijkertijd den bestuursautoriteiten medewerking
verlenen en ze op de hoogte houden van de nood van ons volk, aldus het Voorwoord
in het eerste nummer. Er verscheen slechts één nummer 15 Februari 1935.
136. *Gids, maandblad voor het gereformeerd kerkelijk leven in Nederlands
West-Indië, geheel in het Nederlands. Redacteur Ds. Hendrik W. Kroeze van de
Gereformeerde Kerk van Curaçao, die uitgeefster is van het blad. Godsdien-
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stige en kerkelijke inhoud. Verschijnt sedert April 1935. Drukkerij De Curaçaosche
Courant (P.C. Gorsira). Zie ook nr. 188). [Afbeelding 27].
137. Sportnieuws, orgaan van de Racing Club Curaçao. Eerste nummer 1 Maart
1935. Op 3 November 1943 overgegaan in ‘Mededeelingen’, dat gestencild wordt.

1936.
138. Elite, dagblad in het Spaans. ‘Diario de intereses generales’. Oprichter-redacteur
Freddy Salas (zoon van Dario, zie nr. 51). Eerste nummer 1 Mei 1936, laatste 31
October 1936. Bevatte nieuws van de United Press en plaatselijk nieuws. De
voorpagina was soms in hoofdletters gedrukt. Uitgevers waren Oscar en Max Salas.
Drukkerij Elite. welke later overging in Drukkerij Zalm. Toen zijn dagblad had
opgehouden te verschijnen, begon Freddy Salas een maandblad Elite (nr. 140). Over
die Salassen zie nr. 51. [Afbeelding 10].
139. Radio Guía, publicación mensual. Eerste nummer Juni 1936, uitgever-redacteur
G.G. Hurtado (de boekhandelaar in de Madurostraat). Radio-programma's plm. 40
blz. Vermoedelijk slechts eenmaal verschenen.
140. Elite, maandblad in het Spaans. Artikelen en personalia. Oprichter-redacteur
Freddy Salas, die ermede begon toen zijn dagblad (nr. 138) had opgehouden te
verschijnen. Eerste nummer November 1936, laatste Mei 1937. Hierna begon Freddy
Salas het volgende maandblad Sports, nr. 141. Drukkerij Elite (later Zalm).

1937.
141. Sports, maandblad in het Spaans, gewijd aan de sport. ‘Curaçao exento de
pasiones politicas y sin diversiones
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de ninguna índola ha mantenido siempre una marcada inclinación hacia el deporte
y la evolución y al desarrollo de nuestros deportistas ha mantenido muy en alto el
tricolor de nuestra bandera nacional’, schrijft het eerste nummer. Eerste nummer
Juni 1937, laatste Januari 1938. Redacteur (en dit maal ook eigenaar) Freddy Salas.
Drukkerij Elite (later door Freddy Salas aan Zalm verkocht). [Afbeelding 31].
142. *Weekberichten van de Curaçaose Rotary Club. Gestencild weekblad voor de
leden. De Redactie wisselt zich elk jaar; thans Norman M. Chumaceiro. [Afbeelding
27] (vg. Aruba nr. 21).
143. Maandelijks Advertentieblad voor Willemstad en Omgeving, no. 1 was
gedagtekend November zonder jaartal. Uit de in het blad voorkomende advertenties
zou men opmaken dat het tussen 1937 en 1940 is verschenen, want de Madurostraat
wordt er reeds in genoemd en oorlog is er nog niet. Het verscheen in 1000 exemplaren,
die gratis verspreid werden. Drukker: Erven Otto Cras, uitgever A.J. Renaud.

1938.
144. Mededeelingen van het Hoofdbestuur van de Algemene Curaçaose
Ambtenarenbond te Willemstad. Eerste nummer 9 April 1938. Tipografía Electrica.
Aanvankelijk maandblad, geredigeerd door W.F.M. Lampe, later G.J. Ferguson. De
tussenpozen werden steeds groter; eind 1942 verscheen nog een gestencilde editie.
Officieel is het niet opgeheven.
145. *Ons Kerkblad, orgaan van de Protestantse Gemeente Emmastad. Begonnen
Juli 1938. Daarvoor enige tijd een gestencild blaadje. Redactie-werk deden de Heren
J.F. van Holst en F.R. Koster (Isla). Gedurende een studieverblijf van Ds. Carel Th.
Steenstra in de Verenigde Staten (Juni
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1943 - Maart 1944) werd het blad gestaakt tot October 1944, na welke datum het
weer regelmatig begon te verschijnen. Drukkerij De Curaçaosche Courant, later
Tipografia Electrica.
146. De Brug, geïllustreerd reclameweekblad, in het Nederlands. Eerste nummer 17
September 1938. Eerst gedrukt bij Paul Blok, na ongeveer 5 à 6 maanden ging het
naar De Stad, waar misschien drie nummers zijn verschenen. ‘Duizend exemplaren
werden gratis verspreidt (sic) per post’. Vele advertenties. Nederlands, Spaans en
Papiament. [Afbeelding 30].
147. Het Contact, ‘orgaan uitgegeven door de contact-commissie der verbonden
korfbalverenigingen te Curaçao’. Weekblad van de erbij aangesloten
korfbalverenigingen Asiento, Kwiek, Van Engelen, Ready, Caribe en C.S.C. Als
redactie trad op de Contactcommissie bestaande uit afgevaardigden uit genoemde
verenigingen, waarbij evenwel Harry A. Dennert, J.B. Schotborgh en G. Visser het
werk verzetten. Het bestond uit 8 bladzijden kwarto, was geheel in het Nederlands.
Drukkerij P. Blok.
Eerste nummer 23 September 1938. De eerste drie nummers heetten
Korfbal-Nieuws. Het vierde nummer kreeg een omslag en heette Het Contact. Het
hield na ongeveer 6 maanden op als gevolg van de ontbinding der contact-commissie.
148. De Goede Stem, verscheen Woensdag en Zaterdag. Blad van de Surinamers
op Curaçao en blijkens de inhoud in het biezonder van de Surinamers bij de Curaçaose
Petroleum Industrie Maatschappij. Geheel in het Nederlands. Redacteur-uitgever
R.L.G. Heinze. Eerste nummer 21 December 1938. Spoedig gestaakt. Drukkerij
Mercantil; ook Paul Blok.
149. *Curaçao, ‘weekblad voor de staatkundige, economische en culturele belangen
van het gebiedsdeel Curaçao’
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zoals de ondertitel zegt. In het Nederlands. Uitgegeven door de ‘Vereniging tot
Behartiging van de staatkundige, economische en culturele belangen van het
gebiedsdeel Curaçao’. Dit blad dankte zijn ontstaan aan het kiesreglement, dat bij
het Regeringsreglement van 1 April 1937 hier van kracht werd, en was gedurende
de bewindsperiode van Gouverneur G.J.J. Wouters (1936-1942) fel in de oppositie,
waarbij het zich ook vooral richtte tegen katholieken en de Amigoe di Curaçao. De
redactie was aanvankelijk Dr. W.P. Maal en Joh. van de Walle; toen Dr. Maal 27
September 1943 aftrad en Van de Walle tot hoofd van de Gouvernementspersdienst
in Suriname werd benoemd (9 Januari 1943), trad op een Commissie van 4 heren uit
het Bestuur der vereniging, waarvan Jan Rustige voorzitter is. Het blad verschijnt
elke Zaterdag sedert 5 December 1938. Drukkerij Blok, na 1 April 1944 bij De Stad
N.V. [Afbeelding 30].

1939.
150. Het Kroonblad, Nederlands maandblad voor de jeugd van Curaçao. Redactie
Jan Desertine en O. Henriquez. Eerste nummer Januari 1939, na November 1939
niet meer verschenen. Gedrukt Tipografia Electrica N.V. [Afbeelding 31].
151. *C.S.C. Praatje, orgaan van de Curaçaose Sportclub, verschijnt elke 2e en 4e
Vrijdag. Redactie Hans Kromhout, Herbert en Oscar Salas, René Moreno, J.W.
Budde. In het Nederlands, Papiament, Engels.
Zijn naam kreeg het blad doordat de eerste vier nummers (gestencild) geschreven
waren als dialoog tussen bestuur en leden! De eerste twee waren geschreven door
Herbert Salas, een door Hans Kromhout en een door Edgardo Diaz Lemus. Deze
drie vormden de eerste redactie-commissie, toen besloten werd het blad bij Paul Blok
te doen drukken. Na Diaz' vertrek naar Aruba in 1942 werd hiervoor genoemde
redactie-commissie benoemd, die de dialoog-trant afschafte. Na

Joh. Hartog, Journalistiek leven in Curaçao

63
1 April 1944 gedrukt bij De Stad N.V. [Afbeelding 31].
Een interessant feuilleton over het C.S.C.-Praatje verschijnt sedert 3 November
1944, nummer IV, 62, in het blad zelf.
152. Wenken voor die Politie. Op ongeregelde tijden verschijnend blad van de
Curaçaose Politie onder redactie van Kapitein (thans Majoor) Ebel Leonard Venema,
hoofd van Politie op het eiland Curaçao. Eerste nummer 1 Juli 1939, laatste April
1940. In het eerste nummer schrijft Venema: ‘Hiermede krijgt u onder de ogen het
eerste nummer van Wenken voor de Politie. Het ligt in de bedoeling om dit nummer
door meer te doen volgen, telkens wanneer daartoe de behoefte en de mogelijkheid
aanwezig is.’ In het laatste nummer, van April 1940, wordt gezegd, dat de volgende
maand een nieuw blad De Politie op Curaçao in druk zal verschijnen om de taak van
dit gestencilde blad over te nemen (nr. 160). [Afbeelding 28].
153. Luchtbescherming, Nederlands maandblad, officieel orgaan van de Curaçaose
Vereniging voor Luchtbescherming. Redacteur E.C.J.M. van de Laarschot, 1e luitenant
der infanterie K.N.L. Het blad bedoelde het publiek voor te lichten op het gebied
van luchtbescherming, doch bevatte ook andersoortige bijdragen.
Eerste nummer Augustus 1939 onder de titel ‘Luchtgevaar’, na het vijfde nummer,
van December 1939 onder de titel ‘Luchtbescherming’. Het laatste nummer verscheen
in October 1942. In totaal verschenen 37 nummers. Nederlands. Drukkerij Paul Blok.
[Afbeelding 28]. Zie onder Aruba nr 25.
154. Ala Blanca, jeugdblad in het Papiament. Herleving van nr. 102. Uitgegeven
door het Apostolisch Vicariaat onder redactie van Pater Philippus Offermans O.P.
Bestond tot 1941. Op 15 Augustus 1937 is er ook nog een nummer van Ala Blanca
verschenen, met het imprimatur van Pater
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I. de Bruyn O.P., waarover geen verdere biezonderheden bekend zijn.
155. Stadseditie. Dagblad in het Nederlands, opgericht door Simon J. Teunisse.
Eerste nummer 9 October 1939, laatste 12 October d.a.v. Zie hierover uitvoerig in
Hoofdstuk VII. [Afbeelding 10]. Drukkerij P. Blok.
156. Irma, revista grafica literaria. Redacteur Rafael Martinez. Verscheen slechts
eenmaal in December 1939. Bestond uit 40 blz., kunstdrukpapier met vele platen.
Adres was Naniesteeg 15. [Afbeelding 30].
157. Prensa Libre, weekblad in het Spaans. Uitgegeven door de Drukkerij Zalm.
Redacteur Pedro Pinto A. Het zeide de belangen van het volk te willen behartigen.
Het bestond nog geen jaar. Eerste nummer 28 December 1939.
158. De Cactus, maandblad, orgaan van de Vereniging Rijpere Jeugd te Emmastad
(jeugd van 15 tot 18 jaar). Werd gratis onder leden en belangstellenden verspreid.
De jeugd schreef zoveel mogelijk zelf, stencilde en tikte alles. Eerste nummer
December 1939. Sedert 1943 kan men zeggen, dat de Cactus verdwenen is. Redacteur
Hendrik van Beek.

1940.
159. *Mikvé Israël. Nederlands maandblad voor Israëlietische huisgezinnen in
Curaçao, uitgegeven door de Nederlands Portugees Israëlietische gemeente Mikvé
Israël te Willemstad. Oprichter en Redacteur de rabbijn der genoemde gemeente Izak
Jessurun Cardozo. Bedoeld als contact tussen de leden der gemeente. Het eerste
nummer verscheen Maart 1940. Nederlands en wat Spaans. Gedrukt bij ‘De Stad
N.V.’ en sedert September 1944 bij de Paulusdrukkerij. [Afbeelding 27].
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7. Onder (nr. 92) wordt gezegd wanneer bovenstaande koppen Curaçao's oudste nog bestaande dagblad
sierden.
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8. Het eerste nummer van ‘De Emmabode’ (nr. 118) was gestencild, later kreeg het blad een gedrukte
kop. ‘De Isla’ (nr. 121) was een advertentieblad en had met ‘De Emmabode’ niets te maken. Over
‘De Emmabode’ in hoofdstuk VII.
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160. De Politie op Curaçao, maandblad bestemd voor de Militaire Politietroepen,
Burgerpolitie en Veldwacht in het gebiedsdeel Curaçao. Redactie George Seppen en
Geert Johan Botterweg. Gedruk bij Paul Blok. Eerste nummer 31 Mei 1940. Ontstaan
uit Wenken voor de Politie (nr. 152). Het nieuwe politiemaandblad - Europees
Nederland, Oost-Indië en Suriname (in het Aanhangsel achterin dit boek nr. 127)
hadden ook eigen politiële bladen - verscheen juist een jaar. Laatste nummer April
1941. Hierna begon te verschijnen het Militair- en Politietijdschrift voor Curaçao
(nr. 172). [Afbeelding 28].
161. *Jeugdblad, neutraal Nederlands maandblad voor de jeugd. Enige dagen vóór
Wereldoorlog II werd door enkele jongelui van de Isla besloten een blad voor de
jeugd op te richten. Eerste nummer 15 Mei 1940 onder redactie van D. Ringma en
A. Altorf, gedrukt op de toenmalige Drukkerij van het Apostolisch Vicariaat. Na het
20e nummer niet meer gedrukt, doch gestencild tot November 1941, toen het
overgenomen werd door B.C. van Leeuwen (Isla). De redactie deelde mede, dat
‘wanneer Nederland vrij is, het jeugdblad vermoedelijk geen reden van bestaan meer
heeft.’ Het komt ondertussen met een keur van artikelen en uitnemend verzorgd uit.
Drukkerij De Stad N.V. [Afbeelding 31].
162. *Hoger Op, maandblad van de katholieke verkenners, St. Joseph groep. In het
Nederlands en Papiament. Eerste nummer Augustus 1940, laatste December 1942,
Redacteur was Broeder Cornelis G. Grootens, die mededeelde, dat het de bedoeling
is het blad weer te doen herleven. Gestencild.
Na een onderbreking herleefde het maandblad in 1944, toen op 20 Mei 1944 een
nieuwe reeks begon onder redactie van José Kopra, Frans Wernet en Jan Gerarda.
163. De Sport, onafhankelijk maandblad. Redacteur Harry A. Dennert, Mr. Leon
A.L. Weeber en David A. Capriles.
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Eerste nummer 7 December 1940. Verschillende katholieke en niet-katholieke
medewerkers. Het blad wilde zelf neutraal zijn. Er kwamen slechts enkele nummers
uit (Zie Amigoe di Curaçao 14 December 1940; 8 Februari 1941).
164. *News Bulletin, uitgave van het Britse Consulaat. Aanvankelijk bedoeld voor
de Britse troepen op Curaçao, groeide het bulletin in 1941 na de komst van Consul
Edward T. Lambert uit tot een in een oplage van 360 exemplaren verspreid
nieuwsblad, dat vooral van grote waarde is door de Britse commentaren op het
oorlogsnieuws. Gestencild; in het Engels.
165. *De Stoep, letterkundige tijdschrift in het Nederlands onder redactie van Frits
J. van der Molen (sedert Februari 1943 in New York) en Luc. Tournier (pseudoniem
voor Dr. Christiaan J.H. Engels), arts op Curaçao, die ook de eigenaar van het blad
is en het bekostigt) en ongenoemd Jan Greshoff en Hendrik de Wit (dezelfde van de
Beurs- en Nieuwsberichten, nr. 134).
De redacteuren zijn Europese Nederlanders, die naast Europeanen, vooral ook
Curaçaoënaars en Surinamers gelegenheid geven te publiceren. Het is het enige
letterkundige blad van het vrije Nederland. Het blad is technisch uitnemend verzorgd
en is een van de beste uitgaven, welke Curaçao rijk is. Voordat in Indië de ‘Fakkel’
begon, kwam reeds in Willemstad het eerste Stoep-nummer uit (September 1940).
Het blad staat een zekere futuristische richting voor. Gedrukt bij ‘De Stad N.V.’ Het
blad verschijnt zeer onregelmatig. Bij de Curaçaose begroting 1944 kreeg het een
jaarlijkse subsidie van 600 gld.; het is het enige blad, dat in enig opzicht van
overheidswege wordt gesubsidieerd (hierover Amigoe en Beurs van 10 en 11
November 1944).
[Afbeelding 26].
166. Het Vief-blaadje, orgaan van de R.K. Sportvereniging Vief. Redactrice
Mejuffrouw A. Boye. Gestencild. In
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het Nederlands. Uitsluitend verenigingsnieuws en stukken over sportonderwerpen.
Begonnen October 1940 als weekblad. [Afbeelding 31].
Later als maandblad. Laatste nummer December 1942.
167. De Verklikker. Gestencild blaadje, dat om de veertien dagen verscheen onder
redactie van A.J. Villareal, Cherrassile 2 te Willemstad. Eerste nummer October
1940, ‘met het doel den Curaçaosen jongelui aan te tonen, dat met een beetje durf
wel iets te bereiken is op hun eiland.
Algemeen is de waarheid, dat hier op Curaçao zo weinig tot stand wordt gebracht
door landskinderen. En de voornaamste oorzaak hiervan is wel, dat de jongelui hier
meer zorg besteden aan de pleizierige kant van het leven dan aan de nuttige
opbouwende kant.’ Het blad bleef verschijnen tot Maart 1943. Door den redacteur
Villareal was inmiddels in September 1942 opgericht de Vereniging Vriendschap,
Ontwikkeling en Samenwerking, met het doel de jongelui uit het arme volk op te
wekken tot studie en zo mogelijk te steunen in hun pogingen tot vooruitgang in de
maatschappij.
168. Roode Kruis Nieuws, uitgave van het Nederlandse Rode Kruis, afdeling
Curaçao. Zou verschijnen ‘telkens wanneer daartoe aanleiding was’, teneinde aan
het publiek mededelingen te doen van de eigen afdeling en van elders. Het is echter
bij het eerste nummer van October 1940 gebleven. Drukkerij Paul Blok. In het
Nederlands.
169. *Neerlandia, Nederlands maandblad van het Algemeen Nederlands Verbond,
uitgegeven door de groep Nederlandse Antillen. Na de invasie van Mei 1940 kwam
het Europese Neerlandia niet meer. Door Curaçaos initiatief werd het toen hier
uitgegeven en over Curaçao, Suriname, Noorden Zuid-Amerika, Engeland,
Zuid-Afrika en Australië verspreid. Redacteur Willem Meyer (directeur Algemeen
Middelbare School). Het eerste nummer verscheen December
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1940. (In Indië kwam men ook tot voortzetting, maar noemde het Nieuw-Neerlandia,
welks eerste nummer April 1941 uitkwam).
Het blad is tevens orgaan van de Koninklijke Vereniging Oost en West. Gedrukt
bij Drukkerij Blok, na 1 April 1944 bij De Stad N.V. [Afbeelding 30].
Bij nr. 169. Het is de bedoeling na een sluitingsnummer begin 1946 dit blad op te
heffen.

1941.
170. *De E.K.-Gids, maandblad van de Eucharistische Kruistocht, een internationale
katholieke organisatie, welke de veelvuldige H. Communie harer leden voorstaat.
Dit is het orgaan voor de leden op Aruba, Bonaire en Curaçao, Eerste nummer Januari
1941, eerst gestencild, reeds na enkele nummers gedrukt ter Drukkerij
Scherpenheuvel. De redactie wordt gevoerd door enkele leden. Het blad is uitsluitend
voor de leden en bevat goede geestelijke stukken. Geheel in het Nederlands.
171. *Comité Nederland, orgaan in het Nederlands van het gelijknamige comité.
Verschijnt zeer onregelmatig. Het eerste nummer in Mei 1941. Na het 8e nummer
(October 1942) heeft het bovendien de titel ‘Rood-Wit-Blauw’. Redactie De
Curaçaose Petroleum Industrie Maatschappij. Drukkerij Blok, na April 1944 De Stad
N.V. [Afbeelding 30].
172. *Militair- en Politietijdschrift voor Curaçao. Maandblad bestemd voor de
corpsen -militaire politie-troepen, burgerpolitie en de veldwacht in het gebiedsdeel
Curaçao. Redacteur Majoor Ebel Leonard Venema, bijgestaan door een grote groep
vaste medewerkers, die de artikelen schrijven. Het eerste nummer verscheen in Juni
1941. Het blad is geheel in het Nederlands. Gedrukt bij De Stad N.V., sedert Juli
1944 bij de Paulusdrukkerij. Ontstaan uit nrs. 152 en 160. Dank zij Jan Linker,
politie-fotograaf, is dit blad steeds geïllustreerd met uitnemende foto's. [Afbeelding
28].
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173. Edifiquemos, maandblad; van de sportclub Independiente. Redacteuren
Guillermo Rosario en Luis H. Daal. Eerste nummer 4 November 1941; laatste Mei
1942. Papiament en enkele stukken in het Nederlands. Drukkerij ‘De Stad N.V.’
[Afbeelding 31].
174. *De Klok, orgaan van de St. Vincentius-kring (vereniging van de oud-leerlingen
van Scherpenheuvel). Driemaal per jaar, met Pasen, in Augustus en December. Eerste
nummer Augustus 1941. Stukken in het Nederlands en Papiament (Cuenta di Nansi).
Redacteur Pater Rafael Meussen O.P. Drukkerij Scherpenheuvel. [Afbeelding 31].
175. *Jong Suriname, Nederlands, orgaan van de algemene Surinaamse vereniging
‘Justitia Pietas Fides’ te Willemstad. Sedert 10 Maart 1944 is het tevens orgaan van
de Algemene Surinaamse Vereniging ‘Suriname’ te Oranjestad, Aruba. Zeer goed
geredigeerd blad van brede interesse voor alles wat met Suriname te maken heeft.
Blad van de Surinamers op Curaçao en Aruba. Eerste nummer 15 November 1941;
daarna de 2e en 4e Vrijdag van elke maand. De besturen van genoemde verenigingen
zijn redactie; hiervoor treden op als redacteuren A. Theo Simoons, ondervoorzitter
der vereniging; Waldie Goedhart en Wim van Kanten voor Curaçao en Mejuffrouw
L.J. Samson en de Heer J.R.A. Simoons voor Aruba. Drukkerij Blok, na 1 April 1944
bij De Stad N.V.
176. Maandblad van de Nederlandse Padvinders, soms genoemd ‘Weest Paraat’,
afdeling Curaçao. Verscheen de 22e van elke maand tot begin 1943. Ontstaan uit
gebrek aan het orgaan der neutrale padvinders door de bezetting van Europees
Nederland. Redacteur A. Theo Simoons (dezelfde van nr. 175). Gestencild.
177. Nos Centro, semanario Católico in het Papiament. Weekblad van het Centro
Social Católico ‘na interes di Curaçao i di nos miembronan en particular’. Redacteur
Carlos Cardoze. Bedoeld als cluborgaan, met brede interesse
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daarbuiten. Eerste nugmmer 8 November 1941, laatste November 1942. [Afbeelding
27].
178. *Vrouwen-Organisatie Curaçao, maandblad in het Nederlands, orgaan van
gelijknamige vereniging. Redactie de dames J.M. van der Sar, V.J. Elias - Slijper
(tot Augustus 1944), G.M. Voncken. Drukkerij Blok, na 1 April 1944 bij De Stad
N.V. [Afbeelding 30].

1942.
179. Daily Force. Dagblaadje op tabloïde formaat van de Noordamerikaanse troepen
op de Curaçaose eilanden. Opgericht 8 Februari 1942, onderweg naar Curaçao. De
troepen arriveerden 11 Februari 1942. Het was het eerste dagblaadje ter wereld van
de Noordamerikaanse troepen gedurende Wereldoorlog II en werd gedrukt ter
Paulus-drukkerij in Willemstad. Redacteur Harold Cohen tot 16 Februari 1944;
daarna door Brummel S. Goodman. Taal Engels en Spaans (i.v.m. Portorikeinse
troepen). In het geheel bestaan er slechts twee zulke legerdagblaadjes ter wereld, het
andere en jongere is groter en heet ‘Stars and Stripes’. (Noord-Afrika en Italië). Op
25 Juli 1944 ging redacteur Goodman weg; Bill Millarc zette het nog voort tot 1
Augustus 1944, waarna het niet meer verscheen. [Afbeelding 1 ].
180. *Vuur! officieel orgaan voor de weermacht, uitgegeven met financiële steun
eerst van een aantal grote ondernemingen (N.V. Curaçaose Petroleum Industrie
Maatschappij; S.E.L. Maduro & Sons; N.V. Nederlands Indische Gasmaatschappij;
N.V. Arend Petroleum Mij; Lago Oil and Transport Cy. Ltd., Aruba; Curaçaose
Handelmaatschappij N.V.; N.V. Combinatie Pletterij Nederhorst; N.V. Kon. Ned.
Mij tot Expl. van Petroleumbronnen in Nederlands Indië; N.V. Koninklijke Luchtvaart
Mij.; Stoomwasserij Van Gijn; Prospero Baiz; Mijnmaatschappij Curaçao; H.L.
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Palacios), later met die van de militaire dienst voor Ontwikkeling en Ontspanning.
Redacteuren W.H. de Meyer en J.A. Peterse. Inhoud algemeen, meestal niet in verband
met de weermacht. Eerste nummer Augustus 1942, al spoedig zeer onregelmatig.
Nederlands. Drukkerij Blok. Biezonderheden geeft de Amigoe di Curaçao van 5
Augustus 1942, nr. 3669. Hoewel het blad sinds lang niet meer verschijnt, deelde
men mede, dat het ‘officieel niet opgeheven is’ [Afbeelding 28].
181. *Centrale van Koopvaardij Officieren. Maandelijks orgaan van de
gelijknamige vereniging. Ontstaan uit circulaires idie naar gelang behoefte werden
verspreid onder de officieren ter koopvaardij. Sedert October 1942 als gestencild
maandblad (300 exemplaren). Redacteur Cornelis W. van Driel, na diens vertrek in
Maart 1945 zijn opvolger Cornelis J.M. Krijgsman.
De ‘Centrale van Koopvaardij Officieren’ is een organisatie die al voor de oorlog
bestond en waarbij zijn aangesloten de Nederlandse Vereniging van Gezagvoerders
en stuurlieden ter koopvaardij, de Vereniging van Scheepswerktuigkundigen, de
Vereniging van Gezagvoerders en stuurlieden ter koopvaardij in Nederlands Indië,
de Vereniging van Radio telegrafisten. De Centrale van Koopvaardij Officieren is
aangesloten bij de International Mercantile Marine Officers Association, welker
Hoofdkantoor gedurende oorlogstijd gevestigd is 78 Leadenhallstreet te Londen. De
Heer C.W. van Driel was en C.J.M. Krijgsman is van deze Centrale de
vertegenwoordiger op Curaçao.
182. La Prensa Deportiva. Weekblad, aangekondigd als het ‘enige’ sportblad van
Curaçao, waarin naast artikelen alle verenigingen maar programma's zouden
publiceren. Het eerste nummer, ingeleid door Zijne Excellentie Dr. P.A. Kasteel en
Mr. E.M. Elias, verscheen 5 November 1942; het laatste 9 December 1943. De
sport-redacteur van de
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Beurs- en Nieuwsberichten schreef op 18 December 1943 in zijn blad, dat gebrek
aan medewerking tot de stopzetting leidde; de Beurs-redactie plaatste hier een noot
bij, dat het gehele betoog van haar sportredacteur omverwierp door te zeggen van
de uitgevers vernomen te hebben, dat La Prensa Deportiva ‘niet gestaakt werd wegens
gebrek aan medewerking of debiet, doch wegens technische moeilijkheden’ (de
Passaat, nr. 191, was erbij gekomen en de drukkerij kon niet beide verwerken). In
de sportrubriek van de Beurs van 5 Februari 1944 wordt medegedeeld, dat ‘pogingen
gedaan worden La Prensa Deportiva nieuw leven in te blazen.’ Redacteur Nicolás
Cótchico. Het blad bevatte stukken in Papiament en zeer onbeholpen Nederlands.
Tipografia Electrica. Inderdaad bleek in Mei 1944, dat deze pogingen gelukt waren,
want toen verscheen Sportkoerier (nr. 200). [Afbeelding 31, waarop slechts de eerste
helft van de titel staat.]

1943.
183. *Ariba, gestencild orgaan van de sportvereniging Atlanta (sportvereniging van
de woonwijk Dominguito). Eerste nummer 1 Februari 1943 [Afbeelding 31].
184. *Jonge Wacht, gestencild maandblad van de Jonge Wacht, opgericht ter
vervanging van het gelijknamige blad uit Nederland. Verschijnt sedert begin 1944
om de twee maanden. Geheel in het Nederlands. Aardige, toepasselijke stukken.
Redacteur Frater Maria Johannes de Deo (Verbunt). Vooral met de christelijke
feestdagen verschijnen mooie nummers.
185. *Clubblad S.V. Groot Kwartier, verenigingsorgaan van de op 23 Mei 1939
opgerichte sportvereniging. Verschijnt elke maand, geheel in het Nederlands.
Redacteur D. Terpstra Sr., A. van Gent, J.A. de Winter. Eerste nummer April 1943.
Drukkerij De Stad N.V.
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186. *Lux, algemeen tweemaandelijks tijdschrift in het Nederlands onder redactie
van Pater H.M. Hulsman O.P., Frater M. Rigobert, Mevrouw E.B.M. da Costa Gomez
- Heiling, Mr. J.J.A. Ellis, Dr. Joh. Hartog, Mr. H.J.M. Hoogeveen. Dit blad gaat uit
van de Vereniging Mgr. Niewindt, die volgens artikel 3g harer statuten een periodiek
bedoelt uit te geven. Door toedoen van de St. Thomaskring (katholieke vereniging
voor oud-leerlingen van het St. Thomascollege), kwam dit blad, door de behoefte
aan gedegener lectuur in het Nederlands, welke als gevolg van de oorlog niet meer
te krijgen was, tot stand toen Mgr. P.I. Verriet O.P., Apostolisch Vicarius van Curaçao,
de stoot tot oprichting van de Vereniging Mgr. Niewindt had gegeven. De
redactieleden zijn katholiek, medewerkers behoren ook tot andere gezindten. Drukkerij
Scherpenheuvel. Eerste nummer Juli 1943. [Afbeelding 21].
187. *Mededelingen - Comunicaciones, maandblad, orgaan van de Achtbare Loges
De Vergenoeging en Igualdad te Willemstad. Gestencild verenigingsorgaan met
mededelingen aan de leden en artikeltjes die op de vrijmetselarij betrekking hebben.
Eerste nummer medio 1943. [Afbeelding 27].
188. *Leiding en Troost, gereformeerde preken, onder redactie van Ds. Hendrik
W. Kroeze (dezelfde van nr. 136). Verschijnt op onregelmatige tijden, maar 12 maal
per jaar; eerste nummer Juli 1943. Uitgegeven door de Gereformeerde Kerk van
Curaçao. Wordt op grote schaal over de gehele wereld verspreid. Nederlands.
Drukkerij Blok, na 1 April 1944 bij De Stad N.V. [Afbeelding 27].
189. *Economische Berichten. Gratis gouvernementsuitgave van het Gouvernement
van Curaçao. Tot 23 Juni 1944 onder redactie van Mr. Eduard M. Elias (hoofd van
de Gouvernementspersdienst in Curaçao; betaald door de rijksregering). Na Elias'
vertrek onder redactie
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van zijn opvolger Eugène Anton Winters. Het blad verschijnt om de drie weken en
werd onder de druk des oorlogs opgericht teneinde handel en publiek officiële
voorlichting te geven. Het eerste nummer verscheen in Juli 1943. De oplage is 1000
(800 voor Aruba, Bonaire, Curaçao; 100 Suriname; 100 andere plaatsen). Taal:
Nederlands en Engels. Gedrukt bij ‘De Curaçaosche Courant’ (P.C. Gorsira.
[Afbeelding 30].
190. *De Stem - The Voice, veertiendaags blad van de Surinamers, werkzaam bij
de Curaçaose Petroleum Industrie Maatschappij. Redacteuren aanvankelijk Hendrik
L. Braam en Evert Emanuelson, twee jeugdige Surinamers, die beiden in September
1944 aftraden (Braam werd werkzaam gesteld op de Beursredactie en Emanuelson
verliet de CPIM) en opgevolgd werden door H.I.G. Mulder en F.A. Zandwijke op 7
October 1944. Eerste nummer 23 October 1943, waarin de CPIM-secretaris Frederik
A. Vromans, chef van de afdeling Arbeids- en Sociale Zaken (over wien nr. 191),
schreef. ‘Het initiatief van de oprichters (Braam en Emanuelson), vooral onder de
huidige oorlogstoestanden, om een periodiek uit te geven voor de Surinamers en
Engelsen, woonachtig in de Maatschappij-woonwijken, met het doel de band tussen
de werknemers, onderling te versterken en de samenwerking tussen arbeiders en
maatschappij te bevorderen, verdient alle lof’. Als weekblad bestond het maar kort,
want in December 1943 kondigde De Passaat (nr. 191) aan, dat het om de veertien
dagen zou gaan verschijnen. Inhoud kampnieuws. Gestencild. Bevat een neven-editie
in het Engels onder redactie van David A. Hepburn en V. Keith Blackman.
191. *De Passaat, maandblad voor geëmployeerden der N.V. Curaçaose Petroleum
Industrie Maatschappij en Curaçaose Scheepvaart Maatschappij te Emmastad.
Uitgaande van de Afdeling Arbeids- en Sociale Zaken der genoemde maatschappijen
o.l.v. Frederik A. Vromans, secretaris der
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directie. Redacteur Hector G. Suarez. Eerste nummer December 1943. Gedrukt bij
Tipografia Electrica. [Afbeelding 32]. Het blad is te vergelijken met ‘Aruba Esso
News’. (Zie Aruba nr. 24).
192. *Klok di Santa Famia, Papiaments weekblaadje van de parochie der H. Familie
te Willemstad. Redacteur een der Paters van genoemde parochie. Eerste nummer 19
December 1943. Gedrukt bij de Paulusdrukkerij. Afbeelding 27.
193. *Veiligheidsdienst. Gestencild maandblaadje, uitsluitend voor de
C.P.I.M.-employees bedoeld. Het geeft voorbeelden van ongevallen, onderstreept
het nut van veiligheidsmaatregelen, geeft overzichten, statistieken enz. De oplage,
begonnen met 70, werd al spoedig 300. Begonnen najaar 1943, redacteur Arnold
Adriaan Lamme (te vergelijken met Lago Safety, zie Aruba nr. 18).

1944.
194. * De Snelle Koerier, schoolblad van de hoogste klassen van het St.
Thomascollege onder toezicht van Frater M Canutus. Redactie: jongens uit de klassen,
T.H. Buist, F. Zielinski en K. Morcos. Eerste nummer 16 Januari 1944. Gestencild.
In het Nederlands. Maandblad.
195. *Sportblad Van Engelen, gestencild. Elke keer in een ander formaat. Eerste
nummer Januari 1944.
196. *Maduro-News, a monthly publication by and in the interest of the staffs of
the firm of S.E.L. Maduro & Sons Inc., and the Maduro & Curiel's Bank, Curaçao.
Eerste nummer 24 Januari 1944. Gestencild. [Afbeelding 30].
197. *Emmastad Berichten, elke Donderdag. Redactie de directie van de
C.P.I.M./C.S.M., waarvoor optreedt A.A. Lamme. Dit gestencilde weekblaadje
verving de lawine van circulaires, die vroeger vanwege de directie verspreid werd
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en welker inhoud thans tot eenmaal per week wordt opgespaard.
198. *De Knalpot, orgaan van de A.M.S.-Club, maandblad van de leerlingenclub
van de Algemeen Middelbare School. Het eerste nummer verscheen Februari 1944
onder redactie van L.W. Statius van Eps, R. Römer en B. de Wit (de laatste twee
traden af na Juli 1944, toen ze eindexamen hadden gedaan). De eerste vijf nummers
waren gestencild op de Inspectie van het Onderwijs, na Augustus 1944 wordt het
gedrukt ter Paulus-drukkerij. Het blad is blijkens een artikel op blz. 7 een geestelijk
kind van Drs. Jan C. de Groot, die van de oprichting tot 1944 leraar aan de A.M.S.
was (over hem Amigoe di Curaçao 21 Mei 1941 en 6 Maart 1944)
199. *Shomer Hanoar - De Wachter der Jeugd. Tweewekelijks orgaan van de
Joodse Sport Club Union, welke een jeugdafdeling is van de Club Union. Van deze
jeugdclub zijn lid kinderen van buitenlandse Joden op Curaçao. De vereniging
ontwikkelt de laatste tijd een grote activiteit, heeft een cultuur-programma, o.a.
bestaande uit studieclubs in de Hebreeuwse taal, Joodse muziek, litteratuur enz.
Gestencild, in het Nederlands. Redactie Hendrikplein 3. Eerste nummer 1 Februari
1944.
200. Sportkoerier, ‘algemeen sportblad voor het gebiedsdeel Curaçao’. Eerste
nummer 5 Mei 1944; laatste begin 1945. Weekblad. Redacteur Otto H. Zalm, al
spoedig sedert 22 Juli 1944, vervangen door Luis H. Daal. Afbeelding 31. Opvolger
van La Prensa Deportiva (nr. 182). In het Nederlands, Papiament en Spaans.
Tipografia Americana (van Douwe Zalm). [Afbeelding 31].
201. *De Postduif, tweewekelijks orgaan van de Hendrikschool en de
Wilhelminaschool. Een gestencild schoolblad onder redactie van de 8ste klassen: M.
Brandao, J. Singer. L. Seibald en A. Groen. Eerste nummer 15 Mei 1944. Een
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prijsvraag voor een naam voor het blad werd in dit eerste nummer uitgeschreven (zie
ook nr. 115).
202. Bazaar-Bazuin, gestencild weekblad, begonnen in Mei 1944 met de
vooropgezette bedoeling na 3 Augustus d.a.v. te staken. Het blad was bedoeld op te
wekken voor de dan te houden bazaar ten bate van voedselpakketten, bestemd voor
Nederlandse krijgsgevangenen en ging uit van het Comité Nederland (zie nr. 171).
Het werd geredigeerd door J.D. de Roos en A.B. Faay. Het bevatte aardige tekeningen
van Oscar E. van Kampen (nr. 123, 130 en Aruba nr. 29). Het laatste nummer
verscheen op 17 Augustus 1944 en was het elfde.
203. *Klein maar Dapper, schoolorgaan van de Schroederschool (Emmastad).
Gestencild orgaan onder redactie van J. Kerrebijn, J.v.d. Hooft, N. Wortel en J. Balk.
Eerste nummer Mei 1944, aanvankelijk elke veertien dagen, maar na September
1944 elke maand. Geheel in het Nederlands.
204. *Volgt Mij, officieel orgaan van de Karel Doorman Groep, Groep VI, van de
Vereniging de Nederlandse Padvinders (N.P.V.). Deze groep is gevestigd te
Emmastad. Gestencild in het Nederlands. Redacteuren Piet Kanaar, Joop Schuitemaker
en Henk Dennert (zoon van Harry, zie (nr. 163). Het is de bedoeling dit maandblad
uit te breiden tot het maandblad van de neutrale padvinderij op Curaçao in het
algemeen. Het eerste nummer verscheen 15 Juni 1944. (Karel Doorman is de
Nederlandse zeeheld uit de slag in de Javazee, die toen hij tot de aanval overging
seinde: ‘Volgt mij’).
205. *Gydelcra, revista social y deportivo. Maandblad voor maatschappij en sport.
Blijkens de inhoud: introduccion, educacion, noticia local, disco, noticia extranjera,
deporte, poesia, cine, radio, nota social, arte, boeki, lectura, cartas. De titel Gydelcra
bestaat uit de eerste letters van de leden van een daartoe in het leven geroepen
handelsonderneming
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Mevrouw Gy-sberta, de Heren Del-annoy en Cra-s. Walter A. Cras (geen familie
van Otto, nr. 128) is redacteur. Eerste nummer 1 Augustus 1944. Alleen Papiament.
Gedrukt op kunstdruk bij De Stad N.V.
206. *W.G.K.-Nieuws. Orgaan van het Wit-Gele Kruis, een organisatie die sociaal
verricht voor moeders, ouden van dagen enz. Eerste nummer October 1944, bedoeld
zoals het eerste nummer zegt om aan de leden te doen weten wat er gebeurt tussen
twee jaarlijkse vergaderingen in. Het ontwikkelde zich uit een brochure, die in het
najaar 1943 verscheen met hetzelfde doel. Gestencild. Verschijnt ongeveer eens per
maand.
207. *Voorwaarts (Mind your own business), veertiendaags orgaan van de in 1942
opgerichte sportvereniging Jong Suriname (niets te maken met het blad van deze
naam, nr. 175). Deze vereniging bevordert het voetbalspel van jeugdige katholieke
Surinamers op Curaçao. De aanvankelijk gebruikte naam ‘Mind your own business’
was die van een sportvereniging in Suriname. In het vierde nummer, van 3 Februari.
1945, is de Engelse naam evenwel al veranderd in de huidige ‘Voorwaarts’. Eerste
nummer December 1944. In het Nederlands. Gestencild. Redacteuren A. Heidweiler
en A. Forster.

1945.
208. *Het Contact, maandblad van de vereniging voor katholieke Surinamers op
Curaçao St. Aloysius, stichting van wijlen Pater Irenaeus de Bruyn O.P.
Verenigingsnieuws en artikelen. Eerste nummer Januari 1945. In het Nederlands.
Gestencild. Redactie namens het dagelijks bestuur der vereniging de Heren A. Balinge
en Marc. Sang Ajang.
209. *Eendracht maakt Macht, maandblad uitgegeven door de jongensvereniging
van dezelfde naam aan de Hendrikschool (verg. 201). Redactie A.H. Brandao, G.
Brandao, L.H. Capriles, R. Chumaceiro, H.H. Leyba, S.L. Maduro,
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H.L. Maduro, O. Valencia Jr. Gestencild schoolblad in het Nederlands. Eerste nummer
Januari 1945.
210. *Democrat, orgaan van de Democratische Partij. Het eerste politieke partijblad
van Curaçao. Het blad werd opgericht tegen de verkiezingen van November 1945
(zie blz. 186 over de toedracht) en werd gratis aan alle stemgerechtigden toegezonden.
Om de veertien dagen, 's Vrijdags. Oplage eers 4500 nummers, opgelopen tot 8000.
Eerste nummer 11 Mei 1945. Gedrukt bij de Tipografía Electrica N.V. Redacteuren
werden niet genoemd. Nederlands en Papiament. Vooral bekend door zijn caricaturen,
o.a. van Oscar E. van Kampen, die al vaker naar voren trad (nrs. 123, 130, hoofdstuk
III). Na de verkiezingen van November 1945 werd het als gratis verspreid blad
gestaakt. Men kon intekenen.
211. Recht en Vrijheid, orgaan der Curaçaose Protestantse Partij. Het tweede
werkelijke partijblad van Curaçao, dat echter door de nederlaag der C.P.P. bij de
verkiezingen in November 1945 reeds na twee nummers ophield te verschijnen. Het
eerste nummer verscheen in October, het tweede in November 1945. De artikelen,
meestal van den partijvoorzitter Dr. Wybojan Goslinga, waren van buitengewoon
gehalte. Geheel in het Nederlands. Acht bladzijden 21 × 29 cm. Gedrukt bij de
Paulusdrukkerij.

St. Eustatius.
1790-1793?
1. The St. Eustatius Gazette. Gedrukt bij Edward Luther Low, at his office, next
to Mr. Henry H. Haffey's and nearly opposite Messrs Harman and Clarkson's where
all manner of printing is done with case [care?] and dispatch. In 1793 was het Luther
Low & Co. Bij een oproep tot voldoening der abonnementsgelden schreef hij: ‘He
assures them their neglect will lay him under many inconveniences’.
Het verscheen gedeeltelijk in het Engels en gedeeltelijk in het Nederlands. In de
Amigoe di Curaçao van 22 Juli 1905 worden passages uit de toen nog bestaande
exemplaren afgedrukt. Deze worden thans in Hoofdstuk V herdrukt.

St. Maarten.
1911.
2. St. Martin, Day by Day, verscheen iedere Zaterdag. In het Engels.
Redacteur-drukker Josiah Charles Waymouth (Wesleyaan-Methodist). Vooral over
Inter-eilandse politiek en economie. Verscheen van 22 Juni 1911 tot 1 Mei 1920.
Was gedrukt.
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Waymouth was een strijder tegen het misbruik van de ambtelijke macht in die
dagen. Een voorbeeld van zijn critiek (over de slechte verbinding tussen de eilanden)
als verschijnt in zijn 1e nummer: ‘Our intercolonial dreadnaught has not yet arrived
from Curaçao’. (De schoener heette ‘Dreadnaught’) [Afbeelding 29].
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1922.
3. The Dutch Windward Island Times. In het Engels. Daar dit blad gedrukt werd
op St. Kitts, B.W.I., verscheen het niet geregeld; soms per 14 dagen enz. Inhoud
algemeen. Redacteur de Wesleyaan-Methodist Dominee C. McDarrell. Verscheen
Juni 1922; bestond ongeveer één jaar (Amigoe di Curaçao 17 Juni 1922).

1924.
4. New Life, ‘published at such dates and as often as circumstances under God
permit.’ Het blaadje stond onder redactie van Josias Charles Waymouth
(Wesleyaan-methodist) en kondigde zich aan als ‘put forth for successful common
service with others, in the field of objective Christianity, our great aim will be to
relay the Master's Voice’. Het blaadje gaf wat buitenlands nieuws, plaatselijke
berichten, critiek e.d., alles gesteld in zeer godsdienstige woorden. In het eerste
nummer releveert de redacteur hoe hij in ‘Day by Day’ tien jaar lang gevochten heeft
voor bestuursverbetering van de Bovenwinden en hoe, nu die gekomen is, ‘remains
for us to work for the reformation of humanity.’ Het blad kwam uit ‘at 81 Front
Street’. Eerste nummer 1 Mei 1924. Slechts enkele nummers verschenen. Geheel in
het Engels [Afbeelding 29].

1933.
5. Bovenwindsche Stemmen, om de twee weken; behalve zijn titel geheel in het
Engels. Redacteur Wilhelm Netherwood (methodist). Aanvankelijk bijdragen op
gebied van godsdienst, politiek, economie, later bijna uitsluitend landbouw en
plaatselijk. ‘Newsbulletins’, afkomstig van dit blad, verschenen in De Bovenwindsche
Stemmen. Eerste nummer 31 Augustus 1933 (Amigoe di Curaçao 16 September
1933).
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Daar het blad gestencild werd en door de oorlog geen materiaal te krijgen was, hield
het in de tweede helft van 1942 op, waarna een der medewerkers C. McDarrell een
op onregelmatige tijden verschijnende rubriek Bovenwindsche Stemmen in de Amigoe
di Curaçao begon (zie Amigoe di Curaçao 21 Juni 1943 en daarna) [Afbeelding 29].

1934.
6. De Slag om Slag. Weekblad, elke Zaterdag, bijna geheel in het Engels. ‘Hier duldt
de grond geen dwinglandij, waar vrijheid eeuwen stond’. Critiseerde op gebied van
politiek, economie en bestuur. Redacteur Anthony R. Waters-Gravenhorst Brouwer.
Wanneer deze een enkele maal in de gevangenis kwam, verscheen het blad tijdelijk
niet. Eerste nummer 22 December 1934; laatste November 1939 (dood van Brouwer)
[Afbeelding 29].

Saba.
Geen enkel blad bekend.
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Hoofdstuk II.
Talen, koppen en motto's.
‘Het genoegen dat de meeste mensen ondervinden bij het gebruik van een
krant spruit voornamelijk voort uit de kennis van de velerlei handelingen
van de staatkundige, militaire, letterkundige en handelswereld’.
Aanhef van het eerste hoofdartikel uit het eerste nummer van Curaçao's
eerste Courant, 11 December 1812.
De begeerte te weten, wat onze medemensen doen, houdt het beroep der journalisten
en krantendrukkers in stand. Hoe meer mensen deze prikkel ervaren, des te
gemakkelijker is het een krant uit te geven.
St. Eustatius, middelpunt van de smokkel naar de Verenigde Staten in hun
vrijheidsoorlog tegen Engeland in de achttiende eeuw, ervoer als middelpunt van
talloze nationaliteiten deze prikkel eerder dan de andere eilanden. Zo geschiedde het
dat St. Eustatius lang, zeer lang, vóór de andere Curaçaose eilanden over een eigen
krant beschikte: de ‘St. Eustatius Gazette’ van 1790 - '93.
Lang na St. Eustatius kwam het Eiland Curaçao, dat zijn eerste krant misschien
ook aan politieke gebeurtenissen in
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het buitenland te danken had (over de andere lezing, de aardbeving van 1812, later),
en zo ja, dan aan de nederlaag der Independenten in Venezuela in 1812. Zo zou dus
de vrijheidsstrijd in Noord-Amerika geleid hebben tot de eerste krant der
Bovenwinden - en van Curaçao als geheel - en de vrijheidsstrijd in Venezuela tot het
ontstaan van de eerste krant op Curaçao. Daar ook later vele Venezolaanse politieke
vluchtelingen op Curaçao lijfsbehoud zochten, geldt van Curaçao reeds in de aanvang
zijner journalistieke historie, dat het als deel van Nederland steeds de traditie van
ons land heeft voortgezet: asyl voor vreemdelingen en vrijheid van woord, zelfs als,
zoals later zal blijken. dit buitenlandse complicaties zou medebrengen.

De veeltaligheid.
De inhoud en zijn talen.
De oudste twee bladen van Curaçao droegen een titel in het Engels: ‘St. Eustatius
Gazette’ (1790) en ‘The Curaçao Gazette and Commercial Advertiser’ (1812). Beide
bladen waren voor een groot deel in het Engels en voor een klein deel in het
Nederlands gesteld. De meertaligheid in de Curaçaose bladen is een hunner kenmerken
gebleven. De bladen welker inhoud slechts in één taal gesteld was of is, waren in het
verleden en zijn in de tegenwoordige tijd, naar hun aantal sterk in de minderheid.
De traditie, welke nieuwe bladen als Economische Berichten en De Passaat hier
onlangs hebben voortgezet, door in hun programma of inleiding hun veeltaligheid
aan te kondigen, vindt reeds een begin in 1875, toen De Vrijmoedige in zijn eerste
nummer van 6 Aril 1875 schreef, dat in de regel de artikelen van de redactie en haar
medewerkers in het Nederlands of in de landstaal (dus het Papiament) gesteld zouden
zijn, maar dat wanneer het nodig en dienstig was zij ook in een der hier gebezigde
hoofdtalen zouden worden geschreven.
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De meest voorkomende talen waren in het verleden Spaans en Engels. In de loop der
negentiende eeuw heeft zich daarnaast het Papiament, de volkstaal der inheemse
bevolking der Benedenwindse eilanden, gevoegd. De Nederlandse taal werd weliswaar
na Maart 1816 de taal van de Curaçaosche Courant, maar dit blad buiten beschouwing
latende, is er voor zover na te gaan tot 1900 geen enkel blad, dat uitsluitend in het
Nederlands gesteld werd. Na 1900 werd de Amigoe di Curaçao, tot dan toe een
tweetalig blad (Nederlands en Papiament) het eerste uitsluitend in het Nederlands
gestelde blad. Uitsluitend in het Spaans gestelde bladen had men reeds lang vóór
1900. Waren dit enerzijds bladen van uitgeweken Venezolanen, andererzijds was
het Spaans bij de meer ontwikkelden zeker beter bekend dan het Nederlands.
De veeltaligheid is trouwens niet alleen een der kenmerken der Curaçaose pers,
maar ook van de Curaçaose bevolking, die uit een 45 nationaliteiten is samengesteld.
In de loop der twintigste eeuw is er verandering gekomen voor wat het Eiland
Curaçao betreft. De omvangrijke uit Europees Nederland gerecruteerde ambtenarij
heeft het Nederlands hier ook als spreektaal enige ingang doen vinden, een verheugend
feit, waaraan vooral na Wereldoorlog I de bemanningen der olie- en
scheepvaartmaatschappijen het hare hebben bijgedragen, zij het dat juist in die kringen
de moedertaal zo verminkt wordt door de insluipselen van andere talen.
Het Papiament, met welker orthographie Mgr. Martinus J. Niewindt, de eerste
Apostolisch Vicarius van Curaçao, reeds is aangevangen getuige zijn in 1825
uitgegeven catechismus, ‘Declaracion corticu di Catecismo pa uso di catholica’, heeft
in de periodieke pers in 1871 zijn intrede gedaan in Civilisadó (nr. 6) het eerste blad
in het Papiament. Zijn redacteur was een helaas door de omstandigheden niet meer
practiserende zoon van Mgr. Niewindt, die de grondslagen voor de Papiamentse
orthographie heeft gelegd,
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Casten D. Meyer. Het eerste katholieke blad in het Papiament (althans gedeeltelijk)
is de ‘Amigoe di Curaçao’ (nr. 22) in 1884.
Op Aruba is daarentegen het Engels de voornaamste taal gebleven, naast het
Papiament, dat echter een weinig verschilt van dat van Curaçao.
Met Nederlands vindt men er moeilijk de weg. De invloeden van de
Noordamerikaanse Lago Oil & Transport Company laten zich hier onderkennen.
Toch worden naast het Engels, ook Papiament, Nederlands en Spaans gebezigd.
Bonaire, het mooiste maar minst bevolkte eiland der Benedenwinden, kan men,
althans voor wat de Pers betreft verwaarlozen, daar hier behalve een enkel gestencild
sportblaadje nimmer een blad is uitgegeven. Dit enige blaadje was vanzelfsprekend
in het Papiament - dat op Bonaire ook weer een weinig verschilt van dat van Aruba
en Curaçao - daar het Nederlands op Bonaire slechts in ambtelijke en daarmede gelijk
te stellen kringen gehoord wordt. De gehele Bonairiaanse bevolking bedient zich
van het Papiament.
Van de Bovenwinden is feitelijk alleen St. Maarten N.G. van voor de journalistiek
van belang, omdat sedert 1793 op St. Eustatius geen blad meer is verschenen en Saba
sedert zijn ontstaan nog nooit iets op dit gebied heeft geleverd. Vanzelfsprekend is
alles daar in het Engels, de voertaal dier drie kleine eilanden.
Dit is globaal genomen de toestand naar de onderscheidene eilanden bezien. De
vermelde St. Eustatius-Gazette en de Curaçaosche Courant buiten beschouwing
latende, bemerkt men deze veeltaligheid in de oudere bladen van het Eiland Curaçao,
o.a. ‘De Onpartijdige’ (nr. 5), ‘Civilisadó’ (nr. 6), ‘De Onafhankelijke’ (nr. 9), ‘El
Imparcial’ (nr. 10), ‘De Vrijmoedige’ (nr. 13), ‘De Wekker’ (nr. 16), die - in welke
taal hun titel ook zij - stukken in het Nederlands, Spaans en Papiament bevatten. De
Wekker had de aardigheid om het pakkendste nieuws onder de niets zeggende
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kop ‘Polyglottisch Gedeelte’ te plaatsen: alle berichten in het Spaans, Papiament,
Engels, Nederlands en een enkele maal in het Frans dooreen. In de gepubliceerde
lijst kan men nagaan dat deze Babylonstraditie zich tot op heden heeft voortgezet,
niet alleen in vele week- en maandbladen, maar zelfs in verschillende thans
verschijnende dagbladen: ‘Boletin Comercial’ (nr. 92) in Spaans, Engels, Nederlands
en soms wat Papiament, ‘La Prensa’ (nr. 116) in Spaans, Engels en Nederlands, en
de ‘Aruba Post’ (Aruba nr. 17) in het Engels en Nederlands.
Van de week- en maandbladen zou men precies hetzelfde kunnen zeggen. Alleen
van de oudere weekbladen, dus van het einde der 19e en het begin der 20e eeuw,
welke een Spaanse titel hebben, kan men zeggen, dat zij vaak ook geheel in het
Spaans gesteld werden.
Eensdeels is dit te verklaren uit hetgeen hierna gezegd zal worden omtrent de
ondergrondse Venezolaanse pers. Het ligt voor de hand, dat bladen als ‘La Politica
Venezolana’ (nr. 53), ‘El Cronista’ (nr. 56), ‘El Eco de Venezuela’ (nr. 58) ‘El
Porvenir’ (nr. 60) e.a. slechts zin hadden, wanneer zij in het Spaans gesteld waren.
Bevoegden van jaren zeggen trouwens, dat behalve die Spaanse bladen welke in
hoofdstuk I zijn opgenomen, nog een menigte andere verscheen, vaak slechts een of
tweemaal. Wel nimmer zal de gedachtenis hieraan kunnen worden te boek gesteld.
Wat de huidige tijd betreft weet ieder, dat vrijwel alles in meer dan een taal uitkomt.
Uitzonderingen zijn behalve de voornaamste twee Curaçaose dagbladen, die
uitsluitend in het Nederlands gesteld zijn ‘Dagblad Amigoe di Curaçao’ en ‘Beursen Nieuwsberichten’, nog ‘La Cruz’ (nr. 75) die geheel in het Papiament gesteld is,
‘Gids’ (nr. 136), ‘Neerlandia’ (nr. 169), ‘Jeugdblad’ (nr. 161), ‘De Stoep’ (nr. 165),
‘Jong Suriname’ (nr. 175), het ‘Militair- en Politietijdschrift’ (nr. 172),
‘Rood-Wit-Blauw’ (nr. 171) en ‘Vrouwen Organisatie Curaçao’ (nr. 178), ‘Vuur’
(nr.
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180), ‘Lux’ (nr. 186), ‘Leiding en Troost’ (nr. 188) en de schoolblaadjes ‘De Snelle
Koerier’ (nr. 194) ‘De Knalpot’ (nr. 198) en ‘De Postduif’ (nr. 201), alsmede enkele
andere, die alle uitsluitend in het Nederlands verschijnen en een verheugend
verschijnsel vormen in een samenleving, welker voertaal niet die taal is. Ongetwijfeld
zal dit in de aankomende generatie gevolgen mede brengen.
Geldt voor vele bladen, dat het als gevolg van de gouvernements- en oliesalarissen,
alsmede door de mobilisatie niet mogelijk is tegen een redelijk salaris de nodige
vertalers te krijgen, ook bladen welker financiers op geen geld behoeven te letten,
en dat in feite ook niet doen, komen in verschillende talen uit: zowel de
gouvernementsuitgave ‘Economische Berichten’ (nr. 189) als ‘De Passaat’ (nr. 191)
kondigden in hun eerste nummer hun veeltaligheid aan! En als moet de veeltaligheid
het op Curaçao altijd winnen, werd het aanvankelijk in het Noordamerikaans gestelde
legerdagblad ‘Daily Force’ (nr. 172), na een korte tijd gedeeltelijk ook in het Spaans
gesteld. Dit geschiedde ter wille van de Portorikijnse troepen, die inmiddels hier
waren gelegerd.
Op Aruba is de veeltaligheid bijna principieel. Behalve een religieus weekblad,
Catholic News (Aruba nr. 35), is alles in meer dan één taal: Spaans, Engels,
Nederlands en Papiament wisselen elkander af.
Het enige blaadje, dat op Bonaire bestaan heeft, het gestencilde orgaan van de
Bonairiaanse voetbalbond, was in het Papiament, zoals reeds werd opgemerkt.
St. Maartens ‘pers’ was ook al tweetalig. Hoewel bijna alles in het Engels was,
kwam het Nederlands ook voor. Wereldoorlog II heeft alle blaadjes er doen staken.
Over de merkwaardigheid, dat men uit de titels der Curaçaose bladen op alle
eilanden - in feite dus op Aruba, Curaçao en St. Maarten - vaak in het geheel niet
kan opmaken in welke taal of talen het betrokken blad is gesteld, zal later worden
gesproken.
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De Curaçaose traditie der veeltaligheid wil ook, dat hetgeen in een taal gezegd wordt,
niet in een andere taal herhaald wordt. Slechts enkele uitzonderingen bestaan hierop,
bijv. de ‘English Section’ van ‘La Prensa’ (nr. 116), die trouwens als tijdelijk bedoeld
is in verband met de aanwezigheid der Noordamerikaanse troepen, en ‘De Passaat’
(nr. 191 ). Overal elders wordt het ene stuk in de ene en een ander stuk in een andere
taal gesteld en dat alles dooreen in het blad geplaatst.
Om deze veeltalige bladen geheel te kunnen lezen moet men dus de verschillende
talen van een blad kennen, hetgeen bij de echte Curaçaoënaars meestal wel het geval
is, maar bij de Europese Nederlanders en andere inwijkelingen slechts sporadisch
voorkomt. Een onderzoek toont aan, dat bijvoorbeeld de Europese Nederlanders het
Papiament en het Spaans bijna nooit en het Engels slechts in bepaalde gevallen
kennen. Grote groepen werklieden zijn reeds ontstemd wanneer in een Nederlands
blad een stuk in het Engels gegeven wordt, omdat zij die taal niet kennen. En men
zou verbaasd staan hoevelen dit er op Curaçao nog zijn.
Laat men de echte Curaçaoënaars, die allen polyglotten zijn, buiten beschouwing,
dan kan men bij het publiek in het algemeen een zekere wrevel bemerken tegen deze
traditie der Curaçaose journalistiek, omdat men een gedeelte van zijn blad niet kan
lezen en dus terecht van mening is teveel te betalen.
Vóór deze tweede wereldoorlog abonneerde een gedeeld der bevolking zich op
tijdschriften uit Europees Nederland. Het uitblijven dezer tijdschriften verklaart nu
voor een deel de toeneming van het aantal bladen in de Nederlandse taal in de laatste
jaren. Het Nederlands is in de Curaçaose pers feitelijk eerst laat algemeen geworden.
Den nauwkeurigen lezer van de gepubliceerde lijsten moet het opgevallen zijn
hoe men tot voor betrekkelijk kort gele-
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den vrijwel geen uitsluitend in het Nederlands gestelde bladen aantreft, doch hoe
hun aantal de laatste jaren plotseling begint toe te nemen. Wie met deze lijst begint
kan zich moeilijk voorstellen op Nederlands grondgebied te zijn.
De fout een blad in twee of meer bladen te stellen is het eerst ingezien door de
R.K. Missie, die in December 1883 de Amigoe di Curaçao stichtte.
Dit blad - de titel is Papiament, geen Spaans - zou stukken in het Papiament en
Nederlands bevatten, zoals alle andere weekbladen van die dagen. De bredere lagen
van het Curaçaose volk worden in haar gedachten, waarvan de taal de uitdrukking
is, thans, maar nog meer in de tachtiger en negentiger jaren van de vorige eeuw,
vrijwel nergens beheerst door dezelfde ideeën als die welke voorzitten bij de hogere
standen, de ambtenarij e.d., nog afgezien van het feit, dat beide bevolkingsgroepen
elkanders talen vooral in die tijd vrijwel nooit kenden. Wie de eerste jaargangen van
de ‘Amigoe di Curaçao’ doorziet, bemerkt, hoe de meer belangrijke stukken in het
Nederlands gesteld waren en hoe het Papiamentse gedeelte reeds in de eerste jaargang
afneemt. De fout van tweetaligheid, vooral wanneer deze talen tevens cultuurgroepen
bepalen, werd ingezien en reeds vijf jaren na de stichting, werd daarvoor een
afzonderlijk Papiaments blad opgericht, de eerste ‘La Union’ van 1889 (nr. 40), die
weliswaar in verband met het verlof van haar Redacteur, Pater Ludovicus Jansen
O.P., slechts kort bestaan heeft, maar waaruit zich, gelijk uit het vervolg zal blijken,
de Katholieke Papiamentse pers heeft ontwikkeld. In het kort vindt men deze
wordingsgeschiedenis aangestipt onder nr. 72 van de lijst-Curaçao.
Na 1900 verscheen de ‘Amigoe di Curaçao’ uitsluitend in het Nederlands. Alleen
zijn titel herinnert nog aan zijn oorsprong. De Amigoe di Curaçao is de pionier
geworden van de uitsluitend in één taal gestelde Pers op Curaçao. Uit zijn Papiamentse
gedeelte ontstond in hetzelfde jaar La Cruz
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(nr. 75), die de eentaligheid eveneens strict doorvoerde, in dit geval het Papiament.
Als curiosa kunnen ‘Le Phare de Curaçao’ (nr. 43) en ‘Les Indes Occidentales’
(nr. 50) vermeld worden, bladen, die in 1890 en 1892 in het Frans hier werden
uitgegeven en waaromtrent het helaas niet meer mogelijk schijnt iets naders te
achterhalen of zelfs maar een exemplaar te zien te krijgen. Een tweetalig ‘blad ‘L'Echo
de Curaçao’ (nr. 8) van 1872 werd wonderlijk genoeg ook gedeeltelijk in het Frans
gesteld. Des te merkwaardiger is dit, daar men thans op Curaçao wel in alle talen,
tot Arabisch, Grieks en Jiddisj toe terecht kan, maar zeer moeilijk in het Frans.
Vroeger was dit anders, want men treft in oudere bladen zelfs nog betrekkelijk vaak
artikelen en zelfs vele advertenties in het Frans aan. (De muziekband van
Scherpenheuvel, een gesticht voor jongens op Curaçao, benoemde zich wonderlijk
genoeg ook al in het Frans: ‘L'Echo de Mont Aigu’!).

Koppen en hun talen.
Bij het vraagstuk der meertaligheid behoort ongetwijfeld ook die merkwaardigheid
der Curaçaose pers, dat de taal, waarin de kop van een blad gesteld is, in vele gevallen
niets zegt omtrent de taal van het blad zelf. Het spreekt vanzelf, dat dit in meertalige
bladen ook onmogelijk is, of men zou de kop zelf in verschillende talen moeten
stellen. In feite schijnen wel drie bladen deze onpractische consequentie te hebben
getrokken en twee koppen te voeren: ‘Boletin Comercial - Handelsblad’ (nr. 92),
‘Voz di Pueblo - De Volksstem’ (nr. 105) en ‘De Stem - The Voice’ (nr. 190). De
Boletin Comercial zou om consequent te zijn zijn kop echter bovendien nog in het
Engels en Papiament eraan toe moeten voegen, omdat dit blad onder een tweetalige
titel thans een viertalige inhoud verbergt!
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Zoals men ziet, zijn dubbele koppen uitzonderingen. De meeste meertalige bladen
hebben maar één kop gekozen. Soms viel deze in het Nederlands uit, vooral wanneer
het een dier vele blaadjes was dat zich vooral critiek op de Nederlandse overheid als
oogmerk stelde en het Papiamentse of Spaanse gedeelte slechts diende om meer
intekenaren te krijgen of om het blad met schaar en lijmpot uit andere bronnen te
vullen; meestal echter werd het een Spaanse titel, die vóór de komst ener uitgebreide
ambtenarij e.d. meer weerklank had bij de bevolking.
Een unicum is de Franse kop, die Freddy Salas in 1936 nog boven zijn dagblad
en later het gelijknamige maandblad zette: ‘Elite’ (nrs. 138 en 140). De inhoud van
beide bladen was geheel in het Spaans.
Ofschoon journalistiek niet goed te keuren, lag het voor de hand, dat de uitgevers
trachtten door meertaligheid het afzetgebied van hun publicatiën te vergroten, omdat
de oplage op Curaçao toch al zeer laag is (voor dagbladen thans van 500 tot 4000
ongeveer). Of er een uitgever is, die hierdoor noemenswaardig succes heeft gehad,
staat te bezien. Over het algemeen maakt veeltaligheid een slordige indruk en hoe
gemakkelijk ook voor een redactie alles maar terstond door te kunnen, geven naar
de zetterij... een eentalig blad - zij het dat occasioneel iets in een andere taal wordt
opgenomen - ligt nog altijd meer in de lijn der best verzorgde bladen, waar men ook
komt.
Dit klemt te meer, daar op enkele uitzonderingen na, de Curaçaose bladen de
stukken in verschillende talen willekeurig dooreen plaatsen, omdat de technische
opmaak der kranten zeer bemoeilijkt wordt door de gebrekkige middelen, die ter
beschikking staan en het gebrek aan behoorlijke opleiding bij het drukkerij-personeel.
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Motto's en hun talen.
Een specialiteit van de Curaçaose bladen is voorts het motto. Er is een onderscheid
tussen een motto dat een kernspreuk bevat, en de ondertitel welke het karakter van
het blad aanduidt (bijv. R.K. weekblad) en waarover Hoofdstuk III handelt. Soms
evenwel is de grens moeilijk te trekken en in dat geval zij verwezen naar Hoofdstuk
III. De hier volgende regelen betreffen meer hoofdzakelijk de taal.
Heel merkwaardig schermen de meest populaire bladen met motto's, die in het
Latijn gesteld worden. Een enkele illustratie zal doen zien, dat dit geenszins een
merkwaardigheid is der katholieke bladen, zoals men wellicht zou kunnen
veronderstellen. De Wekker (nr. 16), juist opgericht en bedoeld tegen de katholieken,
voerde als ondertitel ‘Magna est veritas et praevalebit’.
La Luz (nr. 72), bedoeld als katholiek lekenstrijdblaadje voor het volk, voerde er
wel drie: Nihil sine numine’ (Niets zonder Gods hulp); ‘Non praevalebunt adversus
eam’ (Zij zullen haar niet overmogen); ‘Labor omnia vincit’ (Werk overwint alles);
de laatste verviel al bij het eerste nummer.
La Cruz (nr. 75) voerde de motto's ‘In hoc signo vinces’ (In dit teken zult ge
overwinnen) en ‘Crux virtus mea’ (Het kruis is mijn kracht), wapenspreuk van den
oprichter Mgr. J.J.A. van Baars O.P.
Voz di Pueblo - De Volksstem (nr. 105; ook de spelling, Voz di Poeeblo' kwam
voor), voerde zijn motto in het Spaans: ‘Cuando las nubes se disipan el sol brilla de
nuevo con esplendor glorioso. Asi abre tus ojos tú, cansado i afligido y contempla
el regreso de la luz’ (Wanneer de wolken zich verspreiden, breekt de zon met
schitterende luister door. Open dus uw vermoeide en aangedane ogen en overweeg
de terugkeer van het licht).
Op de Bovenwinden voerde ‘St. Martin, Day by Day’,
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Cicero's trotse motto ook in het Latijn ‘Salus Populi Suprema est Lex’ (Het heil des
volks is de hoogste wet).
In ‘De Slag om Slag’ was naast de titel ook het motto in het Nederlands. Het waren
de enige twee stukken in het Nederlands van het hele blad: ‘Hier duldt de grond geen
dwinglandij - Waar vrijheid eeuwen stond’.
‘De Bovenwindsche Stemmen’ had een motto in het Nederlands en een in het
Engels: Een in het Nederlands (eveneens met de titel het enige Nederlands van het
blad): ‘Mijn schilt ende betrouwen. Sijt ghij, O Godt, mijn Heer. Op U so wil ick
bouwen, Verlaet mij nimmermeer’. Het andere in het Engels: ‘Truth Conquers all’.
In de laatste tijd voert zelfs het gestencilde blaadje van Surinamedorp ‘De Stem
- The Voice’ (nr. 190) het Latijnse motto: Non Palma sine labore.
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Hoofdstuk III.
Wat is een naam?
De titels der bladen.
Was hier boven dus sprake van de talen, waarin de koppen gesteld werden en worden,
de keuze der namen voor de onderscheidene bladen mag de aandacht niet ontgaan,
daar meer dan de taal de naam zelf vaak het karakter van het blad bepaalt.
De oudste bladen volgen de traditie van overal, nl. om het eerste blad naar de
plaats van uitgifte te noemen: De St. Eustatius-Gazette en de Curaçaosche Courant.
Ook in ander opzicht koos men meestal titels die overal gangbaar zijn. ‘Boletin’,
‘Observador’ (waarnemer), ‘El Correo de las Antillas’ (Koerier der Antillen), ‘La
Industria’, ‘El Comercio’ (de handel), ‘Notas y Letras’ (muziek en letteren), ‘El
Pregonero’ (de omroeper) en ‘El Andariego’ (die veel loopt en overal komt, synoniem
met andader, ‘el que anda mucho; el que anda siempre de una parte a otra’), ‘Cardos
y Lirios’ (distels en lelies), ‘La Mañana’ (de morgen), ‘El Sol’ (de zon), ‘La Prensa’
(de pers), ‘Tribuna’, ‘Tiempo’ e.d. vormen Spaanse titels die men overal aantreft
evenals de Nederlandse koppen ‘Ons Eiland’, ‘Emma-
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bode’, ‘Curaçao’, ‘De Curaçaosche Koerier’, ‘Curaçaosche Volkskrant’ e.d.
In de strijdperiode aan het eind der negentiende eeuw komen meer oorspronkelijke
titels op: ‘La Navaja’ (het knipmes) ‘Zancudo’ (mug), ‘Vapulador’ (van het
werkwoord vapular - striemen, zwepen; het is synoniem met het volgende: azotador);
‘Azotador’ (geselaar), ‘Eco de la Verdad’ (echo der waarheid - dat woord eist ieder
voor zich op in elke strijd!); ‘Tijera’ (de schaar).
Sommige titels zijn nog agressiever en verraden een liberale inslag: ‘De
Vrijmoedige’, ‘De Onafhankelijke’, ‘De Wekker’, ‘El Independiente’, ‘El Albor’
(de dageraad; verwantschap met het Amsterdamse genootschap?), ‘La Juventud
Liberal’, ‘Ideas Modernas’.
Enkele titels kregen ook een anti-clericale inslag: ‘El Positivista’, ‘El
Librepensador’, ‘El Racionalista’. Toen de Katholieke Amigoe di Curaçao in 1884
begonnen was, begon Grünings in 1885 de anti-Katholieke ‘Amigoe del Pueblo’.
Een raadsel vormt nog steeds het moppenblad ‘Djimal’ (nr. 34), welks titel
onverklaarbaar schijnt.
Aruba, dat in zijn journalistieke historie meer rust dan beweging heeft gekend,
weerspiegelt deze rust ook in de titels zijner bladen, die meestal weinig geruchtmakend
zijn. Een enkel blad kreeg de naam van Wekker, natuurlijk in het Spaans: El
Despertador (Aruba nr. 11).
De nieuwere tijd heeft ook in dit opzicht overal verruimend maar ook vervlakkend
gewerkt. Wel niemand zal zijn blad nog El Racionalista noemen, zoals Martin R.
Requena hier nog in 1910 deed als laat overblijfsel van een laat gekomen Verlichting.
Maar op enkele uitzonderingen na heeft men de laatste decennia geen biezonder
karakteristieke titels gekozen. Uitzonderingen zijn misschien: ‘De Passaat’ (nr. 191),
dat een zeer karakteristieke omslag heeft gekregen van Oscar E. van Kampen, dezelfde
die reeds op zestienjarige leeftijd in 1932 de scherpe critiek leverende caricaturen
ver-
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zorgde voor het toenmalige orgaan van de debatteerclub Jong Curaçao, De
Onpartijdige (nr. 123).
Het gouvernement was toen blijkbaar minder ingenomer, met deze caricaturen
dan de Passaat-jury met de omslag, want toen Van Kampen bij het gouvernement
solliciteerde werd van hem - dit ten bewijze van persvrijheid - door Mr. Carl F.
Gronemeijer, den gouvernements-secretaris, geeist, dat hij zijn excuses zou aanbieden
aan het gouvernement. Van Kampen is daarop naar Aruba gegaan, waar hij in dienst
kwam van de Arend Petroleum Maatschappij.
Dan is daar ‘Vuur!’, welks naam helaas geestdriftiger is dan de regelmaat waarmede
het uitkomt, ‘Rood-Wit-Blauw’, ‘De Stoep’. En wil men die ook tot de periodieke
‘pers’ rekenen, dan dienen aardige namen van schoolbladen vermeld, als ‘De Knalpot
(A.M.S.), ‘De Snelle Koerier’ (St. Thomascollege) en ‘De Postduif’ (Hendrik- en
Wilhelminaschool), waarvan de laatste echter misschien eerder aan een
philatelistenblad doet denken.
Vele bladen willen in hun titel tegelijkertijd de vereniging welke het blad uitgeeft
naar voren brengen en zo ontstonden de saaie titels als ‘V.O.C.-blad’, ‘E.K.-Gids’,
‘C.S.C.-Praatje’, ‘Tivoli-Gazette’, ‘Caribe-Sportblad’, of wel ‘Mikvé Israël’ (de
Joodse Gemeente Israëls Hope), het ‘Vief-blaadje’, ‘Militair- en Politie-tijdschrift’,
titels die even weinig originaliteit vertonen als ‘Economische Berichten’.
Over het algemeen kan men zeggen, dat de namen der publicaties steeds weinig
oorspronkelijkheid verraden.

De ondertitels.
Vormen de motto's door de keuze der talen vaak een merkwaardigheid van de
Curaçaose bladen (hierover hoofdstuk II), niet minder dikwerf zijn zij interessant
door hun inhoud, die meestal voor zichzelf spreekt. Ook de ondertitels,
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9. Eerste bladzijde van het eerste nummer van ‘Beurs- en Nieuwsberichten’ (nr. 134), de dato 20
Februari 1935.
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10. Nieuwsbladen, die kwamen en gingen. Bovenaan het dagblad, dat slechts drie dagen bestond (nr.
155). Dan ‘Elite’, een van Freddy Salas' bladen (nr. 136). ‘De Curaçaosche Volkskrant’ (nr. 128)
waarover uitvoerig in hoofdstuk VII. Onderaan enkele bladen van Grünings (nrs. 87, 49 en 90).
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waarin het doel en streven van de betreffende publicatie wordt aangegeven, vertonen
vaak merkwaardigheden, die het karakter van een blad verraden.
Het voeren van gewone ondertitels, die de richting van een blad aangeven, is
natuurlijk niets biezonders. De merkwaardige motto's, die men onder de oudere en
sommige nieuwere bladen van Curaçao aantreft, schijnen evenwel als het ware een
oervorm van journalistiek te zijn. Telkens wanneer de journalistiek beoefend wordt
door geestdriftigen, wier idealen nog niet verwaterd zijn door de werkelijkheid des
levens, wier eigenaardigheden nog niet zijn plat geslagen door de moker des tijds,
vindt men zulke motto's.
Het mag niet aan onze aandacht ontgaan, dat dit geen typisch Curaçaos verschijnsel
is, maar dat gedurende Wereldoorlog II ook de sluikbladen, veelal eveneens uit louter
geestdrift geschreven, soms niettemaal door lieden van het vak, zulke motto's en
ondertitels voerden. Men treft ze aan bij vrijwel alle sluikbladen van Frankrijk, België
en Nederland. Mogelijk ook wel elders, doch van de sluikbladen van deze drie landen
heeft de schrijver persoonlijk kennis kunnen nemen.
Dat zelfs de kleinste blaadjes als ondertitel vermelden: ‘Interes general’, spreekt
bijna vanzelf. Als men er iets op wil zetten, dekt dit alles, ten hoogste verdiende het
aanbeveling, als het een religieus blad betrof, dit er bij te zetten. Zo draagt La Luz
de ondertitel ‘Semanario religioso i di interés general’. Dit in tegenstelling tot de
tegenpartij die er dan ‘Semanario Independiente’ van maakte. Een kleine variatie
hierop is slechts die van Aruba's El Observador ‘Semanario dedicá na interes di
pueblo di Aruba’, waaruit Aruba's chauvinisme spreekt.
‘De Vrijmoedige’ droeg als ondertitel ‘Curaçaosch Nieuws- en Advertentieblad’,
evenals ‘De Wekker’, welke beide bladen door denzelfden C.D. Meyer werden
geredigeerd. ‘De Wekker’ had er nog bij staan: ‘Hoofdzakelijk
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gewijd aan de vrije behandeling van de zedelijke en stoffelijke belangen dezer
kolonie’, waar men al spoedig de angel onder het gras gevoelt.
Beslist wijdse titels voeren kleine blaadjes als ‘El Observador’ van 1886 (nr. 33)
die blijkens zijn ondertitel behandelt: ‘Comercio, Politica, Literatura, Industria,
Anuncios’.
‘Literatura’ of ‘pagina literaria’ is een veel voorkomend verschijnsel in al deze
bladen. Men moet dit vanzelfsprekend niet anders opvatten dan als wat versjes, die
door dezen en genen worden gemaakt. Er zijn inderdaad dichters en kunstenaars van
Curaçaosen bloede, wier werk betekenis heeft, doch in veel opzichten leeft men nog
in het stadium van gelegenheidsgedichtjes, die gemaakt moeten worden door de
erevoorzitters en soortgelijke functionarissen van de verschillende verenigingen.
Hier zit ook vaak aardig werk bij, doch het woord literatuur zou men toch liever dan
in overdrachtelijke zin gebezigd achten.
Dat dergelijke titels meer in zwang waren in die tijd bewijst o.a. ‘El Vapulador’,
nog kleiner dan El Observador, maar waarin behandeld worden ‘Comercio, Politica,
Religion, Literatura, Satira, Noticias, Variedades, Anuncios’. Meer kan al bijna niet!
Alleen Curaçao's laatste persproduct ‘Gydelcra’ (nr. 205) heeft dit record al weer
geslagen. Na een ondertitel ‘revista social y deportivo’ zegt een lijst, dat de inhoud
zal omvatten: Portada, educacion, noticia extranjera, noticia local, poesia, seccion
Arubana, disco, deporte, cine, radio, arte, nota social, lectura, cartas. Naar zijn
inhoudsopgave is dit het meest gevarieerde blad van, Curaçao.
Uit de ondertitel van Curaçao's oudste dagblaadje, de ‘Oficina Maritima’ blijkt,
wat in die tijd voor Curaçao van het grootste belang was: ‘Movimiento del Puerto,
noticias y anuncios’.
De ‘Amigoe di Curaçao’, die vroeger als ondertitel droeg ‘Weekblad voor de
Curaçaose Eilanden’ heeft deze titel
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laten varen. Het katholieke karakter van dit blad blijkt evenmin uit de titel, dit in
tegenstelling tot ‘La Cruz’ en ‘La Union’, waar dit wel uitdrukkelijk vermeld staat.
De ‘Beurs- en Nieuwsberichten’ zegt te zijn ‘voor het Gebiedsdeel Curaçao’. Een
ander dagblad heeft doen zien, dat onder de gebrekkige omstandigheden zelfs het
woord Avondblad hier bestond: ‘De Curaçaosche Volkskrant’ (nr. 128) droeg vijf
jaren als ondertitel ‘Avondblad voor het gebiedsdeel Curaçao’, waarbij het uitgesloten
was dit avondblad veel verder dan buiten de onmiddellijke stadskom te brengen, laat
staan buiten het eiland. Het blad kwam nl. om ongeveer 17 uur uit, te laat om nog
ergens te komen.
‘Geestelijke Groei’ van Aruba (nr. 13) droeg naar het gebruik van vele kerkelijke
bladen in Nederland een Bijbeltext, in casu Ephese 4:15: ‘Laten wij ons aan de
waarheid houden, in allen deele in liefde gewassen tot eenheid met Hem, die het
hoofd is, met Christus’ (moderne vertaling).
‘De Bovenwindsche Stemmen’ voerde, gelijk gezegd, als motto een gedeelte van
de zesde strophe van het Wilhelmus: Mijn schilt ende betrouwen enz. ‘De Slag om
Slag’, het blad van Brouwer waarin deze tegen het gouvernement te keer ging, voerde
de trotse spreuk: ‘Hier duldt de grond geen dwinglandij waar vrijheid eeuwen stond’.
De spreuken dezer beide bladen gaven als ondertitel ook zeer wel het karakter der
beide bladen aan: het eerste zeer nationaal getint, het tweede weerspannig, maar
strijdend om bevrijding van elke band.
‘New Life’ 4 minuskule bladzijden (14 × 21 cm.) voerde allereerst de spreuk:
‘Possess - Manifest - Proclaim it’, doch rekening houdend met de moeilijke technische
omstandigheden, deelde het in zijn ondertitel mede, dat het blad verscheen ‘at such
dates and as often as circumstances under God permit’.
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Talloos zijn natuurlijk de bladen ‘aan de belangen van Curaçao’, ‘na interes y bienestar
di Curaçao’ e.d. gewijd.
Vermeldt het tegenwoordige maandblad der Surinamers de wapenspreuk van
Suriname's blazoen ‘Justitia, Pietas, Fides’, de Surinamers zouden geen Surinamers
zijn, wanneer zij het vroeger niet in dichtmaat gedaan hadden. ‘De Goede Stem’ (nr.
148) droeg als motto elke dag het gedicht van R. Heinze (de redacteur-uitgever was
R.L.C. Heinze):
‘Aleer uw vijand te knijpen,
Tracht hem eerst te begrijpen;
Allicht is hij niet,
De vijand, die[n] ge ziet’.

‘Daily Force’ (nr. 179) tenslotte, het Noordamerikaanse legerdagblaadje, droeg geen
ondertitel, maar een ‘boventitel’. Bovenaan het blad stond de zinrijke spreuk:
‘Published untill Force is no longer needed’.
De spreuk werd niet bewaarheid, want het blaadje werd gestaakt, omstreeks einde
Juli 1944, toen men geen geschikten redacteur meer kon vinden. Bovendien verlieten
successievelijk degenen voor wie het blad bedoeld was Curaçao. ‘Force’ was toen
zeker nòg ‘needed’.
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Hoofdstuk IV.
Het drukkerijwezen.
Curaçao's oudste drukkerij.
Omtrent de drukkerij van de St. Eustatius Gazette is niet anders bekend, dan het
adres, waar drukker Edward Luther Low zijn kunst ten uitvoer lei, nl. ‘naast den
Heer Henry H. Haffey en bijna vlak tegenover de Heren Hardmah and Clarkson’,
gelijk het blad met zulk een fijne nauwkeurigheid aanduidt in een tijd, dat er nog
geen straatnummers waren, zo die op een klein eiland als St. Eustatius al nodig waren.
De komst der eerste drukkerij op Curaçao is een enorme winst voor ons eiland
geweest, al dankte men die komst aan een ramp.
Op Witte Donderdag 26 Maart 1812 teisterde een aardbeving het nabij gelegen
Venezuela. Een groot kwartier der hoofdstad Caracas werd in puinhopen veranderd
en 12.000 lieden verloren er het leven. ‘Een Schot1), William Lee,

1) C.P. Amelunxen, De geschiedenis van Curaçao, ed. 1929, blz. 159, noemt hem Engelsman,
hetgeen niet juist is. Amelunxen is vaker abuis. Lee is in Edinburg geboren.
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bevond zich tijdens dit ongeval te Curaçao met zijn drukpers’, zo schrijft De
Curaçaosche Courant van 13 December 1862, waaruit men geneigd zou zijn op te
maken, dat Lee een rondreizende drukker was, die enkele verplaatsbare toestellen
had om te drukken, hetgeen feitelijk niet geloofwaardig voorkomt. In elk geval werd
Lee's drukkerij verwoest, maar bleef de eigenlijke drukpers gespaard, zodat hij met
het ding naar Curaçao overstak, waar hij des te gemakkelijker toegang had, omdat
het onder Engels bewind stond: het tweede Engelse bewind, van 1 Januari 1807 tot
4 Maart 1816.
Volgens De Curaçaosche Courant van 13 December 1862, is de komst der eerste
drukkerij op Curaçao dus aan een natuurramp te wijten. In een vroeger nummer van
hetzelfde blad, De Curaçaosche Courant van 9 December 1837 evenwel wordt een
geheel andere oorzaak opgegeven. Daar leest men:
‘Deze onderneming werd begonnen door wijlen den Heer William Lee, die in
Caracas een drukkerij had opgericht doch die na de nederlaag der Independenten in
1812 zijn toevlucht tot dit eiland had genomen.’
Een geheel andere reden dus: een politieke quaestie, waarbij de Schot William
Lee misschien niet rechtstreeks betrokken was, maar ten aanzien waarvan hij - die
mogelijk met zijn drukpers op de verliezende partij gewed had - het toch maar beter
achtte haar te ontvluchten. Welke van beide redenen de juiste is, schijnt niet meer
uit te maken. Men staat hier dus voor het merkwaardige geval, dat een blad de
geschiedenis van zijn eigen ontstaan niet meer weet. Dit doet zich meer voor op
Curaçao, maar ook elders. M. van Meerdervoort, die in zijn ‘Het Bolwerk van den
Blinden Pionier’ (Hilversum 1936), de katholieke pers in Nederland beschrijft, stuitte
op dezelfde moeilijkheid in Nederland, waar wèl archieven zijn!
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Hij schrijft op blz. 105 van zijn boek: ‘Een jaartal dat bladen in de kop weergeven,
stemt lang niet altijd overeen met de feitelijke stichtingsdatum. De motivering van
dit verschil is niet altijd te ontraadselen geweest. Voorts geven sommige bladen in
speciale edities bij diverse jubilea en herdenkingsdata over de geschiedenis van hun
eigen blad geheel andersluidende feiten, terwijl wij moesten constateren, dat de
jongste publicaties dan niet altijd de juiste waren’.
Zo dit laatste ook van de komst der eerste drukkerij op Curaçao zou gelden zou
dus niet een natuurramp doch een revolutie de oorzaak geweest zijn, evenals...... in
de loop dierzelfde 19e eeuw zovele revoluties in Venezuela drukkerijen en kranten
op Curaçao in het leven riepen.

Boven de huidige Ritz-bar stond Curaçao's eerste drukkerij.
In elk geval had Curaçao in 1812 zijn eerste eigen drukkerij. Zij werd gevestigd aan
de Herenstraat No. 20 (boven de tegenwoordige Ritz-bar). Gedurende 117 jaren heeft
de drukkerij van De Curaçaosche Courant daar op de bovenverdieping gestaan. In
1929 werd zij overgebracht naar haar tegenwoordige plaats achter de Fortkerk.
Het eerste nummer van De Curaçaosche Courant kwam nog hetzelfde jaar op 11
December 1812 uit. Het was het eerste drukwerk ooit op Curaçao verschenen.
Journalistiek gesproken was er plaats voor een krant. De wereld stond in rep en
roer. Napoleon hield zijn tocht naar Rusland, revoluties braken uit in bijna alle
Europese en Zuidamerikaanse landen, de Turkse quaestie hield allen gespannen en
zo vele zaken meer.
En zo meende Lee geredelijk te mogen rekenen op de bijval des publieks. Niet
echter alzo, gelijk blijken zal.
Lee stelde zijn krant, die hij ‘The Curaçao Gazette and Commercial Advertiser’
noemde, in het Engels, doch in ver-
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taling luidde zijn nu historisch geworden hoofdartikel van 11 December 1812 - het
eerste op Curaçao - als volgt:

Curaçao's eerste hoofdartikel.
‘Het genoegen, dat de meeste mensen ondervinden bij het gebruik van een krant,
spruit voornamelijk voort uit de kennis van de velerlei handelingen van de
staatkundige, militaire, letterkundige en handelswereld.
Onze verbeelding kan ternauwernood een belangwekkender onderwerp hebben
dan het volgen van de voortgang van een leger met al de wisselvalligheden van de
veldtocht, of met het beschouwen van de onvervaarde en stoute achtervolging van
de vijanden zijns lands door de zeelui op de woedende baren van de grenzenloze
oceaan, of te zien hoe zij hen in hun eigen havens blokkeren met onverwinbaar geduld
en onuitputtelijke geest.
Voor niemand is het van groter belang dan de stand van zaken in binnen- en
buitenland te leren kennen, dan voor den koopman. Hij bemerkt, dat het in zijn
voordeel is te weten, waar hij die handelsartikelen kan verwerven, welke het best bij
zijn plannen passen, op welke markt hij voor de hoogste prijs kan verkopen hetgeen
hij bezit.
Voor den staatsman is het van wezenlijke noodzaak zich te vergewissen van de
bestuursstelsels in de verschillende delen der aarde, van de bronnen van een land,
deszelfs sterkte, middelen en alles wat berekend dient te worden om een oorlog te
voeren.
Het is evenwel niet ieders bestemming Koopman of Staatsman te zijn, doch dit
neemt het nut niet weg zich de kennis die van zo wezenlijk belang is voor dit of dat,
te bezitten en toe te eigenen. Deze moet men over het algemeen uit dezelfde bron
putten: een krant, en zij levert ongeveer een gelijke maar van voldoening voor allen.
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Het gebruik van staatkundige en commerciële publicaties strekt tot verlichting van
het begrip, tot verbreding van inzicht en het verdrijft die engheid van verstand, welke
het kenmerk is dergenen, wier gedachten nimmer de grenzen van hun eigen zaak
hebben overschreden.
Opzet van dit blad is niemand, wie hij ook zij, te belasteren of te kwetsen, direct
noch indirect. Indien domheid en ondeugd soms gestriemd zullen worden, zal dit zo
gedaan worden, dat aan maatschappij noch enkeling nadeel wordt berokkend.
Overvloedige bemoediging is er voor ieder, wien het goeddunkt, om elke nuttige en
voor openbaarmaking bestemde gedachte, te doen afkondigen en wie geneigd is
zulke gedachten aan den Redacteur mede te delen, kan rekenen op volle aandacht.
Het doel van den Drukker is gericht op de hoop de welwillendheid te verwerven
van het Publiek en in het biezonder van zijn intekenaren alsook van allen die hem
zullen begunstigen met hun bestellingen, voor het bereiken van welk doel thans alle
vereisten gereed zijn om ze vlug en wel verzorgd naar de wensen van het Publiek
uit te voeren.
William Lee.
***

Tegenslagen en vroege dood van Curaçao's eersten Journalist.
Hoe prikkelend het genoegen was, dat Lee meende te zien in de ontwikkeling der
kennis van de velerlei handelingen van staatslieden, krijgers, letterkundigen en
kooplieden, en hoe vanzelfsprekend ons thans Lee's uitlatingen voorkomen, het
publiek, aan hetwelk Lee zijn nederige diensten had aangeboden, reageerde slechts
matig. Lee, die in zijn persoon de naar huidige journalistieke standaard onverenigbare
functies van eigenaar, drukker en redacteur verenigde, die de redactie voerde en er
tevens een instituut voor handels-
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drukwerk op na hield, had al terstond met grote financiële tegenslagen te worstelen,
gelijk uit het vervolg zal blijken.
Gelukkig was de drukkerij er en zij bleef er, zodat de drukkerij van De Curaçaosche
Courant, thans sedert 1929 in het Fort Amsterdam achter de Protestantse Kerk
gevestigd, de oudste van ons eiland is.
Lee maakte het niet lang. Hij was gehuwd met een Curaçaose, Margaritha
Wilhelmina Engelbronn. Het burgerlijk huwelijk werd op Curaçao voltrokken op 21
April 1822. Getuigen bij de ondertrouw waren John Corser en William MacWhinter
aan de kant van den bruidegom en Joseph Möller en Maria Wilhelmina Kamphuisen
(weduwe van Johannes Adrianus Engelbronn) aan de kant der bruid. Nog geen twee
jaar zijn ze gehuwd geweest, want op 37-jarige leeftijd stierf William Lee op 5
Augustus 1823. Hij is op Curaçao begraven op de Zuid-Oost hoek van het Protestantse
kerkhof op Berg Altena. Op zijn graf, gebeiteld op een blauwe arduinsteen, leest
men het volgende inschrift:
Sacred
To the Memory of
William Lee
a Native of Edinburgh,
Scotland;
who departed this life
Much regretted by
all
on the 5th of August
1823
Aged 37 years.
Daar rust de man, die voor het eerst een drukkerij op Curaçao gebracht heeft, de
eerste drukker, uitgever en redacteur.
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Sedert 1818 werkten er op Lee's drukkerij echter A.L. Statius Muller en J.F. Neuman
(Neumañ komt ook voor) Wzn., die in dienst bleven van Lee's weduwe. Mevrouw
Lee overleed na tien jaren op 29 Juli 1833. Beide genoemde heren werden toen door
aankoop eigenaren van de drukkerij en dus ook van de krant. In de Familie Neuman
is de drukkerij, die van tijd tot tijd van nieuwer materiaal voorzien werd, gebleven.
Als eigenaren na genoemde Heren A.L. Statius Muller en J.F. Neuman Wzn., vindt
men vermeld A.L. Statius Muller & C.J. & A.H. Neuman Fzn., dan C.J. & A.W.
Neuman Fzn. (Statius Muller is er toen dus uitgegaan), en tenslotte J.P.E. Neuman,
van wien in 1908 Cornelis Gorsira de gehele onderneming gekocht heeft. Deze C.
Gorsira overleed in 1919, waarna zijn zoon Pieter Carel Gorsira de zaak voortzette
onder de naam Weduwe C. Gorsira of Erven C. Gorsira. Deze Pieter Carel Gorsira
deed veel voor verbetering van het bedrijf en liet gelijk opgemerkt in 1929 de drukkerij
van het perceel Herenstraat 20 naar achter de Fortkerk verhuizen. In 1938 is Pieter
Carel Gorsira zelf eigenaar van het bedrijf geworden.
In 1939 kocht Pieter C. Gorsira de oude maar zeer goed ingerichte Tipografia
Mercantil van wijlen Otto Cras op, waarvan De Stad N.V. gemaakt werd en door
middel van deze drukkerij kocht hij er op 30 Maart 1944 nog de in 1937 door Paul
Blok gestichte drukkerij Blok bij, zodat Pieter C. Gorsira de grootste drukker van
Curaçao is geworden.

Eerste drukkerij van het Vicariaat.
Het zou tot 1843 duren eer een tweede drukkerij op Curaçao kwam. In 1843 stichtte
Mgr. Martinus J. Niewindt, de eerste Apostolisch Vicarius van Curaçao een drukkerij
te Barber (G.J.M. Dahlhaus O.P., Levensschets, blz. 304). Heeft Mgr. Niewindt reeds
voordien een drukkerijtje gehad? Hij heeft in 1825 een catechismus in het Papiament
doen
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drukken, waarvan een exemplaar in de Archieven van het Apostolisch Vicariaat
Curaçao berust. Het boekje is zeer primitief gedrukt, doch wáár is niet meer te
achterhalen.
In Nederland werd juist de grote strijd der pers, met name die der Katholieke pers
gevoerd. Het was de tijd van Joachim G. Le Sage ten Broek, den pionier der katholieke
pers in Nederland, die tevens opkwam voor vrije school, een strijd die ook hier later
zou moeten worden gestreden en waartoe Mgr. Niewindt die op alles bedacht was zijn betekenis voor Curaçao is slechts bij benadering te vatten - reeds de wapenen
smeedde.
Deze drukkerij werd - hoe ongelooflijk het ook schijnen mag - in Barber gevestigd,
in die dagen van nog gebrekkiger vervoer dan thans ver uit het middelpunt der
samenleving gelegen. Mgr. Niewindt, die zijn drukkerij stichtte ter voorziening in
school- en kerkboeken, zal niet hebben kunnen dromen van een blad en nog minder
zal deze kerkvoogd voorzien hebben, hoe uit zijn schamele ‘Drukkerij van het
Vicariaat’ bijna een eeuw later - 98 jaar - een der best geoutilleerde drukkerijen van
Curaçao zou groeien. waar behalve een eigen katholiek dagblad, nog een reeks van
weekbladen en andere uitgaven verschijnt.
Het merkwaardige is, dat er geen enkel product van deze drukkerij met name
bekend is. Toch weet men uit de kroniekboeken van het Apostolisch Vicariaat, dat
er in 1853, tien jaar na de oprichting dus, al twee drukkers en een jongen werkten.
Er werd dus blijkbaar hard gewerkt.
In 1870 onder den eersten Dominicaansen Apostolisch Vicarius, Mgr. Petrus
A.H.J. van Ewijk O.P., was de drukkerij nog te Barber. In het begin van 1871 of 72
werd zij verplaatst en kwam zij onder het Vicariaatshuis aan de Waterkant (het
tegenwoordige Brionplein, dat in 1921 naar den groten Curaçaosen held werd
hernoemd).
In 1875 werd zij al weer verplaatst en wel naar Pietermaai in een der huurhuisjes
aan de Zuidkant der kerk. In
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1883 kwam zij onder de Club der St. Jozef-gezellenvereniging eveneens op
Pietermaai. Toen in 1884 de jongensschool te Pietermaai begon, werd de drukkerij
terug geplaatst naar een huurhuisje aan de Zuidkant der kerk, totdat besloten werd
alles te verkopen aan Agustin Bethencourt, waar verder alles, ook de eind 1883
opgerichte Amigoe di Curaçao, zou worden gedrukt. Met Bethencourt werd een
contract gemaakt om voor 30 gulden 200 exemplaren van de ‘Amigoe di Curaçao’
te drukken!
Alras werden meer kranten gedrukt, zowel de oude ‘La Union’ (nr. 40) van den
groten Pater Ludovicus Jansen O.P., als nadat deze gestaakt was, het te felle blaadje
‘La Luz’ (nr. 72), dat wel menende katholieke leken stichtten om de aanrandingen
van geloof en zeden, zoals die gepleegd werden door een menigte andere bladen (De
Vrijmoedige, De Wekker e.a.) te lijf te gaan. De financiers dezer bladen bewerkten
Bethencourt de Amigoe di Curaçao niet meer te drukken; La Luz was na tien moedige
uitvallen reeds ondergegaan, gelijk in ‘Gouden Jubileum der Dominicaner Missie’
(Nijmegen 1920) op blz. 173 beschreven staat.

Tweede Drukkerij van het Vicariaat.
Het is Mgr. Ambrosius J.J. van Baars O.P. geweest, die op 1 April 1900 een eigen
drukkerij stichtte. De ‘Drukkerij van het Apostolisch Vicariaat’ was herrezen.
Zij kwam in een huurhuisje aan de Consciëntiesteeg, vrijwel op dezelfde plaats
als thans de Paulusdrukkerij. Kort daarna werd zij verplaatst naar de voormalige
school van Van den Donk (dit is onder de kwartieren van den voorzitter van de R.K.
Volksbond tegenover de St. Annakerk aan de overzijde van de Consciëntiesteeg op
no. 35).
In 1909 kwam de Drukkerij van het Vicariaat onder de kundige leiding van Frater
Maria Romualdus (Bogaers). Deze bracht in 1919 de drukkerij van het Vicariaat
over
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naar het in 1886 gestichte St. Thomascollege waar zij tot Februari 1941 bleef.
Inmiddels was Frater M. Romualdus opgevolgd door Frater Maria Dominicus
(Donders), die de drukkerij zonder dat een der vele uitgaven gestaakt behoefde te
worden in de loop van Februari 1941 bij gedeelten overbracht naar het inmiddels
opgetrokken gebouw der Paulus-drukkerij aan de Consciëntiesteeg, waar een gedeelte
der vroegere huurhuisjes was afgebroken.
De sedert 1931 regerende kerkvoogd, Mgr. Petrus I. Verriet O.P., had maatregelen
getroffen het werk zijner voorgangers in letterlijke zin uit te bouwen, door aan de
Consciëntiesteeg een afzonderlijk gebouw te stichten, waarin zowel de geheel
heringerichte Drukkerij van het Vicariaat alsook de redactiekantoren van het te
stichten katholieke dagblad van de Curaçaose eilanden zouden worden gehuisvest.
Een gelukkige omstandigheid bracht mede, dat de nieuwe drukpers aankwam vóór
de tweede oorlog haar komst voor onbepaalde tijd zou hebben uitgesteld.
Voortaan werd de Drukkerij van het Vicariaat de Paulusdrukkerij geheten, die
eerst gesteld werd onder den te vroeg overleden Pater Irenaeus de Bruyn O.P., sedert
diens dood op 25 Januari 1943, onder den Heer Martinus Maat en na diens vertrek
naar Suriname in Juni 1943 onder den Heer Johannes A.M. Hart, tevens een der
redacteuren van Dagblad Amigoe di Curaçao, met den Heer Paul Blok als
bedrijfsleider De laatste verliet in Juni 1945 het bedrijf.
Het zaad door Mgr. Niewindt in 1843 in de harde rotsbodem van Curaçao geplant,
was opgewassen tot een boom. Na 1900 is de R.K. Missie niet meer van anderen
afhankelijk geweest voor haar drukwerk.
Het is onvermijdelijk om in deze proeve van een geschiedenis der Curaçaose pers
het een en ander te zeggen over de drukkerijen, uit wier wisselvalligheden zovele
raadselen
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op het nog onontgonnen gebied der journalistieke geschiedbeschrijving van Curaçao
verklaard worden.

‘Bethencourt e Hijos’.
Reeds werd opgemerkt, hoe Venezolaanse uitwijkelingen hier van tijd tot tijd een
soort ondergrondse pers begonnen. Wanneer het oogmerk dezer lieden gelukt was
bij een der vele omwentelingen in het thans gelukkig tot een stabiele en moderne
staat uitgegroeide Venezuela, waren er niet steeds terstond nieuwe uitwijkelingen
om een volgende coup voor te bereiden. De eigenaars der drukkerijtjes zochten dus
mensen op Curaçao, die meestal niet veel in hun mars hadden, doch voldoende
vlotheid bezaten een en ander te schrijven, teneinde hun drukpers rendabel te maken.
Omstreeks 1860 is op Curaçao de grote Drukkerij Agustin Bethencourt e hijos
ontstaan. Agustin Bethencourt, geboortig van de Canarische eilanden, reisde naar
Venezuela. Toen het hem daar niet gelukte aan de slag te komen, wilde hij terug
gaan naar zijn geboorteland en vertrok daarom naar Curaçao teneinde een
scheepsgelegenheid af te wachten. Al wachtende zag hij de kansen schoon op Curaçao
en ondernemend als de Bethencourts nog zijn, begon hij een boekhandel op de plaats,
waar thans het Helfrichplein is (het Helfrichplein ontstond door sanering 15 April
1939).
Aan deze boekhandel werd alras een drukkerij verbonden met machinerieën uit
de Verenigde Staten, waaraan later door aankoop de oude ‘Drukkerij van het
Vicariaat’ (de eerste dus) werd toegevoegd.
Deze drukkerij werd een van de grootste ondernemingen van ons eiland. Alles
van enig belang werd daar gedrukt. Uit de ondernemingsgeest der Bethencourts werd
Curaçao's eerste blijvende dagblad geboren (nr. 14).
Bethencourt e Hijos (en zonen, nl. Agustin Jr., Miguel, Rafael en Pascual) drukten
veel, zoals de lezer van de afge-
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drukte lijst zal hebben bemerkt. Veel, waarvan thans de drukkerij niet meer bekend
is, is zeker ook daar gedrukt. Tot 1933 heeft deze drukkerij bestaan, toen zij verkocht
werd aan Mozes Michael (‘Momon’) Pinedo. De huidige drukkerij aan de hoek
Helfrichplein-Kerkstraat is er nog van over.
In Februari 1945 heeft deze drukkerij Boletin Comercial haar eerste linotype
gekregen. Tot dan toe was het blad altijd met de hand gezet.
De boekhandel werd verplaatst naar Herenstraat 16, en is thans eigendom van
Ricardo A. Bethencourt, een zoon van genoemden Miguel (leeft nog) en kleinzoon
van den stichter Agustin Bethencourt, over wiens leven en werken - hij is feitelijk
de grondlegger van de dagbladpers op Curaçao - in hoofdstuk VII uitvoeriger wordt
geschreven.

Mechanisatie van het bedrijf.
Een veelbewogen geschiedenis kent de Tipografia Americana aan de Boerhaavestraat,
Otrabanda. Zekere Douwe Zalm, geboren in 1870 op Curaçao maar uit Nederlandse
ouders, ging aanvankelijk als leerjongen bij Agustin Bethencourt e Hijos in de
drukkerij werken. Daarna werd hij fortbewaker op het Fort Nassau, een ongeveer
zestig meter hoge alleenstaande heuvel. Zes jaren zat Douwe Zalm met vrouw en
kinderen daar in de hoogte, tot zijn kinderen zo mensenschuw werden, dat de
fortpoorten gesloten werden voor ieder die naar boven klom. Douwe ging daarom
in de stad wonen. Hij besloot naar de drukkerij terug te gaan. Dit besluit heeft geleid
tot een omwenteling in het Curaçaose drukkerijwezen, waar tot dan toe alles met de
hand gedaan moest worden. Eerst ging Douwe werken op de drukkerij van de
Curaçaosche Courant bij Cornelis Gorsira, die deze drukkerij in 1908 gekocht had
van J.P.E. Neuman. Deze drukkerij stond toen nog in de huidige Herenstraat 20.
Douwe werd hier, wat men dan noemt, de ziel van deze drukkerij.
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11. Verschillende bladen van het eiland Aruba.
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12. Oude Joodse bladen van Curaçao (nrs. 42 en 2).
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Aan de Handelskade, de toenmalige Waterkant, had Johannes Hendrik (‘Jantji’)
Jonckheer zijn eigen drukkerij, waar o.a. de zes tijdschriften die de Gebroeders
Jonckheer in de loop der jaren beproefden, gedrukt werden. Uit een aanbod deze
drukkerij te kopen volgde een langdurige verwikkeling met het uiteindelijk gevolg,
dat Cornelis Gorsira het goede materiaal ervan kocht. Dit was het begin op de weg
der Gorsira's om een reeks drukkerijen te kopen: in 1939 De Stad N.V., in 1944 Paul
Bloks drukkerij.
Freddy Salas kocht ook een en ander en stichtte een eigen Drukkerij Elite (nrs.
138-141). Douwe Zalm kocht wat er toen nog over was en begon eveneens een eigen
drukkerijtje, dat hij Tipografia Americana noemde. Drukkerij Elite kwam later ook
aan Zalm, wiens drukkerij zich zo uitbreidde, dat hij al spoedig een olie-motor kon
kopen. Het ding staat als een merkwaardigheid nog altoos in Zalms drukkerij. ‘De
motor had dit voordeel, dat ik 's avonds ook electrisch licht kon branden om de
boeken bij te houden’, vertelde Zalm.
Douwe Zalm had zakelijke betrekkingen met een klant, Gilberto Z. de Jongh, die
tenslotte met het plan kwam een grote drukkerij op te zetten. Douwe zou technisch
raadsman zijn en nam tevens deel in het kapitaal. De Jongh hielp verder, samen met
Jorge B. Suarez.
Electrisch materiaal werd aangekocht. De drukkerij, die aan de Bredestraat 128,
Overzijde, kwam te staan, werd daarom als biezonderheid de Tipografia Eléctrica
genoemd.
Dat was in 1929. Het andere deel van West-Indië, Suriname, zou eerst in 1943
dank zij het initiatief van den oprichter van Suriname's dagblad Het Nieuws, de eerste
electrische linotype krijgen.
Thuis had Douwe Zalm evenwel ook nog drukkerijmateriaal staan. Daaruit groeide
zijn Tipografía Americana, die, toen Douwe Zalm in 1934 geheel uit het verband
der Tipografia Eléctrica was getreden, een van de aardigst toegeruste drukkerijen
voor smoutwerk werd. Een kans, toen
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Pieter C. Gorsira in 1939 de voormalige drukkerij van Otto Cras, later De Stad,
opkocht, benutte Douwe Zalm om een oude electrisch lopende vlakpers te kopen.
Dat was nog een oude pers van de Vicariaatsdrukkerij, die indertijd uit Parijs besteld
langs verschillende drukkerijen thans nog altijd loopt aan de Boerhaavestraat, waar
Douwe Zalm een nieuwe drukkerij bouwde, toen de eerste aan de Rodeweg was
afgebrand.
Het is er rustig in het drukkerszaaltje van den levendigen Douwe Zalm, die al 74
jaar oud is, maar nog elke ochtend naar zijn drukkerij tijgt. Daar wordt alles schoon
gehouden, daar glimmen de machines, daar ratelt geen zetmachine en daar dreunen
geen persen. Eenmaal per week wordt de oude electrische vlakpers ingeschakeld om
een blad te drukken als La Prensa Libre, de Sportkoerier e.d. Verder verzorgt deze
patriarch van het Curaçaose drukkerswezen het handelsdrukwerk - en zijn gezin,
waarvan alle leden, vrouw, zonen en dochteren, het drukkersvak in alle finesses
kennen. Tot de aangetrouwde kinderen toe moeten het vak leren, alsmede hun
kleinkinderen. Er is geen Zalm, die de letterkast niet kent, die de degel- of de vlakpers
niet kan hanteren. Het is de geestdrift van het persoonlijk bedrijf.
In de grote wereld kent men die niet meer. De wijzers van de klok en niet meer
de toewijding en de geestdrift van iets tot stand te brengen bepalen ijver en
werkkracht. Ook in de kleine omgeving van Curaçao is dit ideaal aan het verdwijnen.
Maar alleen staat de 74-jarige drukker 's morgens en 's middags en 's avonds aan de
letterkast. Alleen de duiventil voor de deur van zijn drukkerij is verpozing. Met zorg
worden de lettertjes gepoetst en worden de eenvoudige druk-ordertjes - honderd
visite kaartjes, een verlovingsaankondiging, een feestprogramma - samengesteld met
het geduld van den minnaar van het vak. Ouderwets zijn vaak de typen, die nog
glimmend als nieuw in de kastjes liggen en wier schoonheid die van een voorbij
gegaan geslacht is. Uit een oude map komen de proeven van Douwe Zalms
smoutwerk. Strelend
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gaan Douwe's handen dan over de eenvoudige drukwerkjes. Hij treft er een, waar de
letters met verhoging zijn gedrukt. ‘Dat heb ik ook hier op Curaçao het eerst
ingevoerd; kijk daar staat de machine boven op die kast. Maar ik ben er de laatste
tijd mede opgehouden, mijn ogen worden er te oud voor. Mijn kinderen gaan het nu
doen.’
Na de drukkerijen de kranten. De komst der drukkerijen is niet alleen aan grote
kapitaalkrachtige instellingen te danken geweest, maar ook aan die eenzame
geestdriftigen, die hun leven en werken en al hun tijd aan het grote cultuurwerk
hebben verpand, hetwelk belichaamd wordt in een drukkerij.

Andere Drukkerijen.
Hiernaast ontstonden kleinere drukkerijtjes zoals van Willem C. Grünings, de Voz
di Pueblo, van Evertsz en van Casten D. Meyer en van El Impercial, althans voor
zover uit de wirwar van elkander dikwerf tegensprekende herinneringen kan worden
geconcludeerd.
De huidige drukkerijen van groter belang en bekwame vakleiding zijn eerst later
ontstaan. Zij bestaan ook geenszins meer dank zij mogelijken lieden, die wat schrijven
opdat haar pers kan draaien. Veeleer mag iemand thans blij zijn, wanneer hij iets
gedrukt kan krijgen.
Genoemd dienen nog te worden ‘De Stad N.V.’ ontstaan uit de door Otto Cras
gestichte Tipografia Mercantil, op dezelfde plaats als thans De Stad, Kerkstraat 10.
Otto Cras stierf jeugdig in 1937, waarna zijn moeder met hulp van Otto Cras' vriend
Ildefonso A.A. (‘Dries’) Kramers (redacteur van De Curaçaosche Volkskrant, nr.
128), de zaak voortzette tot 1939, toen alles aangekocht werd door Pieter C. Gorsira
(ook directeur van de drukkerij De Curaçaosche Courant), die er Dukkerij De stad
N.V. van maakte in December 1939.
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Drukkerij Blok, opgericht Januari 1937 door Paul Blok, die op 30 Maart 1944 zijn
zaak bij gebrek aan personeel moest overdoen aan De Stad N.V., zodat Pieter C.
Gorsira hierdoor drie drukkerijen onder zich kreeg.
Tipografía Eléctrica N.V., waarover hiervoor reeds sprake was (gesticht in 1929
door Gilberto Z. de Jongh, Douwe Zalm en Jorge B. Suarez; sedert 1934 geheel in
handen van Gilberto Z. de Jongh) en Drukkerij Scherpenheuvel (gesticht 1923 voor
de jongens van het gesticht, maar langzamerhand geheel uitgebreid).
Van de vroegere drukkerijen zijn nog te vermelden: Imprenta del Comercio
(Imparcial verscheen daar), Imprenta del Pueblo (waar Civilisadó verscheen), Imprenta
de la Librería, Imprenta El Canal, Internationale /Drukkerij, Imprenta W.C. Grünings,
Drukkerij Excelsior, Tipografia Mercantil (van Otto Cras, later de Erven Otto Cras),
Tipo grafia Nacional, Tipografia Elite. Meestal zijn dit dus druk kerijen die naar het
enige daar verschijnende blad genoemd werden. Journalistiek en drukkersvak waren
toen veel een personele unie!

Op Aruba te weinig drukfaciliteiten.
Het enige andere eiland van Curaçao, waar nog gedrukt kan worden, is Aruba. In
San Nicolaas heeft men de drukkerij der N.V. Arubase Drukkerij en Uitgeverij, waar
o.a. de Aruba Post verschijnt. In Oranjestad heeft men de General Printing Company.
Alleen eerst genoemde drukkerij bezit een oude linotype. Het wel verzorgde blad
Esso News wordt dan ook op Curaçao gedrukt en vandaar naar Aruba gezonden.
Met uitzondering van Catholic News Bulletin en De Lasso wordt op Aruba bijna
alles gestencild. Veel particulier drukwerk wordt thans in de Verenigde Staten besteld.
Aruba bezit voorts nog een aantal kleinere drukkerijen zonder veel faciliteiten. Aruba
heeft nimmer
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voorbeeld tegen het einde der vorige eeuw op Curaçao viel waar te nemen.

Stencillen de enige oplossing.
Naar uit de aankondiging van de St. Eustatius-Gazette blijkt, bezat St. Maarten in
1790 een drukkerij ‘nearly opposite Messrs. Hardmah and Clarkson's’. St. Martin
Day by Day was ook gebrekkig gedrukt, evenals New Life. Dit geschiedde op een
klein handpersje, dat in het bezit was van Josias Charles Waymouth, den redacteur
uitgever van deze beide blaadjes. Momenteel bestaat er op geen der Bovenwindse
eilanden ook maar een geringe mogelijkheid om iets te drukken; alleen te Marigot,
de hoofdplaats van het Franse deel van Sint Maarten, staat een persje, zo antiek en
primitief, dat het meer waard is bezocht te worden dan dat het een gerief is waarmede
men kan drukken. Het blaadje met de trotse naam van The Dutch Windward Island
Times werd op St. Kitts gedrukt, de rest werd gestencild, evenals De Kampioen, het
enige blaadje dat men op Bonaire kan traceren.
Over het algemeen is het stencillen van bladen hand over hand toegenomen, ook
op Curaçao zelf, gedurende Wereldoorlog II, die de plaatselijke met geringe middelen
werkende drukkerijen zodanig met bureaucratisch gouvernements- en militair
drukwerk overstelpte, dat verschillende bladen niet meer zouden uitkomen, of zij
moeten tot stencillen overgaan of tevreden zijn met een te late verschijning.

Cliché-werk in vrije tijd.
Gezegend met de middelen der moderne druktechniek is Curaçao niet. Een rotatie-pers
is er in het geheel niet; alleen de Tipografía Eléctrica op Curaçao heeft een
semi-rotatiepers.

Joh. Hartog, Journalistiek leven in Curaçao

118
Alle andere drukkerijen werken met zg. vlak-persen. Toch weten verschillende
drukkerijen op Aruba en Curaçao uitnemend werk af te leveren, gelijk elkeen die
een harer uitgaven ter hand neemt, kan vast stellen. Clicheerwerk, zo onontbeerlijk
om de nieuwsbladpers aantrekkelijk te maken, en om het nieuws in beeldvorm weer
te geven kan alleen op Curaçao geschieden bij den kundigen David Capriles en sedert
kort ook op Scherpenheuvel. De oorlog heeft echter stagnatie in de levering der
grondstoffen gebracht en hoewel deze tak van plaatselijke nijverheid een uitnemende
verdienste zou kunnen opleveren gezien het grote aantal tijdschriften en bladen, dat
hunkert naar cliché's, schijnt er van officiële zijde nimmer veel gedaan te zijn dat
materiaal hier te krijgen. Veelal stuurt men zijn clicheerwerk naar Maracaibo of New
York hetgeen het voor de dagbladpers dus practisch onmogelijk maakt om foto's te
publiceren, daar ze te oud zijn bij aankomst der cliché's (vlug in een maand).
Verscheidene proefnemingen met te hooi en te gras verkregen matrijzen, waarvan
hier wel afgietsels in lood kunnen worden gegoten, zijn door de dagbladen gedaan.
Tot dusverre is alleen Boletin Comercial geabonneerd op een foto-dienst uit Engeland.
Vóór het uitbreken van Wereldoorlog II was de Amigoe di Curaçao dit eveneens.
Eerst in Januari 1944 durfde Dagblad Amigoe di Curaçao zich abonneren op een
vaste fotodienst per luchtpost, de eerste luchtpersfotodienst van Curaçao, waarop in
October 1944 de Beurs- en Nieuwsberichten toen eveneens intekende.
Voor de kleine dagbladen van Curaçao zijn deze lasten eerlijk gezegd te zwaar.
Temeer, daar de resultaten feitelijk matig zijn. Alleen bladen, welke gefinancierd
worden door kapitaalkrachtige instellingen als Esso News (Aruba nr. 24) en De
Passaat (Curaçao nr. 191) kunnen daarom een behoorlijke fotoreportage, ook van
plaatselijke gebeurtenissen, eigen caricaturen van plaatselijke gebeurtenissen en
personen ge-
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ven (o.a. van den reeds vaker genoemden Oscar E. van Kampen).
Dit alles moet voor de plaatselijke bladen - waarvan ter vergelijking een uit drie
man samengestelde redactie ongeveer evenveel verdient als één man van zulk een
grote maatschappij - natuurlijk een nimmer te verwerkelijken ideaal blijven, dat
slechts vergoed wordt door het besef onafhankelijk te zijn.

Een katholieke drukkerij op Santa Rosa.
Buiten de eigenlijke geschiedenis van de journalistiek op Curaçao staat nog een
katholieke drukkerij, die in 1848 op Santa Rosa werd opgericht en die aan het einde
van dit hoofdstuk over de drukkerijen, die wel met de journalistiek te maken hebben
gehad, wordt vermeld teneinde zo volledig mogelijk te zijn.
In 1837 arriveerde op Curaçao Jacobus Josephus Putman, die het jaar daarvoor
priester gewijd was (Katholieke Encyclopaedie, deel 20, kolom 300). Deze werd
pastoor van Santa Rosa onder Monseigneur Niewindt en toen hij in 1874 met verlof
in Nederland was, deed hij daar pogingen om een drukkerij aan te werven teneinde
evenals Monseigneur Nielwindt in 1843 zelf op Barber gedaan had, op Santa Rosa
een eigen drukkerij op te richten. Bij zijn terugkeer op 4 April 1848 op Curaçao was
hij inderdaad vergezeld van een boekdrukker Joannes Godefridus van Herpen. (G.J.M.
Dahlhaus O.P. Een levensschets, blz. 320 en 322; zie ook het gedenkboekje dat bij
gelegenheid van het honderdjarig bestaan der parochie Santa Rosa werd uitgegeven
in 1938, getiteld Santa Rosa 1838-1938, zonder auteur, zonder uitgever, blz. 14).
Volgens gegevens in de chroniekboeken van het Apostolisch Vicariaat evenwel
kwam Van Herpen niet met Mgr. Niewindt mede, doch arriveerde hij hier eerst in
1849, dus ongeveer een jaar later.
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Pastoor Putman heeft op Santa Rosa een aantal leesboekjes voor de school, een
spraakkunst en wat godsdienstige boekjes gedrukt, die in Een Levensschets van
G.J.M. Dahlhaus O.P. aldaar op blz. 491 staan opgesomd. Hoewel er boven staat dat
deze boekjes gedrukt zijn ‘op de pers van het Vicariaat’ schijnt het niet meer na te
gaan, welke van deze boekjes op Santa Rosa en welke op Barber gedrukt werden.
In feite staan al deze boekjes, aanwezig in het Archief van het Apostolisch Vicariaat
vermeld als te zijn ‘imprimier na St. Rosa’, op één na, het vermelde Boeki di orasion,
waarin staat ‘imprimier na Curaçao’. De bekende historicus Pater M.D. Latour O.P.
verzekerde trouwens dat er van de drukkerij te Barber geen enkel product bij name
bekend is. Wat er gedrukt is is niet meer bekend, al weet Pater R.J.C. Wahlen O.P.
met klem van zekerheid te zeggen, dat de drukkerij op Barber in de tegenwoordige
garage heeft gestaan. In de chroniek-boeken van het Apostolisch Vicariaat wordt op
17 Juni 1854 de drukkerij te Barber Vermeld.
Wanneer de drukkerij van Sta. Rosa is opgeheven is ook niet bekend. Pastoor
Putman keerde op 22 April 1853 terug naar Europees Nederland en vermoedelijk
zal, toen de stuwende kracht weg was, de drukkerij van Santa Rosa wel teruggelopen
zijn. Vage gegevens uit de chroniekboeken van Santa Rosa doen vermoeden, dat de
drukkerij er in 1855 nop bestond, maar kort daarna opgeheven is. Wat Van Herpen
toen is gaan doen? Mogelijk heeft hij emplooi gevonden op de (eerste) Drukkerij
van het Vicariaat op Pietermaai. Andere drukkerijen waren er niet en men kan moeilijk
aannemen, dat men den man heeft laten rondlopen.
Het merkwaardige is bovendien, dat er een contract bestaat de dato 1 Mei 1851
dus toen Putman nog niet aan teruggaan dacht, tussen Van Herpen en Mgr. Niewindt,
waarbij Van Herpen zich verplicht om voor 120 gld. 's jaars (n.b.) voor Mgr. Niewindt
te drukken. In het contract, dat
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in het Vicariaatsarchief van Curaçao berust, staat de plaats der drukkerij helaas niet
vermeld.
Wel vindt men in het faculteitenboek van het Apostolisch Vicariaat in 1862 een
drukker B.G. Henriquez vermeld. wien in dat jaar een bewijs van goed gedrag en
een bewijs van bekwaamheid werden verstrekt. Hieruit zou men dus geredelijk
afleiden, dat Henriquez in dienst was bij het Vicariaat. Of dat op Barber of Santa
Rosa is geweest, staat er niet bij.
***
In elk geval blijkt uit deze geschiedenis der drukkerijen op Curaçao wel, welke liefde
er hier steeds bestaan heeft om zijn gedachten door middel van de Pers te verbreiden.
In dit opzicht staat het eiland Curaçao ver en ver bovenaan, niet alleen boven de
andere Curaçaose eilanden, maar ook boven vele Caraïbische eilanden waaromtrent
gegevens bekend zijn. Het komen en gaan van drukkerijen en bladen is een uiting
van cultureel leven. Dat het niveau van dit culturele leven misschien lager was dan
elders is historisch verklaarbaar, maar bewezen is dat er immer op dit gebied iets
geweest is en tot de huidige dag getuigen de vele bladen en blaadjes - zelfs als men
de sport- en verenigingsblaadjes weglaat - hiervan. De technische omstandigheden
maken het noodwendig ook niet gedrukte, doch gestencilde publicaties bij de
periodieken te rekenen, hetwelk elders meestal niet gedaan wordt. Men kan slechts
hopen, dat de ontwikkeling, die Curaçao op dit gebied de laatste jaren heeft ondergaan,
moge worden voortgezet en zich moge voortplanten ook naar de andere eilanden.
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Hoofdstuk V.
De oudste kranten.
De St. Eustatius Gazette.
De oudste bekende krant is de ‘St. Eustatius Gazette’, een weekblad dat in het Engels
en Nederlands werd uitgegeven op St. Eustatius. Of het lang bestaan heeft, weten
wij niet. Het bestond in elk geval van 1790 tot 1793, dus jaren na 3 Februari 1781
toen de Engelse Admiraal Sir George Bridges Rodney het eiland veroverde omdat
de Noordamerikanen zich via St. Eustatius van wapenen voorzagen in hun
vrijheidsoorlog tegen Engeland.
Of het blad ook in de gouden tijd, dus vóór 1781, bestaan heeft, is niet bekend.
Gelijk men weet, werd St. Eustatius een jaar na Rodney's aanval in 1782 door de
Fransen heroverd en aan ons teruggegeven. Rodney had evenwel alles wat van waarde
was medegenomen ($11.000.000) en daar de Noordamerikanen inmiddels hun handel
naar elders verlegd hadden, keerde de welvaart nimmer terug. Dat er na ongeveer
tien jaren nog een weekblad bestond, doet vermoeden, dat het er in betere tijd
misschien ook geweest is.
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Van dit oudste krantenproduct van het tegenwoordige Curaçao is helaas maar al te
weinig bekend. Wat zou hier niet uit te leren vallen omtrent de dagen na Sint Eustatius'
gouden tijd! In 1905 bestonden nog drie nummers van dit blad, die toen in handen
waren van wijlen Pater Jan Paulus Delgeur O.P. Dat waren de nummers van 23 Juni
1790, 28 December 1792 en 25 Januari 1793. Pater Delgeur heert erover geschreven
in de Amigoe di Curaçao van 22 Juli 1905 en beschrijft ze daar als ‘drie mufriekende,
beduimelde, verweerde, ja iets of wat appetijt bedervende vellen papier.’
Waar ze sedert dien gebleven zijn is onbekend. De huidige officier van Justitie,
Willem F.M. Lampe die van 1927 tot 1930 gezaghebber van de Bovenwinden was,
heeft er in zijn tijd een exemplaar van gevonden. Of het een van deze drie was of
een ander, is niet meer bekend, want tot grote schade voor de geschiedenis van
Curaçao is dit kostbare document, dat de Heer Lampe voor een tentoonstelling naar
Nederland zond in 1928, weliswaar teruggekomen op Curaçao, maar sedertdien
spoorloos verdwenen.
Het is wel heel jammer, dat geen hunner eraan gedacht heeft fotocopieën van hun
nummers te laten maken of ze te copiëren. Het weinige dat Pater Delgeur erover
schrijft en eruit citeert is in elk geval mogelijk te herhalen. Ook jammer is, dat Pater
Delgeur slechts enkele korte zinnen en advertenties eruit citeerde. ‘Ze in het geheel
te copiëren gaat natuurlijk niet aan,’ schrijft hij in genoemde editie van de Amigoe
di Curaçao. De economische toestand was in de jaren 1790 - '93 slecht. Rodney had
alles weggeroofd en zelfs de Joden, die van het eiland verbannen werden, nog aan
den lijve gefouilleerd.
‘The St. Eustatius Gazette’ werd gedrukt bij ‘Edward Luther Low’, at his
office, next to Mr. Henry H. Haffey's and nearly opposite. Messrs. Hardmah
and
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Clarkson's where all manner or printing is done with case [sic] and
dispatch.’
In het laatste nummer dat Pater Delgeur bezat, dus dat van 1793, is in de naam in
zoverre een verandering gekomen, dat er ‘and Company’ achter de naam gevoegd
is.
Een van de krantjes kondigde de verkoping van een landgoed van zekeren
Longbotham aan:
Three seperate tenements with kitchins, negro houses, necessaries and
cisterns etc. There will likewise be sold at same time:
The Slaves.
Quaco - an excellent family slave and fisherman: Jack comonly [sic] known
by the name of Jack Hamm, a silver-smith by Trade, and a capital
workman, Stephen - a taylor by Trade; Judith - a young woman, with her
two mulatto children. Likewise a few articles of Jewellery, etc etc.
Een ander voorbeeld uit het blaadje luidt:
Run away.
A negro woman Dinah, belonging to Mr. Charles Chadwick of St. Martinus,
about 5 feet high, rather square over the shoulders, a remarkable hairy face
breast, a reward of eight Joes will be paid down on her delivery to Captain
Chadwick at St. Martins.
Nog iemand, die weggelopen was, thans een echtgenote!
Run away last night my wife, Bridget Coole; she is a tight neat body, and
has lost one leg. She was seen riding behind the priest of the parish through
Termoy; and we never was [sic] married. I will pay no debt that
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she does contract, she lisps with one tooth, and is always talking about
Fairies, and is of no use but to the owner, [n. b!]
Rhelim Coole
his † mark.
Het weekblaadje gaf ook nieuws. Na 28 dagen zeilens was er een brik op St. Eustatius
aangekomen uit Londen (wat een dienst: Londen - St. Eustatius). Uit het nieuws dat
medekwam citeert Pater Delgeur:
Uit Londen:
that the Duke of Brunswick has been burnt in effigy on Kensington
common by a number of friends of the French revolution etc.
Uit Parijs:
All was quiet there when the last accounts left that city; the people
expressed the greatest dipendence [sic] on the National convention, a
severe decree had been passed confiscating all the property of the
aristocrates’ etc.
(In hetzelfde jaar werd Lodewijk XVI onthoofd).
Het volgende citaat is een gedicht op Kapitein Charles Clarke, die bij zijn vierde reis
om de wereld verging:
Tho in the styx the brave Charles Clarke is burl'd
He put a circle three times round the World
But as he try'd the fourth, and proudly fail'd
Death back'd his top-sails, and thus rudely hail'd
The Resolution,1) - Charles turn'd his ears,

1) Name of Capt. Clarke's ship.
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And said. Death hails, let's give old bones three cheers;
Shipmates farewell, complete the voyage - I'm ready
Charon, put off, steer small - steady boys, steady!

Ook de Nederlandse taal komt in enkele stukken voor. Hiervan is het volgende citaat
bewaard gebleven. Het is de advertentie van Niets Hessen, hoedenmaker op St.
Eustatius:
Niets Hessen
Hoede-Maaker
Geeft kennisse aan den publicq, dat hij Hoeden schoonmaakt en verft op
Laaken, en swarte Sijde, hij hoopt vergenoeging te geeven, sijnen Wooning
is in 't Huiss van d' Heer Packwoord bij de Coraal.
De verschijning van het volgende boekje wordt aangekondigd:
Manners and Customs in the West-Indies by Samuel A. Mathews.
Zekere I.B. Mortons schijnt zeer onbeleefd pessimistisch over de West
geschreven te hebben. Daartegen komt Mathews op, hem zeer
onparlementair een ‘lying hero’ noemend. Mortons, zegt Mathews
‘indiscriminately attacks the inhabitants of all ranks and denominations.
He could have pardon'd any thing but his scurrilous invectives level'd at
the fair sex.
Het blijkt, dat dit oudste blaadje al met gebrek aan voldoende betalende abonnees te
kampen had.
The editor will be thankful to those gentlemen who have not yet favoured
him with the payment of their half year, subscription to do so as soon as
possible. He assures them their neglict will lay him under many
Inconveniences.
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Het is wel erg jammer, dat dit alles is, wat wij hebben kunnen achterhalen van deze
interessante persproducten van onze eilanden, waaruit blijkt, dat op het gebied der
pers Curaçao, in casu St. Eustatius, slechts weinig na de andere grote landen ter
wereld kwam. Pater Delgeur meent, dat ‘die St. Eustatius Gazettes behoren nu
eigenlijk thuis in een vitrine van het Koloniaal Museum te Haarlem [toentertijd
blijkbaar aldaar, thans is het in Amsterdam], of in ons permanent expositie-zaaltje
van Curaçao [waar is dat?]. Wij moeten zuinig zijn met de papieren relieken van
onze voorvaderen. Dat zijn wij verplicht aan onze vroegere eilandbewoners, die in
die dagen van ellende, achteruitgang, oorlog, vreze en angst, toch nog genoeg
offervaardigheid bezaten om hun krant, m.a.w. de pers (die macht waarmede niet te
spotten valt) te steunen, te stutten, in stand te houden.’
Inderdaad: Helaas is het zo, dat deze uiteenzetting besloten moet worden met een
volledige adhaesie aan Pater Delgeurs mening, die men toen helaas niet is nagekomen,
tot schade en - laten wij dit niet vergeten - schande van het huidige geslacht.

De Curaçaosche Courant.
Is men dus wat de St. Eustatius Gazette betreft al zeer ongelukkig, De Curaçaosche
Courant, die daarna in ouderdom komt en van het eiland zelfs de oudste is, vormt de
uitzondering op de regel, dat historische documenten hier worden weggedaan. Bij
de Curaçaosche Courant heeft men alle jaargangen van 1812 af bewaard en daar dit
weekblad, niet zoals thans, vroeger ook buitenlands en binnenlands nieuws bevatte,
vormt deze rij van 133 delen een van de kostbaarste bezittingen van onze eilanden.
Temeer, omdat dit weekblad van de eerste dag af een semi-officieel orgaan is geweest
en alle gouvernementsstukken, statuten van verenigingen, ge-
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boorteregisters, staten van regenval e.d. - dit is maar een greep - bevat.
Toch was Lee te optimistisch geweest toen hij; zoals hiervoor gezegd, op
abonnementen rekende door het ‘genoegen’ dat hij zijn lezers zou verschaffen door
ze voor te lichten omtrent de velerlei handelingen van staatslieden en militairen,
letterkundigen en kooplui. Hij kreeg geen abonnementen. Na een jaar schrijft hij in
De Curaçaosche Courant van 3 December 1813 dat het hem zeer aangenaam was
zijn overeenkomst met de intekenaars - mooi Nederlands woord voor abonnees - te
hebben nagekomen. Hij voegt er echter aan toe dat iet hem leed doet genoopt te zijn
hun tevens ter kennis te moeten brengen, dat door de weinige aanmoediging, die der
courant te beurt gevallen is doordien de intekening niet evenredig was aan de
onkosten, hij zich in de noodzakelijkheid bevond vooreerst met het uitgeven van De
Curaçaosche Courant op te houden.
Aangezien echter enige intekenaars hem hun wensen te kennen gegeven hadden,
om met het uitgeven van de Courant nog enige tijd voort te gaan, zo verklaarde hij
zich daartoe genegen, onder voorwaarde evenwel dat er enige Intekenaars meer
moeten bij komen en dat de intekening tot tien dollars (het was toen acht dollars)
mocht verhoogd worden. In dit geval zou hij voortgaan met de uitgave van de Courant
en op de eerste Vrijdag van 1814, de 7e Januari, de Courant in een groter formaat
uitgeven. Anders zou hij zich in de onvermijdelijke noodzakelijkheid vinden met dit
nummer afscheid van de Intekenaars te nemen. Naar de toestand van zaken in de
kolonie te beoordelen, zeide hij verder, koesterde hij weinig hoop in den vervolge
meer aanmoediging dan tot nu toe te zullen ondervinden.

De eerste veranderingen.
De ‘Curaçao Gazette’ verscheen opnieuw op Vrijdag de 7e Januari 1814, in hetzelfde
formaat als voorheen. De redac-
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13. ‘De Onpartijdige’ (nr. 5) met ‘El Imparcial’ (nr. 10) waar het later in overging. Een van de
bekendste bladen van het vroegere Curaçao.
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14. Blad van ‘De Vrijmoedige’ (nr. 13) van C.D. Meijer. De advertenties staan op de voorpagina.
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tie gaf ter verschoning hiervan te kennen, dat alle aangewende pogingen ter verkrijging
van groter formaat papier vruchteloos gebleven waren; doch deed opmerken dat de
Courant thans, uitgebreider dan vroeger was. Dit was ook werkelijk het geval; de
vier bladzijden werden in twaalf in plaats van acht kolommen verdeeld, waardoor
zeer weinig ongedrukt papier overbleef. De woorden ‘and Commercial Advertiser’
aan het hoofd, werden weggelaten. No 15 van 14 April 1815 was het eerste nummer
van de ‘Curaçao Gazette’ dat in groter formaat werd uitgegeven. Toen werd ook de
Intekening voor de Courant op acht dollars teruggebracht.

Curaçao komt weer aan Nederland.
Het blad bleef bestaan na de teruggave van Curaçao aan Nederland op Maandag 4
Maart 1816.
Het eerstvolgende nummer van 8 Maart 1816 droeg nog de Engelse titel, maar
bevat twee belangrijke aanspraken van den gouverneur; een aan de raad van Civiele
en Criminele Justitie op Curaçao en een aan de Raad van Politie op Curaçao. Zij
vangen beide aan:
‘Wij Albert Kikkert, Commandeur van de Militaire Willemsorde, Vice Admiraal
in dienst van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, Gouverneur-Generaal
van het Eiland Curaçao en onderhorige eilanden Bonaire en Aruba en Generaal en
Admiraal in Chef van de Land en Zeemacht aldaar, enz. enz. enz.’
Het Nederlands bestuur had zijn plaats hernomen en na weinige weken, op 5 April
1816, kwam de Nederlandse kop boven de krant: De Curaçaosche Courant.
Toch is het goed te releveren, dat ook gedurende de Engelse administratie het
Nederlands hier niet alleen toegelaten bleef, maar ook gebruikt werd. Verschillende
nummers uit die tijd bevatten berichten en advertenties in het Nederlands.
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De financiële perikelen van het blad werden ondervangen door het gouvernement,
dat tegen betaling alle gouvernementsstukken deed opnemen. Hieruit onstond het
semi-officiële karakter der Curaçaosche Courant, dat tot heden gehandhaafd bleef.
Sedert jaren verschijnen er uitsluitend gouvernementsstukken in dit blad en heeft het
dus naar het uitwendige geheel het karakter van een staatscourant in eigendom van
het gouvernement. Dit is evenwel niet zo. De courant is gelijk in het hoofdstuk over
de drukkerijen gezegd werd enkele malen met de drukkerij van eigenaar veranderd,
maar steeds in particuliere handen gebleven. Hoewel het gebouw, waarin de drukkerij
en het blad zich bevinden sedert 1929 ook gouvernementseigendom zijn, betaalt de
tegenwoordige eigenaar Pieter C. Gorsira hiervoor huur, is hij zelf niet in
gouvernementsdienst en ontvangt hij een maandelijks bedrag voor de opneming der
officiële stukken. Hoe groot dit bedrag is, is ons onbekend, doch de Heer P.C. Gorsira
verzekerde ons, dat het lang niet voldoende is om daar alleen van het blad te
bekostigen.
Het merkwaardigste is wel, dat de Heer Gorsira ons zeide, dat er vroeger een
contract was, doch thans niet meer. De Heer Gorsira zou dus op een gegeven dag
opneming der gouvernementsstukken kunnen weigeren of wel zou het gouvernement
plotseling zijn stukken in een ander blad kunnen gaan plaatsen.

Het Curaçaos geheim.
Al was het aantal Intekenaren dus gering, de Curaçaosche Courant bleef in leven.
De krant was nog geen allemansbezit geworden, dat merkwaardig instrument, dat
naar de moeilijke opgave der journalistiek, aantrekkelijk en leesbaar moet zijn zowel
voor den geleerde als den minder ontwikkelde, voor de aan het college opgeleide
ontwikkelde rijke koopmansvrouw als de verkoopster. Deze ontwikkeling heeft de
krant
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overal door moeten maken. Daar kwam nog bij, dat het nieuws op Curaçao zich toen
zeker evenals nu door mondelinge overlevering sneller verplaatst dan door de krant
en naar herhaaldelijk gebleken is zelfs dan de radio. Nieuwe benoemingen, grote en
kleine gebeurtenissen, persoonlijke brieven zowel van particuliere als van officiële
personen, gouvernementsstukken en geheime beraadslagingen: het is hier alles
gemeengoed van allen. Van krant en radio vraagt men slechts bevestiging en wie
oppervlakkiger van aard is en met het gesproken woord genoegen neemt, behoeft
geen krant te lezen. Nog thans is de bevolking onzer eilanden geen sterk krantenlezend
publiek. Laat staan, toen de berichtgeving zo langzaam was.

Het nieuws uit Nederland was twee maanden en uit Indië tien maanden
oud.
In het eerste nummer van De Curaçaosche Courant, dus van 1 December 1812, is
het allerlaatste nieuws gedateerd van 17 September en de grote massa van het nieuws
is van Juli en Augustus.
In het tweede nummer komen berichten voor uit Indië van Januari en Februari:
dus elf en tien maanden oud.
De slag van Waterloo van 18 Juni 1815 wordt eerst twee maanden na dato
verslagen.
Een der betreurenswaardigste voorvallen, die wezen op het gemis van middelen,
van spoedige gemeenschap, waaraan vroegere tijden leden, was de slag bij New
Orleans. Tussen Engeland en de Verenigde Staten was er oorlog: de vrede werd te
Gent op 24 December 1814 getekend; de tijding bereikte Amerika op 11 Februari
1815; en op 8 Januari, (15 dagen nadat de vrede gesloten was) had de slag bij New
Orleans plaats, bij welke zo grote verliezen aan mensenlevens te betreuren waren.
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Zelfs in 1849 duurde het weken voor dat Curaçao op de hoogte kon komen van
hetgeen in het Moederland plaats had gevonden. Het bericht van het overlijden van
Koning Willem II, op 17 Maart 1849 te Tilburg, kreeg men hier eerst op 5 Mei d.a.v.
te weten.
Van New York waren gewoonlijk de berichten dertig dagen en meer oud.
De overtrekking der Berezina van 26-29 November 1818 komt eerst drie maanden
later als ‘flash’ nieuws in de krant.
Het was een goede rustige oude tijd. Niemand zal er ongelukkiger door geweest
zijn, al kon het gebrek aan gemeenschapsmiddelen wel eens, gelijk aan de slag bij
New Orleans geillustreerd, treurige gevolgen hebben.
Toch bleven die eerste redacteuren hameren op het nut van krantenlezen. Zij
voedden het Curaçaose publiek op tot het rijp was die blaadjeslawine te veroorzaken,
waarvan thans nog geen einde is. Op 9 December 1837 schrijft Redacteur A.L. Statius
Muller in de Curaçaosche Courant een opvoedkundig stuk ter herdenking der
Curaçaosche Courant:

Krantenlezen een behoefte des tijds in 1837.
‘De bewering, dat het lezen van Couranten of nieuwsbladen een behoefte voor een
maatschappij uit onze tijd is geworden zal wel door niemand weersproken worden.
Deze lectuur is daarom een behoefte, dewijl zij belangrijke stoffe tot onze gesprekken
levert; zij verwijdert de omvang onzer denkbeelden, die anders in de kring van onze
beroepsbezigheden beperkt zouden blijven; zij is onontbeerlijk voor onze
wetenschappelijke kennis, vooral voor de aardrijks- en geschiedkunde; het nagaan
der bedrijvigheid onzer tijdgenoten op de uitgestreken aardbol is de voortzetting der
aardrijks kunde en geschiedenis. Als rustige aanschouwers van een schouwspel gaan
wij de daden en verrichtingen onzer evenmensen na; wij stellen belang in de loop
der gebeurtenissen
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en zien met nieuwsgierigheid derzelver ontknoping tegemoet. Hoewel ons personeel
gevoelen geen invloed heeft op de loop der wereldgeschiedenis, zo kiezen wij toch
partij, wij zien met blijdschap de zegepraal der verlichting over de onkunde en het
bijgeloof, die van recht en onrecht en geweld. Ook als hulpmiddel om plaatselijke,
staatkundige en commerciële afkondigingen publiek te maken, is het aanwezen ener
Courant noodwendig. Het was daarom een nuttige zaak voor deze kolonie, toen hier
een Courant drukkerij werd opgericht.’
Maar de intekenaren bleven uit: In hetzelfde artikel staat nog:
‘Om bovengemelde redenen zoude men verwachten, dat deze inrichting biezonder
door het publiek ondersteund wierd; het tegendeel is ehter waar, het publiek draagt
weinig bij tot de instandhouding dezer Courant, niet om dat dezelve niet algemeen
gelezen wordt, neen: zo weinig smaak voor het lezen willen wij onzen landgenoten
niet toekennen; de gemakkelijkheid om bij de weinige intekenaren dezelve om niet
ter lezing te krijgen, is hiervan de oorzaak.’
De traagheid der abonnees is immer dezelfde geschiedenis voor de directeuren
der plaatselijke kranten gebleven.

Inlichting, geen voorlichting.
De Curaçaosche Courant was een inlichtingenblad en op vrij conscientieuze wijze
hebben de opeenvolgende redacteuren zich van hun taak gekweten. Deze taak was
de menser hier op de hoogte te houden van wat er buiten gebeurde. Slechts een enkele
maal heeft De Curaçaosche Courant zich aan critiek gewaagd, zoals in het vervolg
nog zal worden aangestipt. En er gebeurde veel. Op aardige wijze heeft de Heer
Gorsira (vader van den tegenwoordigen eigenaar-redacteur) dit beschreven in het
jubileumnummer bij het eeuwfeest der Curaçaosche Courant op 5 Januari 1912.
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‘De negentiende eeuw heeft in de grote wereld grote veranderingen zien plaats vinden.
In de aanvang der eeuw was Frankrijks macht bijna over geheel Europa gevestigd.
In 1804 werd Napoleon als Keizer der Fransen gekroond, om in 1814 naar Elba
gezonden en in 1815 naar St. Helena verbannen te worden. De Bourbons kwamen
in de troon hunner vaderen, om in 1830 verdreven te worden, en plaats te maken
voor Lodewijk Philips van de familie Orleans, die slechts 18 jaar aan het bestuur
mocht blijven; de tweede republiek werd vier jaar later door het tweede keizerrijk
vervangen, en na de val van Napoleon III, is Frankrijk voor de derde maal een
republiek.
De Duitse Bond van 1815, aan welks hoofd Oostenrijk stond, is ontbonden, en nu
staat Pruisen aan het hoofd van het Duitse keizerrijk.
De Koning van Engeland is ook keizer van Indië. Engelands bezittingen zijn
uitgebreid, en wekken de jalousie op van Duitsland.
Italië, dat in elf staten verdeeld was, is nu een rijk en een der grote mogendheden
van Europa. En als zodanig, de bondgenoot van Duitsland en Oostenrijk.
Het verenigd koninkrijk van Nederland en België is sedert 1830 in twee rijken
gesplitst.
De meeste Turkse provinciën zijn thans onafhankelijke staten. Japan is een grote
mogendheid geworden, en in China is een beweging gaande om het oude keizerrijk
in een republiek te herscheppen.
Afrika, dat in de eerste jaren van de negentiende eeuw schier onbekend was, is
thans bijna in zijn geheel onder de Europese staten verdeeld.
De talrijke bezittingen van Spanje in de nieuwe wereld hebben haar vrijheid
bevochten, en zijn nu zovele onafhankelijke republieken.
De Verenigde Staten van Noord-Amerika hebben op elk gebied een hoge vlucht
genomen.
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Grote veld- en zeeslagen werden geleverd: Jena, Wagram, Austerlitz, Inkerman,
Solferino, Sadowa, Sedan. Trafalgar, Custozza, en de vernieling van de Russische
vloot door Admiraal Togo.
En van al die gebeurtenissen treffen wij in de verschillende nummers van ons klein
blad een korte opgave, een beknopte beschrijving.
Zijn de gebeurtenissen in die lange reeks van jaren op politiek gebied belangrijk
geweest, van nog grotere betekenis zijn de uitvindingen op wetenschappelijk terrein.
De stoomvaart heeft de afstanden verkort, de telegraaf die vernietigd. En de
draadloze telegraphie, in de tegenwoordige eeuw in werking gebracht, brengt ons in
verbinding met schepen in volle zee; Europa met het binnenland van Afrika.
Op het gebied der electriciteit vallen grotere ontdekkingen en uitvindingen te
boeken; wij gewagen enkel van de fonograaf en de telefoon.
Heeft Edison grote naam gemaakt, niet minder Pasteur, die door zijn serums tegen
rabies en andere ziekten bij mensen en dieren, zo grote diensten heeft bewezen.
De uitvinding van Daguerre heeft na enige jaren tot de photographie geleid. Op
het gebied der sterrenkunde is hierdoor een grote vooruitgang tot stand kunnen
komen.’
Wij citeren dit stuk, dat ogenschijnlijk buiten de Persgeschiedenis van Curaçao
valt, om te doen zien hoe het er tóch bij behoort. Hoe het de kleine eenmanspers is
geweest, die hier zestig jaren lang het wereldgebeuren heeft bekend gemaakt en mede
heeft gearbeid aan de ontwikkeling van Curaçao, welks eigen historie, welks eigen
documenten, in dit blad zijn vastgelegd. De Pers heeft Curaçao gelijke tred doen
houden met de wereld. Dat is haar taak ook thans.

Publicatiebladien in plaats van nieuws.
De Curaçaosche Courant is zich steeds meer gaan terugtrekken van de
nieuwsberichtgeving en publiceert al sedert
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lang niets meer dan officiële stukken. Het doet dus ongeveer dienst als staatsblad.
Journalistiek heeft de Curaçaosche Courant, die wel de journalistieke baanbreekster
hier is geweest, thans niets meer te betekenen
Buiten de journalistiek, doch volledigheidshalve op publicistisch terrein in dit
verband vermeld, kan men voor wat de officiële publicaties betreft buiten De
Curaçaosche Courant noemen de zg. Publicatie Bladen, die in 1846 begonnen. Het
Publicatie Blad, afgekort P.B., zou men enigszins kunnen vergelijken met wat in
Nederland door de afkorting K.B. wordt aangeduid, nl. een bestuursbesluit. Volgens
de staatsregeling bestaat het Bestuur in Curaçao, evenals trouwens in Suriname, uit
den Gouverneur persoonlijk. Bij notificatie van 26 Maart 1846 werd volgens de
Encyclopaedie van Nederlands West-Indië, blz. 593, de uitgave van een publicatieblad
voor de kolonie Curaçao en onderhorigheden gelast. Het zou met 1 April 1846
beginnen te verschijnen. Opgenomen zouden worden ‘al de publicatiën, proclamatiën,
notificatiën, ordonnantiën en tarieven en voorts de beschikkingen van den
Gezaghebber van Curaçao en onderhorigheden, welker openbaarmaking door den
zelve nuttig zal geoordeeld worden.’
Er bestaan herdrukken of bundels van: het Publicatieblad van Curaçao en
onderhorigheden, behelzende de wettelijke verordeningen voor die bezittingen
uitgevaardigd in de jaren 1816-1851, Publicatiën voor het Eiland St. Eustatius
1809-1844, 's-Gravenhage 1857, Publicatiën voor het eiland St. Martin, Nederlands
gedeelte, 1816-1849, 's-Gravenhage 1857.
Deze bundels bevatten alleen hetgeen neg van kracht was.
Een register op de publicatiebladen van 1816 tot 1844 werd in 1885 te
's-Gravenhage uitgegeven en in 1906 een alfabetisch register op de Publicatiebladen
van de kolonie Curaçao, lopende van 1816 tot en met 1904, door C.C.J. van Romondt.
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Hoofdstuk VI.
‘Uit het worstelperk der pers’
Hipólito Aumaillon, zeer brutaal en agressief, schreef in het laatste nummer van het
vuige blad ‘La Opinión Pública’ (nr. 69) in December 1902, dat hij zich terugtrok
‘uit het worstelperk der Pers’, ‘om dezelfde redenen die als lood drukken op alle
persondernemingen in (dit anglicisme kwam dus toen al voor!) dit eiland van nare
onverschilligheid voor alles wat intellectuele arbeid is, voor alles wat geen zuiver
mercantilisme is’.
Er was geworsteld. Was het De Curaçaosche Courant, die om haar bestaan had
moeten worstelen, de loop der 19e eeuw had getoond, dat men ook de Pers als middel
kon benutten om voor idealen of vermeende idealen te worstelen.

Worstelaars voor Venezuela.
Omstreeks het midden der vorige eeuw woedde in Venezuela een partijstrijd tussen
liberalen en de aanhangers van het oude regiem. Vervolgingen waren aan de orde
van de dag. Velen ontvluchtten naar Curaçao en trachtten van daar uit hun ideeën te
verbreiden. Soms ging men hierin wel eens
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te ver, zoals een generaal Bruzual, die om zijn ideeën ook voor Curaçao
staatsgevaarlijk werd geacht en onder Gouverneur Jhr. Isaac J. Rammelman Elsevier
uit het land werd gezet. Over het algemeen kon men hier toen zeer ver gaan in zijn
uitlatingen, zodat het soms weinig scheelde of Venezuela zou ons de oorlog verklaard
hebben. Een geluk is het geweest, dat het zover nooit gekomen is, want in die jaren
was het met de defensie van Curaçao zeer slecht gesteld. Brions dagen waren voorbij.
Wat in die dagen gedrukt werd is verloren gegaan. Het moet volgens de herinnering
van oude lieden veel geweest zijn. In een brief van Casten D. Meyer aan Pater
Ambrosius Euwens O.P. - bien étonnés - worden zij niet meer bij name genoemd.
Deze Meyer was krantenverzamelaar en Pater Euwens' lijst in de Amigoe di Curaçao
van 22 Juni 1922 is vrijwel een uitgewerkte copie van Meyers brief. Van deze
ondergrondse actie uit de tijd van Rammelman Elsevier zal dus wel niets meer te
achterhalen zijn. Veel ervan was trouwens niet periodiek. Rammelman Elsevier heeft
het dreigende oorlogsgevaar weten te omzeilen door contact met alle elkander
bestrijdende groepen aan te knopen en belangstelling te tonen voor haar ideeën.
Met minder of meer succes hebben de Venezolanen ook onder volgende
gouverneurs hier hun actie voortgezet, hetgeen onder Gouverneur Abraham M. de
Rouville zelfs leidde tot een Curaçaose quaestie, die het ontslag van De Rouville en
de benoeming van Herman F.G. Wagner in 1870 ten gvolge had.
Verschillende bladen van politieke aard, geredigeerd rechtstreeks door
uitgewekenen of verbannenen dan wel door betaalde Curaçaose krachten om zelf
buiten schot te blijven, zijn hiervoor genoemd in verband met het talenvraagstuk: La
Politica Venezolana (nr. 53), El Cronista (nr. 56), El Eco de Venezuela (nr. 58), El
Porvenir (nr. 60), La Patria Venezolana (nr. 70). Wij zullen hier niet lang bij stilstaan,
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ten eerste omdat het niet meer mogelijk is inzage dezer bladen te nemen, zodat het
al heel moeilijk zou zijn ze te behandelen en ten tweede omdat, ook al werden ze op
Curaçao gedrukt, ze toch buiten de eigenlijke Curaçaose pers staan.
Ze zijn echter in zoverre van belang geweest, dat ze hielpen hier de druktechniek
te ontwikkelen en bij het slagen van hier voorbereide omwentelingen de macht der
pers demonstreerden. In een enkel geval heeft de strijd voor een Venezolaansen
generaal indirect geleid tot het ontstaan van Curaçaose bladen, waarop wij later zullen
terugkomen.

Worstelaars der synagoge.
In het belangrijke Joodse volksdeel van Curaçao - zo oud als Curaçao onder Nederland
behoort - bestond reeds in het midden van de 18e eeuw wrijving tussen liberale en
orthodoxe stromingen. Eindelijk kwam het in 1864 tot een scheuring. Uit de gemeente
Mikvé Israël (van 1732) scheidden zich enkelen af, die een vereniging El Porvenir
stichtten teneinde tot vorming van een eigen gemeente te komen. Deze stroming
wordt de reformbeweging genoemd en was de voorloopster van de
Nederlands-Hervormd Israëlietische Gemeente. Een strijdorgaan werd opgericht.
Het eerste godsdienstige strijdorgaan van Curaçao, dat al verschillende politieke
strijdorganen gekend had, werd opgericht. De herinnering van dit strijdorgaan is
gelukkig bewaard gebleven. ‘Shemah Israël’ (nr. 2) verscheen op 29 Januari 1864
en bleef bestaan tot het doel bereikt was. Enige Joodse families, vooral de Cohen
Henriquezzen maakten zich los van de Portugese gemeente Mikvé Israël (waar sedert
1869 niet meer in het Portugees gepreekt is) welke meer het middelpunt der Maduro's
werd, die Levieten zijn. Het conflict tussen liberalisme en orthodoxie had ook een
wortel in de stam van Levi, die zelfs nog verwikkelingen op commercieel gebied
medebracht. In elk geval kwam uit de Vereniging El Porvenir de gemeente Emanu-El
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tot stand in de loop van 1865 en gelukkig werd bij gelegenheid van het tweede
eeuwfeest der gemeente Mikvé Israël in 1932 een vriendschapstractaat tussen beide
gemeenten gesloten. De oude vete uit het blaadje ‘Shemah Israël’ is vergeten. Slechts
12 nummers van het blaadje kwamen uit. Als strijdmiddel had de pers op Curaçao
haar eerste succes geboekt.

Worstelaars voor een
Procureur Generaal.
Op 1 Januari 1866 werd een nieuw Regeringsreglement afgekondigd. Het eerste lid
van artikel 8 luidde: ‘Niemand heeft vooraf verlof nodig om door de drukpers
gedachten of gevoelens te openbaren’. En in de toelichting heette het: ‘De Koloniale
Raad zal voortaan niet bloot adviseren, maar handelen en mederegeren. Hij zal het
doen in het openbaar. De publieke mening zal hem in een vrije drukpers beoordelen.
Daarin bezit men sterke waarborgen.’
Alras kwamen toen nieuwe kranten. De Curaçaosche Courant was te nauw aan
het gouvernement verbonden om vrije critiek toe te laten.
Eén Procureur-Generaal Mr. Willem K.C. Sassen - oprichter van de Gezelligheid
- heeft zich de bijnaam van ‘Papachi’ verworven: Papachi Sassen is nog thans bekend.
In 1869 ontving Gouverneur Abraham Mathieu de Rouville vier brieven van den
Heer Rolandus, Zijner Majesteits Zaakgelastigde te Caracas. Deze brieven waren
geschreven door Venezolanen, die om politieke redenen waren uitgeweken en gelijk
zovele hunner landgenoten vóór en na dezen, op Curaçao verbleven. De Venezolaanse
regering had deze brieven onderschept en stuurde ze naar Curaçao ter onderzoek.
De Procureur-Generaal werd met dit onderzoek belast, maar oordeelde; dat wat de
inhoud ook mocht zijn, er voor de Curaçaose overheid geen redenen bestonden
tussenbeide te komen.
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Gouverneur De Rouville stuurde de stukken met de beschouwingen van den
Procureur-Generaal naar den Minister van Koloniën, die zich met de conclusie kon
verenigen. De Venezolanen, waaronder Vader en Zoon Guzman, bleven hier dus
wonen. Hun huis staat nog aan de Quintastraat. Het huis, ‘Quinta Guzman Blanco’,
werd later zelfs bewoond door Gouverneur Barge.
Daarop kwam plotseling uit Den Haag de lastgeving, de Venezolanen uit Curaçao
te zetten. Helaas zijn de bladen, waarin dit eerste delict werd uitgeleefd, verloren.
De geschiedenis zelf is bewaard in A.T. Brusse, Curaçao en zijn bewoners, 1882 en
door C.P. Amelunxen in De Geschiedenis van Curaçao, 1929, blz. 193, bijna
woordelijk herhaald. Wij ontlenen hieraan hoe Gouverneur De Rouville
begrijpelijkerwijze zeer verwonderd was.
Helaas moet de schrijver dezes zich vrijwel beperken tot deze geschriften. Uit
particuliere archieven heeft hij nog verschillende verloren gegane gegevens kunnen
terugvinden, doch het is hem niet gelukt de oude kranten zelf te achterhalen. Degenen
die ze bewaarden hebben ze weggedaan! De Rouville zond onmiddellijk een
boodschap aan de betrokkenen. Er vormden zich op het eiland commissiën uit de
Koloniale Raad en de burgers, om den gouverneur te bewegen de gegeven last in te
trekken of op te schorten, maar hoe ongaarne, De Rouville moest al deze verzoeken
afwijzen.
Toen de volgende dag, op verzoek van een lid een vergadering van de Koloniale
Raad werd uitgeschreven, werd daarin in alles behalve bedekte termen te kennen
gegeven, dat men zeer ontevreden was over deze tussenkomst van het moederland.
Besloten werd, dat de Raad zich per request in deze zaak tot den gouverneur zou
wenden, met het verzoek, dat het request aan den Minister van Koloniën zou worden
doorgezonden. Ook werd een verzoekschrift, door 292 ingezetenen ondertekend, aan
den Koning gericht.
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In Venezuela had men naar het schijnt kennis gekregen van het bevel tot uitzetting,
want enige dagen lang kruisten drie Venezolaanse oorlogsschoeners in de buurt, met
het kennelijk plan de uitgewezenen gevangen te nemen.
Deze verzochten daarom den Gouverneur of ze op eigen gelegenheid mochten
vertrekken, met een door hen zelf gehuurd vaartuig. Dit werd toegestaan, terwijl de
gouverneur hun ook geleide toezegde.
Twee der uit te zetten personen maakten gebruik van de Franse mailboot om in
Venezuela te komen. Zij werden gevangen genomen, maar na kort arrest ontslagen.
De beide Guzmans bleven op Curaçao. De vader had een geneeskundige verklaring
overgelegd, waarom hij blijven kon, maar de zoon verdween na een wijle heimelijk.
Men zegt, dat hij 's nachts uit een der baaien met een kleine schoener is overgestoken
naar Venezuela. Daar maakte hij zich, met behulp van aanhangers meester van de
stad Velo de Coro en trok overwinnend naar Caracas, waar hij de inbezitneming der
regering proclameerde.
Een der eerste daden van Guzman Jr. was den Nederlandsen zaakgelastigde te
Caracas, den heer Rolandus, uit zijn post te zetten, en dat was nog maar het begin
van de ellende.
De houding van gouverneur De Rouville vond bij de hoge regering in Nederland
strenge afkeuring en hij werd uit zijn betrekking ontheven.
Dat was den burgers, gelijk het ieder weldenkend mens zal zijn, te sterk. Men zond
een verzoekschrift aan den Koning, waarin men zijn leedwezen uitdrukte over hetgeen
den gouverneur was wedervaren.
Thans werd bij Koninklijk Besluit van 17 September 1870 De Rouville eervol
ontslag verleend, onder toekenning van pensioen.
Ter vervanging van De Rouville kwam de 17de November 1870 op Curaçao aan
de Heer Herman F.G. Wagner, gezaghebber van Sint Maarten. Op 17 November
1822 te Maas-
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tricht geboren, nam Wagner als militair dienst bij het garnizoen op Curaçao en ging
in 1850 over in burgerlijke dienst als opzichter der cultures op Aruba.
Naderhand werd hij ontvanger op Sint Eustatius en zag zich weldra bevorderd tot
gezaghebber achtereenvolgens op Aruba, Bonaire en Sint Maarten. Thans zou hij
gouverneur worden van Curaçao. Inderdaad volgde op 7 Maart 1871 zijn vaste
aanstelling als zodanig.
Toen Wagner het voorlopig bestuur over Curaçao aanvaardde, fungeerde Mr.
Willem K.C. Sassen sedert 7 September 1870 als Procureur-Generaal. Hij was
bevriend met den ontslagen gouverneur De Rouville en daarom te meer met diens
lot begaan. Zag Sassen misschien in Wagner, schoon geheel ten onrechte, den
verdringer van zijn vriend, of had hij zelf gehoopt gouverneur van onze kolonie te
worden? vraagt Amelunxen.
Hij ondervond al genoeg tegenwerking van zijn medeambtenaren. Sassen noemde
zich liberaal-katholiek. Hij hield zijn kerkelijke plichten. Uit verschillende gegevens
blijkt, dat zijn mede-ambtenaren het hem kwalijk namen, dat hij naar de kerk ging.
Tot overmaat van ramp zinspeelde Sassen in zijn rede (De Curaçaosche Courant
26 November 1870) op het feit, dat Wagner een onder-officier was.
De uitbundige lof, die daarbij den afgetreden gouverneur De Rouville werd
toegezwaaid, mag al naar het hart van velen zijn geweest, zeer ontactisch en
ongemanierd was het, dat ook gezegd werd, dat hij den nieuwen landvoogd niet voor
zijn taak berekend achtte, en dat hij zijn voorganger niet waardiglijk zou kunnen
vervangen. Hierdoor kreeg Sassen den gouverneur en de hogere ambtenaren, die het
om zijn geloof toch al niet op hem begrepen hadden, tegen zich. Onder allen, die aan
's Lands bestuur deelnamen, was wellicht niemand Sassen gezind.
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De Pers mengt zich in het conflict.
Op 14 April 1871 verscheen in het weekblad ‘De Onpartijdige’ (nr. 5) een ingezonden
stuk ondertekend ‘Kakelak’ waarin het gebeurde in American Hotel werd opgehaald
en zodanig voorgesteld, dat de gouverneur zich tot ingrijpen genoopt voelde. Door
den advocaat-generaal Koentze deed hij een onderzoek instellen en proces-verbaal
van het gebeurde opmaken. Dit stuk, waarschijnlijk vergezeld van toelichtingen,
zond gouverneur Wagner naar den Minister van Koloniën.
De uitslag hiervan was, dat ongeveer twee maanden later aan Sassen een brief
door gouverneur Wagner werd ter hand gesteld, waarin de mededeling was vervat,
dat hij, gezien het gebeurde in American Hotel, waarbij hij de achtbaarheid van de
rechterlijke macht en het hoge standpunt, dat door hem als procureur-generaal in de
kolonie werd ingenomen, uit het oog had verloren, en dat hij tot en met 6 Juli tijd
had zijn ontslag, desverkiezende eervol, aan te vragen.
Voor deze datum bereikt was, berichtte Sassen den gouverneur, dat hij zich geen
schuld bewust was, niet ontslagen wenste te worden, maar integendeel de wens had,
in zijn betrekking gehandhaafd te blijven. Enige dagen later presideerde gouverneur
Wagner de Raad en bij deze gelegenheid vroeg Sassen hem, waarom hij niet had
toegestemd hem de villa Belvedère te verhuren, maar die kosteloos aan den Heer
Rolandus (den naar Curaçao overgestoken Nederlandsen Zaakgelastigde te Caracas,
die door Guzman uitgewezen was) ter bewoning had aangeboden.
Op deze vraag kwam geen afdoend antwoord.
Daar procureur-generaal Sassen geen ontslag had aangevraagd werd hij, bij
Koninklijk Besluit van 8 Augustus 1871 uit 's Lands dienst ontslagen, in te gaan op
1 October 1871 terwijl de gouverneur het besluit nam, dat dato 5 September Sassen
zou aftreden als procureur-generaal en de Heer Koentze in zijn plaats zou treden.
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15. ‘De Wekker’ (nr. 16), een ander blad van C.D. Meijer, eveneens met advertenties op de voorpagina.
Ook de tijdtafel van de Red D lijn staat erop.
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16. Amusementsbladen uit de vorige eeuw. ‘El Ganimedes de las Damas’ (nr. 51) is blijkens het
onderschrift ‘dedicado al bello sexo’. ‘El Semanario del Hogar’ (nr. 25) heeft een huiselijk tafreeltje
in de kop. ‘The Impulse’ (nr. 7) stond als een der beste tijdschriften van Curaçao bekend.
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Wij kunnen ons voorstellen, dat vooral een persoon als de Heer Sassen met deze
regeling geen vrede kon hebben. Van vele zijden ondervond hij, hoezeer men deel
nam in zijn lot, en toen hij de 18e September des avonds met enige vrienden over de
straat wandelde, sprak hij, voor het huis van den Heer Koentze gekomen, tot de hem
vergezellende personen, dat hier de man woonde, aan wien hij zijn ongeluk had te
wijten. Ook in de Club de Gezelligheid luchtte hij die avond, in niet malse termen
zijn hart, en sprak krasse woorden over de personen, die hij voor de bewerkers van
zijn lot hield. De districts-commissaris H.A. Statius Muller, die een en ander had
aangehoord, maakte proces-verbaal op, welk stuk door gouverneur Wagner de 22e
September 1871 in handen van de justitie werd gesteld. Ook werd de datum van
ontslag voor Sassen vervroegd, en gesteld op 19 September 1871.

De oud-Procureur-Generaal protesteert in de kranten.
Hiertegen kwam deze in de kranten op, bewerende, dat alleen de Koning het recht
van schorsing had. Op 2 October 1871 schreef Sassen zich in als practizijn bij het
Hof van Justitie en diezelfde dag stelde hij een vordering in tegen de Heren Koentze
en Wagner, wegens hem berokkend nadeel. Deze zaak kwam op 13 October 1871
voor. Als practizijn voor Wagner en Koentze trad op de Heer J.C. Statius Muller.
De belangstelling van het publiek was zeer groot en na afloop der zitting werd Sassen
toegejuicht en met bloemen bestrooid. Om deze huldiging te ontwijken, verdween
hij in een huis in Willemstad, waar hij ongeveer drie uren verbleef. Toen hij zich
daarop naar zijn woning in Otrabanda begaf, werd hij geestdriftig door de menigte
huiswaarts geleid. 's Avonds werd hem een serenade gebracht. Bij vonnis van 17
October 1871 werd de Heer Sassen door het Hof voor de tijd van zes maanden
geschorst in de oefening van zijn practijk, daar hij zich, ter zitting van 13 October
niet behoorlijk had gedragen. (De eerste schorsing van een practizijn!) Ook tegen
dit vonnis kwam Sassen in de bladen op.
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Driemalen heeft de zaak over de schadevergoeding gediend. Bij elke zitting werd de
opwinding onder het publiek groter en de politie werd met de dag zenuwachtiger.
Gezegd mag worden, dat Sassen niets deed om de gemoederen aan te wakkeren.
Procureur Koentze waarschuwde met verwijzing naar overoude bepalingen het
publiek tegen samenscholingen en luidruchtigheid.
Op de dag van de uitspraak, 24 November 1871 was er grote bedrijvigheid in de
forten. Aan de manschappen werden scherpe patronen uitgereikt, kanonnen werden
verplaatst, de wachten werden verdubbeld en een detachement stond marsvaardig
voor de hoofdwacht. Ook de politie werd met pistolen bewapend.
Het Hof deed uitspraak ten gunste van den Heer Sassen, hetgeen veel vreugde
teweeg bracht. Een jongeling, Ibarria, bood den ex-procureur een ruiker aan en werd
deswege gearresteerd. Nog meer inhechtenisnemingen hadden die dag om soortgelijke
feiten plaats. Luide kreten weerklonken door de stad: Leve Willem Drie. Leve Willem
Sassen. In plaats van alles op zijn beloop te laten, oordeelde de politie het beter nu
op te treden. De menigte, die den Heer Sassen volgde, werd met de blanke sabel
uiteengedreven en toen men den held van de dag die avond andermaal een serenade
zou brengen, zag men daar van af, bevreesd voor de dreigende houding der politie.
Veel mensen stonden 's avonds voor Sassens woning, maar binnen bleef alles stil.
De bewoner wilde zich blijkbaar aan een ovatie onttrekken, had zelfs het hek van
zijn tuin met touwen vastgebonden om de toegang af te sluiten en zat met een paar
vrienden een kopje thee te gebruiken. Toen het pas donker was, begon eerst aarzelend,
daarna meer algemeen het geroep van: ‘Leve mijnheer Sassen’.
De politie, die den jeugdigen schreeuwers het zwijgen wilde opleggen, werd op
stenen onthaald. De districtcommissaris Statius Muller werd zodanig getroffen, dat
hij een nabij-
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zijnde woning moest worden binnen gebracht. Nu riep procureur-generaal Koentze
de hulp der militaire macht in om der politie hulp te bieden. Met versnelde pas kwam
het detachement aangerukt, veegde de Bredestraat van Otrabanda schoon en loste
schoten in de lucht. Voor het huis van Sassen, thans Lavanderia Principal, Rodeweg
13, werd halt gehouden en een geregeld geweervuur op de woning geopend. De
inwoners vluchtten naar achter, om niet getroffen te worden. Waarom op dit huis
geschoten werd, is niet verklaard. De commanderende officier zeide, dat van de
woning uit geschoten was, welke getuigenis algemeen als leugenachtig werd
aangenomen. De Heer Koentze trad nu vergezeld van enige agenten, met geweld het
huis binnen en de heer Sassen werd gevankelijk weggevoerd. Ook op de naburige
huizen is geschoten, omdat wel beweerd, maar niet geloofd werd, dat vandaar uit
gevuurd was. Dit onverkwikkelijke relletje kostte het leven aan één man, terwijl 19
personen verwondingen opliepen. Twee vrouwen werden van schrik krankzinnig,
van welke één spoedig overleed. De volgende dag was de verontwaardiging over het
gebeurde algemeen. Een grote schare volgde stilzwijgend den gevallene naar zijn
laatste rustplaats. In een stumperige proclamatie verontschuldigde de gouverneur het
hardhandig optreden van de vorige dag. De maatregelen, zo luidde het, waren nodig
geweest, doordat in de laatste dagen vele ongeregeldheden op de openbare straten
hadden plaats gehad, zoals samenscholingen, werpen met stenen en dergelijke.
Bovenal op Koentze was het publiek gebeten en deze voelde zelfs wel enigszins, dat
hij te ver was gegaan. Op verzoek van een aantal ingezetenen ging de Heer Ecker
naar den gouverneur, om te betogen, dat Koentze niet als procureur-generaal kon
gehandhaafd blijven.
Wagner verwees Ecker naar Koentze, en het gevolg van deze bespreking was, dat
de procureur-generaal ontslag uit 's Lands dienst wilde nemen. Op aanraden van
Ecker vroeg hij binnenlands verlof aan. Op 27 November 1871 werd hij
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eervol ontheven van verdere waarneming van het ambt van procureur-generaal en
werd Mr. J.P. Smeele, lid van het Hof van Justitie in zijn plaats benoemd.
Drie dagen bleef Sassen in hechtenis. Toen besliste het Hof, dat hij op vrije voeten
zou worden gesteld, waarop hij voor enige tijd zijn intrek nam bij den Heer Monsanto,
consul van Haiti. Dezelfde dag werden de troepen van Otrabanda teruggetrokken en
vervangen door schutters, die den Heer Smeele tot handhaving der rust hun diensten
hadden aangeboden te meer daar Kerstmis en Nieuwjaar in het zicht waren.
Van velen ontving Sassen de raad naar Nederland te gaan om daar zijn goed recht
te bepleiten. Hij zelf vond beter zijn zaak in de kranten uiteen te zetten. Aan deze
pennestrijd namen weldra verschillende personen deel en vele niets ter zake dienende
aangelegenheden kwamen de hoofdzaak helpen vertroebelen. Aan den Koning, de
Tweede Kamer en de Koloniale Raad werden adressen gericht, ook door lieden die
schade hadden geleden of verwondingen hadden opgelopen.
Op 20 December 1871 kwam de nieuwe procureur-generaal Ramaer aan. Ook
Koentze nam zijn plaats in de rechtbank weer in zeer tegen de zin van hen, die gehoopt
hadden, dat hij de dienst zou hebben verlaten. Het spreekt van zelf dat men den heer
Ramaer in Nederland volkomen over Sassen had ingelicht en dat men daar, afgaande
op de officiële stukken in deze niet veel anders dan een misdadige opstandeling wilde
zien. Amelunxen vindt het dan ook niet anders dan klein van den nieuwen
procureur-generaal, dat hij een vervolging instelde tegen Sassen, die toch al voldoende
gestraft was, wegens het gebeurde op de Gezelligheid, waar de waardigheid van 's
Konings vertegenwoordiger boosaardiglijk in het openbaar was aangerand. Ook
belediging van den districtcommissaris was hem ten laste gelegd, verder opruiling.
Het ware verstandig geweest nu de rust begon in te treden, de hartstochten niet
opnieuw wakker te maken. Op 30 Januari 1872 nam de behandeling der zaak een
aanvang. De toeloop

Joh. Hartog, Journalistiek leven in Curaçao

149
was alweer groot en andermaal waren militaire maatregelen genomen. Burgers, die
beducht waren voor ongeregeldheden, verzochten den gouverneur de voortgang der
behandeling te sluiten maar hun werd geantwoord, dat de vervolging niet op klacht
van hem persoonlijk was ingesteld. Voor belediging en opruiing werd Sassen op 21
Februari 1872 veroordeeld tot 125 gulden boete. Tegen dit vonnis werd door burgers
bij Koning en gouverneur geprotesteerd en de boete door vrienden betaald. Bij arrest
van de Hoge Raad der Nederlanden werd het vonnis in het belang der wet vernietigd
(1 October 1872).

Het ontstaan van De Onafhankelijke.
Maar het muisje had nog een staartje. De 11e September verscheen het eerste nummer
van ‘De Onafhankelijke’ (nr. 9) ‘weekblad aan de behandeling van de ware belangen
van Curaçao gewijd’. Al spoedig bleek deze krant het lijfblad van Sassen te zijn.
Felle artikelen verschenen in dit jonge orgaan en het duurde niet lang, of Hendrik
Conquet, die redacteur was, had zich wegens smaadschrift voor de rechtbank te
verantwoorden. Op 10 December 1872 werd hij veroordeeld. Op 15 Februari 1873
week hij uit naar Santo Domingo en bleef ongeveer tien jaar in ballingschap. Den
opvolger van Conquet, den Heer J.C. Prince, trof een gelijk lot. Hij vertrok, eveneens
op 15 Februari, naar Puerto Cabello. Een broeder van deze wiens voornaam ons niet
bekend is, nam nu de uitgave van De Onafhankelijke op zich. Hij liep een geldboete
op en hiermede was het lot van De Onafhankelijke bezegeld. Op 19 Maart 1873
verscheen zijn laatste nummer. Sassen vertrok op 7 Mei 1872 naar Nederland. Hij
had het spel verloren. Nog lang bleef hij in de herinnering voortleven en in menig
huis kon men het portret van ‘papachi’ Sassen aantreffen. De tijd heeft de haat en
vijandschap, die om hem ontstaan zijn, doen vergeten. Blijkens een verslag in De
Cu-
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raçaosche Courant van 22 Mei 1874 is de zaak-Sassen op 22 April 1874 nog in de
Tweede Kamer behandeld.
Als merkwaardigheid zij nog vermeld, dat Sassen na terugkeer in Europa het gehele
geval in een comedie hekelde: ‘Une Révolution à Curaçao’. Dit stuk, naar de trant
des tijds in het Frans geschreven, is practisch verloren gegaan, daar er indertijd slechts
één exemplaar naar Curaçao is gekomen. Het is evenwel geheel herdrukt in Dagblad
Amigoe di Curaçao van 24-29 Mei 1944.
Op 29 December 1877 is Sassen te Brussel overleden. Door de hoge regering in
Nederland werd de houding van Wagner goedgekeurd en de adressen der inwoners
hebben weinig uitwerking gehad, het ene natuurlijk als gevolg van het andere. In
1822, dus een jaar vóór afloop, kreeg Hendrik Conquet gratie van Gouverneur Van
Heerdt tot Eversberg, waarna hij naar Curaçao terugkeerde.
Conquet was de eerste persman, die met het gerecht in aanraking kwam op Curaçao.
Wij hebben de geschiedenis van Papachi Sassen ietwat uitvoeriger weergegeven,
omdat zij een merkwaardig licht werpt op de plaats van de Pers in het Curaçao van
die dagen, toen gouvernementsdienaren door middel van de Pers hun belangen
behartigden en zelfs tegen den gouverneur in. Het zou zeker van belang zijn voor de
geschiedenis der Curaçaose pers, wanneer de inhoud dezer artikelen thans nu de zaak
geen rumoer meer kan verwekken besproken kon worden. Helaas staat men hier voor
dezelfde lacune van immer: De kranten schijnen er niet meer te zijn. Is dit dan niet
mogelijk, het verhaal zoals Amelunxen het weergeeft, toont genoegzaam, hoe het
tijdperk dat de Pers op Curaçao een factor was, waarmede men niet behoefde te
rekenen, voorbij was. In de godsdienststrijd der Joden en in het geval Sassen was de
Pers een wapen gebleken en uit beide worstelingen zijn nieuwe bladen ontstaan.
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Alras zou ook de R.K. Kerk in de strijd betrokken worden en uit deze strijd zouden
eerst enkele schuchtere weekbladen ontstaan, die zouden uitgroeien tot de Katholieke
Pers van Curaçao.

Worstelaars tegen de kerk.
Magna est veritas et praevalebit - Groot is de waarheid en zij zal zegevieren, heeft
het weekblad De Wekker (nr. 16) wel 1876 malen in zijn kop geschreven. Toen
zegevierde het niet, doch ging het onder.
Op 11 Juli 1870 meerde de paketschoener Gouverneur De Rouville aan de kade
van de St. Anna-baai. Mgr. Petrus A.H.J. van Ewijk O.P., Pater Reginaldus C.
Schrauwen O.P., Pater Hyacinthus M. Bergmans O.P. en Broeder Joseph M. Köller
O.P. stapten aan wal van het land, welks Missie door Paus Pius IX op 9 Juli 1868
aan de Nederlandse Paters Dominicanen was toevertrouwd.
Hun komst bracht een georganiseerde Missie. En dat was juist bijtijds. De politieke
vrijheden, die het ‘vrije volk’ zo juist verworven had bij het Regeringsreglement van
1866, werden gebruikt op een wijze, die buiten de perken ging. Het volk moest aan
zijn vrijheid nog gewennen. De vrij geworden slaaf, gewend als hij was aan leiding
in het dagelijkse leven, zoals hem dat door zijn meester gegeven werd en in het
godsdienstige leven, zoals hij dat van den priester kreeg, bleek in vele opzichten
hoger te staan in de verkregen vrijheid dan de rest van het volk, waar velen door de
politieke vrijheid thans uit de band sprongen. Door middel van de vrije pers predikte
men, aldus Pater B.A.J. Gijlswijk O.P. in het Gouden Jubileum boek, blz. 28, de
meest verregaande eisen op het gebied van onderwijs en opvoeding. Men wilde meer
vrijheid in het besturen der kolonie, financiële onafhankelijkheid van het moederland,
door kiesrecht wilde men krachtdadiger invloed op de gang van zaken en daar zij
meenden, dat de
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Katholieke Kerk - door wier invloed zoals de loop der historie zou tonen juist
verschillende zaken hiervan werkelijkheid werden - hiertoe in de weg stond op de
zegetocht der vrijheid, trok men te velde tegen priesterheerschappij en zelfs eiste
men instelling van kerkeraden ter contrôle over het beheer der kerkelijke goederen.
De Vrijmetselarij leende een hand aan deze actie tegen de kerk.
De historische omstandigheden op de Curaçaose eilanden hadden medegebracht,
dat vrijwel geheel de inheemse bevolking tot de katholieke kerk behoorde. Tot 1863
had dit volksdeel geen rechten, maar wel vele plichten. Het is het streven der
katholieke missionarissen geweest aan het inheemse volk ook rechten te doen
toekennen en het eerste dier rechten was de emancipatie van 1863. Het feit dat enkele
jaren daarna, in 1870, de missie in vaste handen kwam, zodat er dus meer
organisatorische regelingen konden worden getroffen, bracht de katholieke leidslieden
al ras in conflict met bepaalde groepen van andersdenkenden. Merkwaardig genoeg
nimmer met de Joden, zelden of niet met de gezeten Protestantse kringen, maar wel
veel met producten van de Verlichting, die soms zelf de Katholieke Kerk hadden
verlaten en zichzelf tot leidslieden van het volk opwierpen.

Het begin van een principiële pers.
Bij hetgeen over de drukkerijen gezegd werd kwam reeds ter sprake, hoe de missie
reeds vroeg begon met boekjes en catechismussen uit te geven. Toen de Katholieke
Missie meer georganiseerd werd, gevoelde de toenmalige kerkvoogd, Mgr. Hendricus
J.A. van Ewijk O.P. alras het gemis van een eigen katholiek blad, omdat hij in
Nederland het grote voordeel van een periodieke pers ter dege waarnam en zowel
de quaestie van de Joodse gemeente Emanu-El als die van de zaak-Sassen de kracht
van de pers ook op Curaçao hadden gedemonstreerd. De hiervoor genoemde kringen
die het katholiek geloof- aanrandden waren misschien niet groot, maar door hun

Joh. Hartog, Journalistiek leven in Curaçao

153
publicaties waren zij machtig, vooral omdat er niets tegenover stond en bij gebrek
aan iets anders, ieder dus hun publicaties las. Daarom heeft Mgr. van Ewijk het
initiatief genomen tot oprichting van een katholiek blad, de Amigoe di Curaçao, naar
de trant des tijds, als weekblad uitgegeven en gesteld in alle talen die zich voordeden.
De moeilijkheid om tot oprichting van de Amigoe di Curaçao over te gaan was het
gebrek aan een goeden redacteur, want in de beginnende missie had men dien niet
naar keuze. Gelukkig kon Mgr. van Ewijk na twaalf jaren Pater Jordanus Onderwater
O.P. aanwijzen als redacteur voor het op te richten blad, dat al eveneens naar de trant
des tijds de min of meer zoetsappige titel van ‘Amigoe di Curaçao’ kreeg.
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De Amigoe di Curaçao ontstaat.
Het nieuwe weekblad werd door middel van een Programma aangekondigd, een op
grote schaal verspreide circulaire welke getekend was door Pater Onderwater, de
dato 21 December 1883. Het bureau van de nieuwe krant was op het Plein van
Pietermaai, het tegenwoordige Julianaplein, aan de Pastorie.
Het weekblad werd genoemd ‘weekblad voor de Curaçaose eilanden’, welke
ondertitel lange tijd onder de kop gestaan heeft.
Het Programma stelt de vraag of er niet voldoende andere bladen zijn, om ‘het
publiek van het onontbeerlijk wereldnieuws en van de hoofdpunten onzer dagelijkse
vaderlandse geschiedenis op de hoogte te brengen.’ ‘Ongetwijfeld zouden wij de
laatsten zijn om alleen wegens louter politieke redenen of om voldoening te genieten
nieuwsmaren onder de menigte te verspreiden aan een nieuw Curaçaos weekblad de
geboorte te bezorgen. Naar onze mening echter wordt het leven van maatschappij
en staat, zowel als dat van ieder afzonderlijken mens door beginselen beheerst en als
door-weven: vandaar dat niemand tot een juist begrip van de politieke gebeurtenissen
zal geraken, wanneer hij de ideeën of beginselen, die aan de feiten ten grondslag
liggen, in zijn beschouwing ter zijde zou willen stellen; niemand het in zijn biezonder
leven tot waarachtige beschaving zal brengen, die hogere en heilige beginselen, als
richtsnoer zijner handelingen, buiten rekening mocht laten.’
Hier werd dus voor het eerst op Curaçao een plan ontwikkeld om niet alleen
inlichtingen, maar ook voorlichting te geven. Het kennen der feiten alleen helpt den
mens inderdaad niets en werkt vaak verwarrend. Daar de journalistiek o.a. bedoeld
is leiding te geven aan de volksmening, is die vorm van Journalistiek de beste welke
naast de objectieve weergave van de feiten - ter openbare contrôle - een beginselvaste
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toelichting geeft. Daar reeds Paus Leo XIII op het belang der Pers gewezen had, is
het vermeldenswaard, dat reeds zo spoedig op het kleine Curaçao de katholieken
onder leiding van hun geestelijkheid zich naar deze richtlijn van den Paus geschikt
hebben. Wat dit betreft staat de Katholieke Pers van Curaçao in de eerste rijen.
Tenslotte wordt medegedeeld, dat het blad als bedoeld voor de Curaçaose bevolking
het voornaamste van zijn inhoud ten minste in het Nederlands en Papiament zou
opnemen. Zoals reeds eerder opgemerkt lag dit in de lijn van de tot dan toe verschenen
bladen, die alle in twee of meer talen verschenen. Gelijk in hoofdstuk II opgemerkt,
besefte de R.K. Missie de fout van een tweetalig blad na weinige jaren.
In het hoofdartikel van het eerste Amigoe-nummer, de dato 5 Januari 1884, worden
de lezers voor het eerst als vrienden aangemerkt, een traditie die later insliep, maar
thans weer tot leven is gewekt. ‘Tussen een schrijver en zijn gestadige lezers ontstaat
een verhouding, waaraan men moeilijk de naam van vriendschap kan weigeren. Wij
althans beschouwen al onze lezers als vrienden, die zich van de anderen alleen
onderscheiden door hun onzichtbaarheid. Dit deert evenwel niet. Want al zouden wij
onze lezers, op weinige uitzonderingen na, nooit ontmoeten, al worden er geen
handdrukken tussen hen en ons gewisseld, toch bestaat er tussen hen en ons een band,
en een zeer heilige: ons arbeiden namelijk heeft hetzelfde doel, ons streven is gelijk,
onze verlangens zijn dezelfde. Wij willen het waarachtig welzijn van Curaçao
bevorderen, en dit is het wat ook zij verlangen’.
Wat een verschil van toon met de tot dan toe verschenen bladen! Wel zou ook de
Amigoe di Curaçao van tijd tot tijd de strijdtrompet steken, maar zijn entree was
vriendelijker dan van vele andere tegelijkertijd ontstaande bladen.
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De reactie op de verschijning van het principiële blad.
Hoe de tijdgenoten op de geboorte van de Amigoe di Curaçao reageerden, blijke uit
wat in het tweede nummer van de Amigoe di Curaçao geschreven werd.
In de Amigoe di Curaçao van 12 Januari 1884 leest men omtrent deze reactie het
volgende:
‘Onze stoutste verwachting is overtroffen geworden. De Amigoe di Curaçao heeft
een groten getale lezers gevonden op Curaçao en de naburige Eilanden, terwijl hij
het oog met blij en rustig vertrouwen op een nog schoner toekomst mag vestigen.
Schreven wij de ruime verspreiding van ons blad alleen aan een ruime circulering
van onze programma's toe, dan zouden wij onrechtvaardig wezen. Neen, menige
woning opende zich gul en hartelijk voor de Amigoe di Curaçao doordien alle hier
verschijnende weekbladen zijn komst vooraf bekendmaakten. ‘El Imparcial’ en ‘De
Vrijmoedige’ deden dit, zij het dan ook alleen met de noodzakelijke woorden, welke
ene loutere kennisgeving vereiste, en welbedacht om toch van geen voor of
tegeningenomenheid te doen blijken. Inzonderheid leggen wij dan ook de nadruk op
onze erkentelijkheid ten opzichte van ‘De Curaçaosche Courant’. Geheel ten onrechte
zou men hare goede bedoeling jegens ons misduiden, als men te veel acht sloeg op
de welkomstgroet, die zij voor ons niet overheeft.
Genoemde Courant sprak met deze ridderlijke bekentenis haar innige overtuiging
uit, gemotiveerd door het ontkennend en, naar onze innige overtuiging, niet
gemotiveerde antwoord op de vraag: ‘of in onze kleine maatschappij, waarin de
verschillende gezindten in eendracht en verdraagzaamheid naast elkander bestaan,
nieuwsbladen met bepaalde kerkelijke kleuren voor het algemeen nuttig te achten
zijn.
Deze woorden wekken bij ons geen bezwaar. Integendeel. Behalve toch dat wij
hier de Curaçaosche Courant leren kennen als een Courant, die zelf geen bepaalde
kerkelijke kleur
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heeft, verblijdt ons niet weinig het feit van ‘die verdraagzame en eendrachtige
samenwoning op Curaçao der verschillende gezindten.
De Curaçaosche Courant spreekt daar natuurlijk in overdrachtelijke taal. Tussen
verschillende partijen, verschillende meningen, verschillende leer en verschillende
zogenaamde godsdienstige en politieke denkbeelden - tussen verschillende gezindten
derhalve, kunnen dikwijls evenmin als tussen ja en neen verdraagzaamheid en
eendracht bestaan.
Bijgevolg, bestaan de eendracht en verdraagzaamheid, waar hier sprake van is,
alleen tussen de personen, die tot de verschillende gezindten behoren. En dit pleit
zeer voor de Curaçaoënaars en hunne beschaving. Het is een sprekend bewijs, dat
zij bij het grootste verschil van meningen en gevoelens - zelf waar het de hoogste
vragen des levens geldt - wijze, bezadigde mensen zijn en zichzelven meester blijven;
dat zij geen vriend om verschil van overtuiging, op bezadigde toon en met
vriendschappelijke vrijmoedigheid geuit, onvriendelijk zullen bejegenen, nog minder,
wat vaak elders geschiedt, hem de vriendenkring ontzeggen. Ere dus den
Curaçaoënaars! En zulk een eer geeft hun de Curaçaosche Courant. Maar wat zij met
de ene hand geeft, neemt zij dat met de andere niet weder terug? ‘De minste
onbedachtzaamheid, zegt zij, van de Amigoe di Curaçao kan aanleiding geven tot
twist in godsdienstige zaken.’ Met haar welnemen! Aan de ene kant is het toch wel
een weinig onheus, om iemand, die zich als een vriend aanmeldt, bij zijn eerste
binnentreden reeds in het gezelschap, met zulk een waarschuwing te begroeten; aan
de andere kant, dunkt ons, dat ene dergelijke waarschuwing tevens de grenzen nadert
van ene belediging voor het gezelschap zelve. De kleinste vonk zal een kruitmijn
doen springen; maar een enkele onbedachtzaamheid van verstandige lieden, zal die
ook zulke ontzettende gevolgen kunnen hebben onder zoveel mensen van verstand
en doorzicht, als waaruit de Curaçaose maatschappij gezegd wordt te bestaan;
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onder zovele beschaafde lieden die zich wel allerminst door ene geringe
onbedachtzaamheid van een vriend tot twist, krakeel en andere dergelijke dingen
zullen laten vervoeren?
Uit het voorgaande blijkt genoegzaam onze verhouding tot de verschillende
‘gezindten’ op de Curaçaose zuster-eilanden. Eerbied en achting voor elkander en
elkanders rechten; eerbied voor iedereen, tot zolang hij de eerbied jegens zich zelven
niet verliest: nogmaals, wij doen hulde aan de oprechte bedoeling van de Curaçaosche
Courant met haar aankondiging van de Amigoe di Curaçao en zijn niet het minst
erkentelijk, ‘dat zij toch heeft willen hopen en vertrouwen, dat hij met genoegzame
tact op het gekozen veld zal arbeiden om geen oorzaak van verwijdering te zijn, waar
aaneensluiting voor het algemeen zozeer wenselijk is.’
Buitengewoon hartelijk was de ontvangst van dit eerste katholieke blad op Curaçao
dus zeker niet. De persoon van den eersten redacteur. Pater Onderwater O.P., was
die van een strijder. De eerste drie jaargangen van de Amigoe di Curaçao werden
door hem geredigeerd, hoewel Mgr. van Ewijk zelf ook veel stukken voor de krant
schreef. Pater Onderwater werd in 1887 ontheven van zijn redacteurschap en
overgeplaatst naar St. Maarten waar hij in 1891 overleed. Alle Curaçaose bladen
hebben toen een woord van nagedachtenis aan hem gewijd.
Ook van buiten het Eiland Curaçao kwam reactie.

Aruba sluit terstond vriendschap met de Amigoe di Curaçao.
Aruba reageerde al spoedig, hoewel in de kop naar de trant des tijds Bonaire vóór
het toen nog zo weinig ontdekte Aruba werd genoemd. In het vierde nummer vindt
men een ongetekende brief van Aruba, de dato 12 Januari 1884, waarin ‘met
ingenomenheid’ kennis wordt genomen van de titel van het blad als bedoeld voor de
Curaçaose eilanden, omdat een voorliefde voor het eiland Curaçao alleen ‘zo nadelig
placht te
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wezen voor de eilanden Bonaire en Aruba. De Arubanen mogen dus hopen dat, gelijk
de Vriend van Curaçao betuigt, het waarachtig welzijn van Curaçao te willen
bevorderen, hij ook dat van de andere Curaçaose eilanden, van Bonaire en Aruba,
zal voorstaan.’

De ontwikkeling van de subsidiestrijd en de Pers.
Ook voor de katholieken was een eigen krant nodig. In twee voorgaande gevallen
was de krant een probaat strijdmiddel gebleken, ook op Curaçao. De aanvallen tegen
de katholieken, met name wat betreft hun onderwijspolitiek, waren vele. Enkele
woorden ter oriëntatie kunnen hierbij niet gemist worden.
In 1842 is de R.K. Missie op Curaçao met haar onderwijs begonnen. Er was toen
geen wet op het onderwijs, doch slechts een Provisioneel reglement, waaraan hetzelfde
beginsel ten grondslag lag als aan het Nederlandse reglement van het Lager
Schoolwezen en Onderwijs van 1806, hetwelk de staat beschouwt als opvoeder der
jeugd en welks doel dus is het openbaar onderwijs algemeen te maken. In de practijk
van Curaçao kwam dat hier op neer, dat het Bestuur zich alleen het onderwijs der
meer gegoeden aantrok. In de Curaçaose buitendistricten, alsook op Aruba en Bonaire,
bleef men ervan verstoken. De R.K. Missie richtte toen volksscholen op, waarvoor
een toestemming van de overheid nodig was, die naar het recept der Nederlandse
onderwijswet, slechts aan biezondere neutrale scholen werd gegeven. Later, na 1866
na het nieuwe regeringsreglement, werd vrijheid van onderwijs verleend mits
voldoende bewijzen van bekwaamheid en zedelijkheid aanwezig waren.
Artikel 180 bepaalde: ‘Zoveel de middelen gedogen zorgt de overheid, dat het
lager onderwijs de verkrijging der allereerste kundigheden onder het bereik brenge
ook der onvermogenden. Zij doet dit door ondersteuning van biezondere of oprichting
van openbare scholen.’
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De missie-scholen kregen hierdoor dus een rechtspositie, doch voorwaarde voor het
ontvangen van subsidie bleef de eis der neutraliteit, nl. dat niets geleerd mocht worden
wat in strijd was met de godsdienstige begrippen der andersdenkenden. In de practijk
was dit niet erg, daar immers de schoolgaande jeugd van de missie-scholen geheel
katholiek was; wat erger was dat de ondersteuning van Bestuurszijde uitbleef.
Hieruit ontstond de Curaçaose schoolstrijd: de strijd om subsidie. In de bestaande
weekbladen lieten Jan en alleman hun licht schijnen over het onderwijs. Ondeskundige
lieden, die door drukkerijbezitters gelijk men hiervoor zag, gehuurd werden om een
weekblad te redigeren, schreven over ontwikkeling, opvoeding e.d. Vaak stond de
ambtenarij hier achter. Dit duurde tot zeven jaar na het nieuwe regeringsreglement,
tot in 1873, toen een nieuw reglement werd uitgegeven, waarbij ook de eis der
neutraliteit gehandhaafd bleef.
Daar het missie-onderwijs in dienst der kolonie werd opgenomen, kwam het
biezondere neutrale missie-onderwijs niet zoals in Europees Nederland naast de
openbare school te staan maar in plaats van het openbare. Hieruit vloeide recht op
financiële hulp van het gouvernement voort.
Inmiddels bleef een kleine minderheid in bladen als ‘Civilisadó’ (het eerste
Papiamentse blad), maar vooral in ‘De Vrijmoedige’ en ‘De Wekker’ onder leiding
van Casten David Meyer stoken tegen het katholieke onderwijs. Civilisadó hield
spoedig - eind 1875 - op te bestaan en in De Vrijmoedige schreef Meyer zijn meer
parlementaire stukken, terwijl De Wekker meer triviale uitlatingen en scheldtiraden
bevatte.

De Amigoe di Curaçao krijgt een vijand.
‘De Vrijmoedige’ is in deze schoolstrijd de grote tegenstander van de ‘Amigoe di
Curaçao’ geworden. Er waren er
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17. Behalve ‘El Eco de Venezuela’ (nr. 58), alle bladen van Jacob Moreno. ‘El Observador’ (nr. 33)
draagt het Alziend Oog in de kop.

Joh. Hartog, Journalistiek leven in Curaçao

t.o. 161

18. ‘Civilisadó’ (nr. 6) is het eerste blad, dat in het Papiament op Curaçao verscheen in 1871.
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velen, maar die kenmerkten zich door hun toon en taal zodanig, dat debat met hen
niet aanlokkelijk was.
De Vrijmoedige was al in 1875 ontstaan, midden in de disputen over de
onderwijsverordening van 12 Maart 1873, die op 11 Juli 1873 werd uitgegeven, en
waarbij gelijk gezegd de verouderde toestand, geschapen door het nieuwe
regeringsreglement van 1865, tenslotte enigermate geregeld werd. De scholen werden
volgens artikel 3 dier nieuwe verordening onderscheiden in openbare en biezondere
scholen, waarbij valt op te merken, dat de biezondere scholen in casu de katholieke
missie-scholen waren, want andere biezondere scholen waren er hier toentertijd nog
niet.
Casten D. Meyer gaf nu een blad uit, waarin hij ging betogen, dat het katholieke
onderwijs achterlijk was.
Op zichzelf was dit een afwijking van zijn programma, want in het eerste nummer
van De Vrijmoedige, de dato 6 April 1875, leest men een programma, waarin o.a.
het volgende staat:
‘Het blad is bedoeld om op goedkope wijze het lezend publiek der kolonie op de
hoogte te houden van de voornaamste gebeurtenissen, die hetzij in ons midden, hetzij
daar buiten, op staatkundig of ander gebied plaats grijpen. Het zal daarom wars zijn
van alle eenzijdigheid, partijdigheid en het hekelen quand-même. De redactie zal het
goede beamen en prijzen en steeds rekenen met de dwalingen ter goeder trouw. Zij
zal daarom slechts die maatregelen of handelingen, welke tot benadeling der algemene
belangen zouden kunnen leiden, bestrijden en wel met alle vrijmoedigheid [waaruit
de naam van het blad volgde] en onverbiddelijkheid.’
De redactie verklaart tenslotte uitdrukkelijk niet voornemens te zijn personen aan
te hangen noch enige politieke of godsdienstige partij te dienen.
Een katholiek blad werd nodig om het andere standpunt uiteen te zetten en zo trad
een nieuwe strijder in het worstelperk.
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In het heetst van deze strijd had Mgr. van Ewijk daarom zijn Amigoe di Curaçao
opgericht, gelijk gezegd, in twee talen, zodat hij alle lagen van het volk tegelijk zou
kunnen bestrijken, iets wat later onjuist bleek te zijn om de grote verscheidenheid
van geestelijke ligging der lezersgroepen. In Maart 1884 kwam het tot een
ontwerp-verordening ‘regelende het onderwijs in de kolonie Curaçao’. Wéér een
hevige reactie in de Pers.
Het valt uiteraard buiten het kader van dit geschrift dieper te treden in de zo
interessante en boeiende onderwijsstrijd van Curaçao, die de lezer beschreven vindt
in het voortreffelijke opstel van B.A.J. Gijlswijk O.P. in Gouden Jubileum der
Dominicaner Missie op Curaçao (Nijmegen 1920), blz. 70 e.v. Slechts zij vermeld,
dat na vele requesten de subsidie in 1885 verhoogd werd. De strijd bleef voortduren,
de personen van de gouverneurs Barge en De Jong van Beek en Donk werden erin
betrokken en het duurde tot 1907 toen door verwerping van het neutraliteitsbeginsel
het missie-onderwijs zijn karakter wettelijk zag erkend.

Uit de band.
De strijd in de Curaçaose Pers laaide vlammend op. Fel stonden de bladen tegenover
elkaar. De Joden kozen de zijde van de katholieken. Wie de geschiedenis der
Curaçaose journalistiek bestudeert, merkt terstond op, dat men in de Joodse bladen
nimmer anti-katholieke tendenzen bespeurt. De enige uitzondering schijnt geweest
te zijn Jacob Moreno, die in 1886 een onbetekenend weekblad in het Spaans had
uitgegeven ‘El Observador’ (nr. 33), maar die in de onderwijsstrijd terugkwam met
‘El Zancudo’ (d.i. de mug; nr. 68) in 1899.
‘El Imparcial’ (nr. 10) met name trok rechtstreeks partij voor de katholieken en
trad nog 6 Februari 1906 in het krijt tegen De Wekker, toen El Imparcial schreef,
dat ‘het ka-

Joh. Hartog, Journalistiek leven in Curaçao

163
tholiek onderwijs geen idioten van de landnegers maakt’, zoals De Wekker op platte
manier had geschreven.
Men nam geen blad voor de mond. Hoe het toen met de persvrijheid gesteld was
- wij geven dit als voorbeeld, zonder instemming te betuigen met dit soort van
journalistiek - bleek wel toen de persoon van den gouverneur rechtstreeks in de strijd
betrokken werd. ‘La Opinión Pública’ (nr. 69), een van de ergste bladen, die Curaçao
gekend heeft, schreef op 9 October 1901 bijvoorbeeld: ‘Barge...... meer
godsdienstig...... dan vooruitstrevend, meer sectarisch dan onpartijdig magistraat,
willekeuriger dan een Russisch autocraat, meer katholiek dan de paus...... schonk
zulk een voortdurende bescherming aan die scholen van obscurantisme, genaamd
katholieke scholen, dat hij zelfs de subsidie vermeerderde en voor 5000 gld. de
gouvernementsschool in Otrabanda verkocht, die 15.000 of 20.000 gld. moet gekost
hebben, om aldus de adepten van Rome beter te begunstigen’ (het laatste was
inderdaad waar, doch de bedoelde gouvernementsschool was allang overbodig
geworden, omdat bijna alle jongens van Otrabanda de Fraterscholen waren gaan
bezoeken - het St. Thomascollege kwam in 1886 - en er voor enkelen toch geen
complete school kon gehouden worden, temeer waar binnen tien minuten nog een
andere te grote gouvernementsschool plaats in overvloed bood).
‘La Opinión Pública’, ‘El Eco de la Verdad’, ‘El Zancudo’, ‘El Semanario’, ‘De
Vrijmoedige’ en ‘De Wekker’ vormden de voornaamste bladen, die tegen de
katholieken schreven. ‘El Azotador’ (nr. 26) was al even anti-clericaal, hetgeen te
merkwaardiger was, omdat zijn eigenaar J.F. Neumann ook ‘De Curaçaosche Courant’
(nr. 1) bezat. Inderdaad trok dit semi-officiële blad soms partij tegen het biezonder
onderwijs. Zo kwam in De Curaçaosche Courant van 25 Augustus 1905 een
‘onbevooroordeelde’ het biezonder onderwijs aanvallen door de officiële
schoolcommissie van het maken van verkeerde rapporten en adviezen te betichten,
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waartegen de toenmalige Procureur-generaal, die twaalf jaar lid van de
schoolcommissie was geweest, in het nummer van 1 September 1905 opkwam.

In Nederland verscheen de enige afzonderlijke brochure over de Curaçaose
pers.
Het zou een onsmakelijke bladzijde worden de scheldtiraden te herdrukken, die toen
geschreven zijn. De strijd liep evenwel zo hoog, dat zelfs in Nederland het Maçoniek
Weekblad en Het Koloniaal Weekblad zich erin mengden, waarbij duidelijk bleek,
dat een blad als De Wekker serieus genomen werd. Dit had ten gevolge, dat een
katholiek geestelijke, Pater Laurentius P. Suermondt O.P., die van 1891 tot 1901 op
Curaçao vertoefde (Gouden Jubileum, blz. 188, no. 47) na zijn terugkeer in Nijmegen
aldaar een brochure uitgaf onder de titel van ‘Lieve manieren van zekere Curaçaosche
pers’ onder de schuilnaam Phyllomanicus (bladen-verzamelaar), waarin hij de
geestelijke waarde van verschillende bladen onthulde.
En dit was nodig. ‘De afstammelingen van de geroosterde Afrikanen zullen het
uur zegenen waarop hun verlichte en vooruitstrevende gouverneur dit land betrad’,
zo schreef ‘La Opinión Pública’ van 14 Mei 1902, ‘wij koesteren de hoop, dat weldra
dank aan ons bestuur, de dageraad van betere dagen zal aanlichten en dat de sluier
van onwetendheid en domhouderij zal afgerukt worden, die heden de ogen des volks
bedekt.’
‘El Eco de la Verdad’ van 15 Mei 1902 was niet minder: ‘De heren pastoors spuwen
vuur! Wat is er dan voorgevallen? Ach, niets biezonders, onze goede gouverneur
heeft aan de Koloniale Raad een ontwerp voorgelegd om het openbaar onderwijs
aan vaste bepalingen te onderwerpen, gelijk overal geschiedt in de beschaafde wereld.
Leve onze goede gouverneur!’
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Toen Jhr. van Beek en Donk was aangekomen, jubelde ‘De Wekker’‘Volaverunt.
Zij zijn vervlogen, zij zijn voorbij die goede oude tijden, waarin de Roomse
bisschoppen alleen het hoge woord mochten voeren. O ja, zij zijn vergaan om niet
weder te komen. Onze tegenwoordige landvoogd, die niet sectarisch is als zijn
voorganger, handelt naar eer en plicht...... Wij behoeven niet meer te vrezen voor
Rome's roede. Die goede oude tijden zijn vervlogen. Volaverunt!’
Felle anti-clericale uitlatingen vulden de weekbladen dier dagen: El Semanario
van 19 Mei 1902 schreef over onze Priesters: ‘Met de aanmatiging en de durf, die
hen overal en altijd eigen is, waar ze de belangen van Rome moeten voorstaan, blazen
die slechte burgers een dikke stofwolk omhoog, ter verblinding van het bestuur,
dwazen zijn het, met monomanie behept door hun lang verblijf op de seminariën,
waar ze alle goedaardigheid afleggen en zich in een soort mummies veranderen
zonder enig gevoel voor het vaderland of huisgezin.’
De Wekker van 10 Mei 1902 noemde de Priesters ‘getonsureerde hemeldragonders,
die hun gal uitspuwen tegen allen, die niet ootmoedig de rug krommen onder Rome's
ijzeren juk.’
La Opinión Pública van 9 December 1902 schreef over de ‘dwepers onnuttig voor
vaderland en haard en familie en ook voor zichzelven, lastdieren, bestemd om altijd
voor Rome te werken, om met hun bloed de weelde en lustige rust te onderhouden
van een groep mensen, die zich bevoorrecht wanen en vrij van de wet des arbeids in
de naam van een belachelijken en bespottelijken God.’

De scheldbladen gingen allen ten gronde.
Hiervoor zijn enkele voorbeelden gegeven om te doen zien hoe de Curaçaose pers
gegroeid is, waar men nog wel antigodsdienstige uitlatingen kan bespeuren, maar
toch zeker ner-
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gens meer in dergelijke braltaal als hiervoor aangehaald. Het ging ook te ver voor
de smaak van het publiek, dat van zulk worstelen niets moest hebben.
De beschaafde Joodse families, de oude gezeten Protestantse kringen lustten dit
onhebbelijk geschrijf van volkomen onbevoegden niet langer. Het pleit voor ze, dat
ze niet door middel van processen getracht hebben een eind te maken aan de
misbruikte persvrijheid, maar dat ze bij zulke aantallen hun abonnement opzegden,
dat Hipólito Aumaillon, de brute redacteur van La Opinión Pública kamp moest
geven.
In December 1902 schreef hij, dat hij zich terugtrok ‘uit het worstelperk der pers’,
‘om dezelfde redenen, die als lood drukken op alle persondernemingen in [sic] dit
eiland van nare onverschilligheid voor alles wat intellectuele arbeid is voor alles wat
geen zuiver mercantilisme is.’
Het jaar 1902 is een keerpunt in de geschiedenis der Curaçaose pers, omdat de
verdwijning van een der ergste producten die hier ooit van de drukpers verschenen
zijn, bewees, dat de partij waarop de scribenten van laster en scheldwoorden rekenden,
hier niet bestond. Curaçao stond daar boven. Scheldbladen hebben hier geen kans.
Alleen De Wekker, die het nog tot 1915 zou uithouden, treurde; dit blad schreef op
3 Januari 1903: ‘Met leedwezen melden wij, dat onze collega La Opinión Pública,
die gedurende vijf jaren met mannenmoed en lofwaardige cordaatheid de strijd had
gevoerd en volgehouden tegen het rijk der duisternis, dat de grenzen van zijn gebied
hoe langer hoe meer hier schijnt te willen uitzetten, met zijn nommer van laatstleden
Dinsdag opgehouden heeft te bestaan.’
In hetzelfde blad zegt Casten D. Meyer, redacteur van De Wekker, dat ‘een
bekrompen zo niet armoedig bestaan’ Aumaillons deel was. Dwepend sermoeneren,
godgeleerde botheid, huichelaars en schoften, op domheid speculeren, staatswelvaart
ruïneren, waren termen die het Curaçaos publiek niet slikte. Dezulken konden slechts
het worstelperk der
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pers verlaten. Voor hen bestond hier geen broodwinning.
‘De Vrijmoedige’ ontzag zich in deze strijd niet, vaak zeer persoonlijk te worden
en den persoon van voorstanders van het missie-onderwijs aan te vallen. Dit was nog
te merkwaardiger, omdat de redactie van dit blad in haar eerste hoofdartikel van 6
April 1875 verklaard had, dat ten aanzien van ingezonden stukken geen andere perken
zouden worden gelegd, dan die welke in het belang der orde en zedelijkheid
noodwendiglijk in acht moeten worden genomen, terwijl het tevens eist zakelijkheid
en gematigdheid bij de behandeling der besproken onderwerpen en onthouding van
alle hatelijkheden en persoonlijkheden, die slechts verbitteren en nimmer overtuigen
kunnen.
Het feit, dat de Vrijmoedige zelf van deze regel is afgeweken, heeft er dan ook
toe geleid, gelijk Casten D. Meyer zelf geschreven had, dat inderdaad ieder verbitterd
werd en niemand overtuigd. Het blad ging met den persoon van den redacteur ten
gronde en daar hij niemand overtuigd had, kwam het biezonder onderwijs hier toch
tot stand.

Een katholiek scheldblad ging nog sneller ten gronde.
Toch kwamen de ruwe woorden niet van ene zijde alleen. In het heetst van het gevecht
werd in Juni 1899 ‘La Luz’ (nr. 72) opgericht. De oorzaken, die tot het ontstaan van
dit blad leidden waren tweeledig. Gelijk reeds vroeger opgemerkt was de Amigoe
di Curaçao een tweetalig blad. Reeds na vijf jaren bestaan te hebben bleek dat dit
fout was. Weliswaar verschenen de meeste bladen in verschillende talen, doch dit
betrof dan nieuwsbladen. De Amigoe di Curaçao was een principieel blad en in
zoverre als de taal de uitdrukking der gedachten is, bleek hier juist de fout te liggen.
Nú niet, maar zeker niet gedurende de tweede helft van de vorige eeuw, werden de
bredere lagen van het volk beheerst door dezelfde
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ideeën als die welke voorzitten bij het Curaçaose Bestuur of de Regering in Nederland
en bij de ambtenaarsstanden alhier. Daar ten dele de bedoeling aanwezig was invloed
te oefenen op die kringen - o.a. in de schoolstrijd - werden vanzelfsprekend deze
artikelen in het Nederlands gesteld en waren zij ook zwaarder van stof dan geschikt
was voor de rest van het volk. Hieruit ontstond ‘La Union’ (nr. 40) van Pater
Ludovicus A.J. Jansen O.P.

De eerste Union.
La Union (nr. 40) was aanvankelijk slechts bedoeld als orgaan van de St.
Jozefgezellenvereniging op Pietermaai.
In Pater Jansen vond men evenwel een buitengewoon begaafden redacteur en zo
breidde zijn lezerskring zich alras uit. Zeer populair werd het blad door een
geënsceneerde briefwisseling tussen Ipi en Cobi, pseudoniemen voor Pater Ludovicus
A.J. Jansen O.P. en zijn broer Pastoor Vincent J.A.M. Jansen (‘Gouden Jubileum
enz.’, blz. 186, no. 27 en 28).
Het was een klein blad van acht pagina's op een formaat van 23 bij 16 cm. Vlotte
stukjes en raadsels maakten het alras populair. Het eerste nummer kwam uit op St.
Jozefs feestdag, 19 Maart 1889 en spoedig bleek het de Amigoe di Curaçao in de
schaduw te stellen. Pater Jansen, die op de pastorie van de Heilige Rozenkrans op
Pietermaai woonde, wist de volkstoon te treffen en hij is het geweest, die het gewone
volk leerde op te komen voor zijn geloof.

Een voorbeeld van pastorale journalistiek op Curaçao.
De gebroeders Jansen - Vincent was feitelijk geen pater, maar wereldsheer; hij kwam
van Warmond - zijn in de journalistieke geschiedenis van Curaçao biezondere
verschijningen geweest, omdat zij voor het eerst voor het gewone volk schreven,
ook tot ver in de buitendistricten.
Pater Ludovicus Jansen was geboortig uit Schiedam. Op 10 Juni 1845 aanschouwde
hij het levens-
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licht. Na in 1872 priester te zijn gewijd, werkte hij -drie jaren in Europees Nederland
en daarna kwam hij met Mgr. Alphonsus M.H.J. Joosten O.P. in 1875 naar Curaçao.
Er waren toen slechts zes paters Dominicanen en op Pietermaai waar Pater Ludovicus
Jansen geplaatst werd, stond nog een noodkerk. Reeds na een jaar, 9 Augustus 1876,
werd Pater Jansen naar San Willibrordo verplaatst, waar hij ook slechts kort bleef,
want in Juni 1877 ging hij terug naar Pietermaai.
Op 25 Maart 1883 is hij daar Pastoor geworden, juist een jaar nadat de huidige
kerk aldaar gereed gekomen was. Behalve verloven in 1885, 1897 en 1909 en enige
jaren als Pastoor te Oranjestad is Pater Ludovicus Jansen steeds op Pietermaai
gebleven. Dáár is het ook, dat hij die St. Jozefs Gezellen stichtte, voor wie het
veertiendaagse blad La Union geschapen werd, dat een gehele omwenteling in de
katholieke pers van Curaçao zou brengen en daardoor ook op de neutrale pers invloed
heeft geoefend.
Pater Jansen is een der twee journalisten van Curaçao, die koninklijk onderscheiden
werd (de andere: Pater Hulsman, van de Amigoe di Curaçao), in 1908 werd hij ridder
en in 1920 officier in de Orde van Oranje Nassau. In 1937 bij de oprichting van zijn
borstbeeld voor de kerk van Pietermaai op de herdenkingsdag van zijn afsterven 14
November 1921, wijdde de Amigoe di Curaçao enige artikelen aan Pater Ludovicus
Jansen (Amigoe di Curaçao, 13 en 17 November 1937).
Over het werk van zijn broer, Pastoor Vincent Jansen, die eveneens op San
Willibrordo zat en daar bouwer werd van de huidige kerk, verscheen een monographie
van Pater M.D. Latour O.P. als nummer 7 in de reeks ‘Mi Biblioteca Papiamento’,
1940, blz. 16 e.v. Beide figuren zijn voor Curaçao's historie in vele opzichten van
belang; uiteraard kan hier slechts hun plaats in de journalistieke geschiedenis van
ons eiland worden belicht.
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Op St. Jozefs feestdag, 19 Maart 1889, is dus het eerste nummer van La Union
verschenen onder het in het Papiament vertaalde motto, waarmede de
gezellenverenigingen in Duitsland en Nederland haar vergaderingen openen: ‘God
zegene het eerzame handwerk’. Dit veertiendaagse blad werd alras populair door
twee permanente medewerkers sedert het begin. Dit waren, zoals gezegd, ‘Ipi’ en
‘Cobi’.
Ipi kondigde zijn nieuwe werkzaamheid aan met de woorden: ‘Het is lang geleden,
dat ik berichten aan het publiek heb doorgegeven. De reden hiervan is duidelijk.
Enkele dagen na te zijn teruggekeerd van onze grote reis is mijn vrouw Eugenia zo
ziek geworden, dat ik vreesde haar te verliezen. Gedurende deze ziekte heb ik al de
moed en de lust om te schrijven verloren en toen God mijn vrouw de gezondheid
weer terug heeft gegeven, heb ik een zeereis met haar gemaakt en nu ben ik maar
nog enkele dagen hier.
Nu, om de waarheid te zeggen, heb ik er niet meer aan gedacht om berichten te
geven. Mijn bedoeling was de dagen rustig door te brengen in de cunucu, om slechts
voor mijn vrouw en kinderen te leven, toen Cobi mij het Program van La Union met
een brief van de redactie overhandigde. Toen ik het papier en de brief gelezen had,
waarin mij gevraagd wordt geregeld enkele berichten voor La Union te sturen, zoals
ik eertijds gedaan had voor de Amigoe di Curaçao, heb ik mij weer vol goede moed
gevoeld. Ook Cobi heeft het mij gevraagd en ik heb La Union geschreven, dat ik aan
het verlangen zoveel mogelijk zal voldoen.’
Ipi was dus Pater Ludovicus Jansen en ‘zijn vriend Cobi’ was zijn broer Pastoor
Vincent A.J.M. Jansen van San Willibrordo.
Cobi schrijft in zijn eerste brief de reden van hun briefwisseling:
‘Nu heeft de Redactie van La Union mij gevraagd of ik, als werkman en als lid
van St. Jozefs Gezellen Vereniging, niet de zorg op mij kan nemen om jullie iedere
keer wat te
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lezen te geven. Heel graag; maar wat zou ik, timmerman, die de meeste tijd in de
cunucu is, kunnen schrijven? Ik ben toen bij mijn vriend, dien jullie allen al heel lang
kennen, Sjon Ipi geweest; hij is enkele dagen geleden teruggekeerd van zijn reis. Ik
had een brief van de Redactie voor hem. Nauwelijks had Sjon Ipi de brief gelezen
of wij waren beiden vol moed en al pratend hebben wij met elkander afgesproken,
dat ik voor de berichten van Curaçao en zijn eilanden zal zorgen en onze vriend Ipi
voor de gehele wereld, die hij voldoende kent.’
Op deze aangename manier hebben de twee gebroeders Jansen hun intrede gedaan
als schrijvers in La Union.
Over het algemeen gaf Cobi inderdaad berichten over Curaçao, maar dikwijls
bracht hij den mensen de waarheid onder het oog. Zo schreef hij in zijn brief van 17
Maart 1890: ‘Mijn vrienden, de oogsttijd nadert. Deze dagen gaan jullie de oogst
binnen halen en jullie zullen de schuur met de zegen vullen, die de hemel jullie
gegeven heeft. Staat Cobi toe jullie een goede raad te geven. Ongetwijfeld zullen
jullie feest hebben, wanneer jullie de vrucht van het werk en het zweet van bijna het
gehele jaar zult binnenhalen. Begaat geen onregelmatigheden, beledigt je God niet,
terwijl jullie genieten van de zegen. Als jullie vette beesten slacht en de horens
bespelen, de “Foedoewé”, “Di Guaira”, “Hoenja lamanta para” zingt of een
Nederlands lied, wie zou er dan tegen kunnen zijn? Maar gaat jullie feestdagen niet
doorbrengen met onpasselijke dansen, dronkenschap, en beledigt God ook niet door
op Zondag te maaien.’
Op 16 April 1890 uitte Cobi zijn verontwaardiging tegen enkele mensen, die zo
brutaal waren zelfs op Paasdag hun maïs binnen te halen: ‘Ongetwijfeld zullen zij
een grote straf van de hemel krijgen als zij geen boete doen.’
‘Cobi, Cobi, zeide ik spijtig, maar de mensen van tegenwoordig zijn net als die
van uw tijd. Ik ken een pastoor, die dit jaar zijn verontwaardiging moest uiten, omdat
er enkele
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mensen waren, die op Paasdag de heilige Mis niet hebben bijgewoond, omdat zij
zijn gaan vissen!’
Cobi was er niet voor dat de landzaten van Curaçao hun land zouden verlaten om
ergens anders hun geluk te gaan zoeken. Op 14 Maart 1890 schreef hij daarover:
‘Naar ik gehoord heb, hebben weer veel werklieden Curaçao verlaten om hun geluk
ergens anders te beproeven. Ik hoop, dat zij er allen hun voordeel mede zullen doen;
maar oordelend naar wat wij iedere dag zien gebeuren, twijfel ik ten zeerste. Over
enkele dagen zullen wij velen hunner zien terugkeren in een ergere staat dan waarin
zij vertrokken zijn. Mijn werklieden, neemt mijn raad ter harte. Laat jullie niet in de
war brengen door een of anderen agent, die jullie een prachtige toekomst aanbiedt.
Als jullie hier een werk hebt, dat je genoeg oplevert om te leven, blijft hier en zoekt
geen luxueus leven. Het droge brood op je eigen land wint het van de kostelijkste
maaltijd in een vreemd land.’
Ook laakte Cobi de misbruiken bij gelegenheid van een Eerste Heilige Communie.
In zijn brief van 26 Mei 1890 schreef hij: ‘Op 3 Juni zullen de kinderen van San
Willibrordo hun Eerste Heilige Communie doen. In een andere Parochie zal dezelfde
plechtigheid plaats vinden binnen weinige dagen.
Wij hopen dat de ouders van die kinderen meer zorg zullen dragen opdat hun
kinderen met een schone ziel ter communie zullen gaan dan dat zij hun kinderen tot
in de puntjes gekleed hebben en feest vieren boven hun stand. Is het niet dwaas te
zien, dat de kinderen op zo'n dag kleren dragen die feitelijk alleen de rijkste mensen
dragen.
Is het niet dwaas dat zij zoveel geld uitgeven om hun kinderen een feestdag te
bezorgen, die een schande is voor onze Heilige Godsdienst en die ieder beschaafd
mens moet afkeuren en critiseren?’
Vooral gaat Cobi vaak tegen het gebruik te keer, dat met het woord ‘vrijhaaf’
wordt aangeduid. Dit is de gewoonte
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die nog bestaat en betekent dat op de dag van de eerste Heilige Communie allen, die
zulks willen een huis binnen kunnen gaan waar zo'n feest is om een borrel te nemen
op de gezondheid van dengene, die de eerste Heilige Communie doet.
Dat dit een massale dronkenschap veroorzaakt, kan iedereen begrijpen. Cobi
spreekt enkele bittere woorden erover in zijn brief van 8 Juni 1890. ‘Er is nog iets
dat me weer tegen is gevallen nl. die “vrijhaaf”. Ik schuif de schuld niet op de cuders
van die kinderen, maar op die bende bandieten die van de stad en van de cunucu van
Banda Abao (het platteland) is gekomen om rumoer te maken en te profiteren van
zo'n grote en heilige dag. Zij lopen hier, lopen daar, drinken hier, drinken daar tot
zij niet meer meester zijn over zich zelf.
Wanneer zal de “vrijhaaf” afgelopen zijn? Hadden we maar de moed om degenen
die niet tot onze familie behoren, weg te sturen van ons huis wanneer zij drank komen
vragen.’
Zoals men uit deze voorbeelden ziet, een soort pastorale journalistiek, die dit blad
een populariteit heeft gegeven, als wellicht geen ander blad onder het eenvoudiger
volk ooit heeft erlangd. Helaas stierf Pastoor Vincent Jansen vroegtijdig op 5 Augustus
1890 aan boord van de Prins Maurits. De brieven van Cobi werden voortgezet door
een ander, naar alle waarschijnlijkheid den overlevenden Pater Ludovicus Jansen,
die dus een briefwisseling met zichzelf ensceneerde.
Zo leest men op Vincents sterfdag (5 Augustus 1890) een brief van een anderen
Cobi. Hieruit verneemt men, dat pastoor Vincent Jansen van San Willibrordo op 1
Augustus 1890 naar de pastorie van Pietermaai is gegaan, dat hij daar drie dagen
gerust heeft en dat hij op 4 Augustus aan boord ging van het Nederlandse schip ‘Prins
Maurits’ om via Haïti en New York naar Nederland te reizen.
Deze Cobi II, die deze brief geschreven heeft op 5 Augustus wist nog niet dat Cobi
I toen gestorven was. De laatste woorden van Cobi I staan vermeld in een
afscheidsadvertentie
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geschreven op Pietermaai op het feest van den Heiligen Dominicus van het jaar 1890.
Ter volledigheid ten aanzien van dezen populairen amateur-journalist, zij nog
vermeld, dat er op 5 October 1890 een derde druk van ‘Sagrado Coerazon di Hesus’
of ‘Meditacion pa luna di Juni’ verscheen; dit was een kerkboek ook door Pastoor
Vincent Jansen geschreven. Op de eerste bladzijde zijn deze woorden geschreven:
Lezer: Op 4 Augustus, feest van den Heiligen Dominicus is de Zeereerwaarde
Pastoor Vincent Jansen met het schip ‘Prins Maurits’ vertrokken van Curaçao om
zijn gezondheid te herkrijgen in Nederland. De volgende dag al heeft God hem tot
Zich genomen om hem een eeuwige beloning te geven in zijn eeuwige glorie voor
zoveel werk, dat hij gedaan heeft voor Zijn Heilige Naam en voor zijn tere godsvrucht
jegens het Heilige Hart, dat hij zoveel verspreid heeft onder u en die hij nog meer
wilde verspreiden door een nieuwe uitgave van zijn boek ‘Sagrado Coerazon di
Hesus’. Wij die zijn intentie kennen, kunnen het niet nalaten haar te vervullen.
Daarom bieden wij u de derde uitgave van dit mooie boek aan, waarin gebeden
staan over het bezoek aan het Heilig Sacrament en andere gebeden, die meer uw
liefde zullen opwekken voor Jezus en wij vragen u in uw gebeden de ziel van Pastoor
Vincent evenals die van zijn geliefden broer niet te vergeten.’
La Union bleef uitkomen tot Pater Jansen met verlof naar Nederland vertrok en
er om onbegrijpelijke redenen niemand aangewezen werd om het werk voort te zetten.
Zo werd het blad op St. Jozefs feestdag, 19 Maart 1897, gestaakt.
Acht jaren was het verschenen en nog hier en daar vindt men jaargangen van dit
blad bewaard.
Het volgend jaar, op 31 Augustus 1898, kwam Pater Jansen terug van zijn verlof.
De plannen om La Union voort te zetten, werden niet ten uitvoer gelegd, hetwelk
voor velen te-
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leurstellend was, zodat reeds binnen een jaar enkele katholieke jongeren zelf het
initiatief namen om een blad uit te geven.
Behoefte aan een katholiek volksblad was er zeer zeker. De Amigoe di Curaçao
ging steeds minder stukken in het Papiament opnemen, omdat de schoolstrijd en de
subsidieaangelegenheid in de andere bladen, ook al hadden die vaak een Papiamentse
naam, zeer vaak in het Nederlands beschreven werd.
Bovendien had het gewone volk door de uitbreiding van het onderwijs in groteren
getale leren lezen en was de belangstelling in de godsdienstige en maatschappelijke
belangen allerwegen gegroeid. Een gezellenblaadje kon hieraan niet meer voldoen.
La Unión Pública, El Semanario, El Zancudo, El Eco de la Verdad schreven trouwens
ook stukken tegen de kerk, het onderwijs en de geestelijkheid in het Papiament en
deze blaadjes werden vooral onder de armere bevolking verspreid. Geestdriftige
leken wilden niet langer zwijgen.

Het ontstaan van La Luz.
Op 27 Juni 1899 verscheen er een armtierig blaadje papier, dat onder de bevolking
verspreid werd. La Luz (nr. 72) stond er boven. Año 1, n. 1 luidde de tweede regel
en de derde gaf de redacteuren aan: F.P. Hugo en G.V. Pietersz.
Gedrukt was het niet. Met rubber letters uit een drukkerijdoos was het gedrukt,
terwijl de drukkers voor versiering met kleurkrijt een rode en blauwe streep over de
voorzijde getrokken hadden, zodat met de kleur van het papier het rood-wit-blauw
gevormd werd.
De afmetingen waren slechts 9 × 19 cm. Het blad had blijkbaar succes, want enkele
maanden later, op 2 Augustus 1899 kwamen zij nogmaals met een eerste nummer
uit, nu gedrukt bij Agustin Bethencourt e Hijos.
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Curiosum uit de Curaçaose persgeschiedenis: het eerste nummer van La Luz, 27 Juni 1899. De ware
afmetingen zijn weinig groter, slechts 9 × 19 cm. Het stukje papier is met materiaal van een gewone
drukkerijdoos gedrukt met stempelkusseninkt. De bovenste streep is in werkelijkheid van rood potlood,
de onderste is er met blauw potlood op gezet. De druk was slecht; wat op dit cliché niet te lezen is,
is dit op het oorspronkelijke evenmin.

Luis E. Lopez en Yo-Tu-El stonden als redacteuren vermeld. Yo-Tu-El is Spaans
voor Ik-jij-hij en duidde op stille medewerking van de kant der katholieke
geestelijkheid.
Lopez trad echter naar buiten op en dat kon hij ook, want zijn gespierde armen
wonnen het van Aumaillon bij vechtpartijen, die deze twee redacteuren als besluit
van hun schrijfselen hielden ter onderstreping van hun ideeën. Dit blad was normaal
formaat: 34 bij 46 cm., telde vier bladzijden, waarvan ongeveer de helft aan
advertenties wegging.
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19. ‘El Progreso’ (nr. 45) en ‘Progreso’ (nr. 12).
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20. Uit het Worstelperk der Pers. Over de hier afgebeelde bladen in hoofdstuk VI.
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Achterzijde van La Luz. Let op de gebrekkige letters, zoals ‘cOurant’. Het tweemaal per week
verschijnende blaadje (à ƒ0.05 per maand) had zo'n succes, dat het volgende nummer, van 2 Augustus,
al op groter formaat gedrukt was en opeens ƒ. 0.75 per maand kostte.

In zijn inleidend artikel zegt La Luz, dat het ‘de vuige aanvallen wil verdedigen,
welke door de vijanden van onze Heilige Godsdienst erop gedaan worden’.
Verder wil het de aanvallers van de Katholieke Godsdienst ontmaskeren, de
gezonde beginselen ervan verdedigen en zijn heilige leer prediken ‘met de grootste
kracht waarover wij beschikken’.
Het blad wilde echter niet alleen de godsdienst verdedigen. Het verlangen was
ook om ‘ons geliefd vaderland te dienen’
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en voorlichting te geven. Zoveel mogelijk stelde het zich voor buitenlands en
binnenlands nieuws te verschaffen.

El Vapulador, ook een Katholiek lekenblad.
Op zichzelf was het niets nieuws, dat een lekenblad partij trok voor de Kerk. Toen,
kort nadat de katholieke Amigoe di Curaçao was opgericht, de aartsvijand der kerk
op Curaçao, Willem Cornelis Grünings zijn Amigoe del Pueblo (nr. 27) oprichtte in
1885, volgde nog in hetzelfde jaar El Vapulador (nr. 29), dat ook een katholiek
lekenblad genoemd kan worden. Gustavo en Alfredo Ponce waren de redacteuren
van dit kleine blaadje, dat blijkens zijn titel beoogde ‘handel, politiek, godsdienst,
letterkunde, satyren en mengelnieuws’ te geven, maar waarin in hoofdzaak de
katholieke zaak verdedigd werd, waarnaast wat eenvoudige stukjes van algemene
aard met wat berichten. Geestig was de keuze van de naam El Vapulador, dat bedoeld
was o.a. te schrijven tegen El Azotador. Beide woorden zijn synoniemen en betekenen
geselaar.
Wat ook de heftige naam van El Vapulador geweest is, de methode van het blad
was zeer verschillend van die van La Luz. De redacteuren van beide bladen waren
leken, doch beiden genoten wel hulp van de geestelijkheid. De beide Ponces echter
gaven in hun blad practisch geen eigen werk, maar vertaalden uit katholieke boeken
stukken tegen de vrijmetselarij e.d. in het Papiament. Wanneer zij zich op het gebied
der polemiek begaven, bleven zij rustig en beschaafd. De scribenten van La Luz
waren geheel anders. Alles greep dit blad tegelijk aan: van de aantijgingen tegen het
onderwijs tot de tamboerdansen in de Moordenaarsstraat, in elk nummer kreeg La
Opinión Pública ervan langs. In no. 6 antwoordt Yo op een stuk van La Opinión
Pública, waarin La Opinión Pública de scheldwoorden ‘cobardia, cogullado i
chuparicio’ gebruikte.
In No. 7 komt een stuk voor onder het opschrift ‘Ola o seuma di jabon?’ (golven
of zeepsop), waarin enkele woor-
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den gericht worden tot redacteur Aumaillón van La Opinión Pública, ‘dien
onschuldigen arme’. In hetzelfde nummer komt een protest voor van de redactie in
naam van mejuffrouw Dolores Ramirez over de plaatsing van een stuk getiteld ‘Mi
Patria’ van haar nicht op het Pensionaat Welgelegen in het andere platte
anti-katholieke blad El Zancudo (nr. 68). Mejuffrouw Ramirez wilde op generlei
wijze beschouwd worden als medewerkster aan dat blad. Behalve La Opinión Pública
en El Zancudo kreeg ook het inderdaad vuile blad van Grünings El Semanario (nr.
49) ervan langs. In het 8e nummer schrijft La Luz, dat El Semanario dezelfde tactiek
begint te volgen als de engelachtige El Zancudo. Voor antwoord op alles geeft het
een geschiedenis, welke zeer kwalijk riekt. In hetzelfde 8e nummer van La Luz staat
een ingezonden stuk, welks schrijver bedankt voor de wijze waarop La Luz de
verdediging van de godsdienst opneemt tegen de liberalen.
‘Ik gebruik het woord liberaal, maar zij zijn dezes naams niet waardig, omdat zij
grotendeels, wanneer zij werkelijk liberaal zijn, pronken met de kennis van anderen.’
In feite deed de redactie van La Luz dit eveneens, gelijk hun voorgangers in 1885
aan El Vapulador ook al hadden gedaan. El Vapulador verscheen anderhalf jaar,
omdat het betrekkelijk rustig was. La Luz bruiste zijn leven zo heftig naar buiten,
dat het in totaal slechts tien nummers haalde, verdeeld over enkele maanden.
De tijd, die genoemd werd ‘Uit het worstelperk der Pers’ liep ten einde.
Er was geworsteld om de wapenuitvoer naar Venezuela, er was geworsteld om de
synagoge, er was geworsteld om Papachi Sassen, er was geworsteld om de subsidie
voor de school en ook al was deze laatste nog niet ten einde, de tekenen wezen er
op, dat in de geschiedenis van de Curaçaose pers een nieuw tijdperk aanlichtte. La
Union had opgehouden. El Vapulador en La Luz, alle katholieke bladen
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waren strijdend ten onder gegaan, andere bladen aan de overzijde begaven het ook.
El Imparcial, dat veel royaler en objectiever was gebleven, hield het nog vol. De
Vrijmoedige zou het volhouden tot zijn redacteur zou sterven, De Wekker, ook van
Meyer, zou al vroeger, in 1915 gestaakt worden.
De andere blaadjes, die men in de lijst van hoofdstuk I gezien heeft, betekenden
weinig of niets. Het waren persoonlijke publicaties, die meestal spoedig ophielden
te verschijnen. Grünings' vele pogingen: ‘De Voorbode’ (nr. 24), ‘Amigoe del Pueblo’
(nr. 27), ‘El Independiente’ (nr. 41), ‘El Semanario’ (nr. 49) waren alle op stapel
gezet en ten onder gegaan vóór de nieuwe eeuw begon. Toen ‘La Opinión Pública’
in 1902 zijn laatste vloeken uitte, probeerde Grünings het nog met een ‘Eco de la
Verdad’ (nr. 84), omdat het immers al door zijn partijgenoot Meyer in de kop van
‘De Wekker’ geschreven was, dat ‘de waarheid zou zegevieren’ zoals aan het begin
van dit hoofdstuk geciteerd werd: Magna est veritas et praevalebit, groot is de
waarheid en zij zal zegevieren. Nog in hetzelfde jaar verstomde evenwel de echo
dezer waarheid, de Eco de la Verdad. Niet dat Grünings het al opgaf, want met even
grote moed zette hij in 1905 nog zijn ‘El Heraldo’ (nr. 87) op stapel (die bestond tot
1924) en in 1907 zijn ‘Ideas Modernas’ (nr. 90). Maar de worsteltijd was voorbij en
toen Hipólito Aumaillón in 1902 al besloten had om uit het worstelperk te treden,
volgde De Wekker in September 1904 met een beschouwing, waarmede Meyer de
25e jaargang van zijn trompetblad opende en welk artikel voldoende licht werpt op
wat voor soort blad het was:
‘......vangen wij de nieuwe jaargang aan vol moed en werklust, hopend, ter wille
van de grote beginselen van het liberalisme en ter ere van hen, die ze huldigen, dat
De Wekker niet, zoals door de domperridders gewenst wordt, te niet zal gaan, hetgeen
voorwaar een grote schande zou zijn voor hen,
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die onder de banier der vrijzinnigheid, strijden voor het geluk der mensheid’.
Was dit de richting, het publiek was de manier waarop dit doel werd nagestreefd,
beu, zoals hetzelfde hoofdartikel doet zien, want het vervolgt:
‘In de loop van de 24 jaren, gedurende welke dit blad bestaat, hebben wij niet
weinige onzer abonnementen ten grave zien brengen. En tot ons leedwezen moeten
wij verklaren, dat slechts in weinige gevallen hun plaats op onze lijst van
geabonneerden door jongeren van jaren ingenomen werd. Met angst vragen wij ons
bij zulke gelegenheden af, of de oorzaak daarvan wel eens zijn kan, dat de smaak
voor litteratuur althans voor courant-litteratuur, bij hen niet zo levendig is, als bij de
ouderen van dagen.’

Uit de worsteling kwam La Cruz naar boven.
Uit de strijd in het worstelperk is evenwel nog een weekblad voor het volk ontstaan,
dat niet alleen thans nog verschijnt, maar dat het meest gelezen blad van de
Benedenwindse eilanden is: La Cruz (nr. 75). Dit blad droeg ook een motto in de
kop, ditmaal geen lofprijzing van de waarheid, maar de verkondiging van een program:
Crux virtus mea - Het kruis is mijn kracht, de wapenspreuk van Mgr. J.J.A. van
Baars, stichter van het blad. De geschiedenis van La Luz had geen goed gedaan. De
strijdlustige redacteuren, die niemand en niets ontzagen, zoals Pater Wahlen in het
Gouden Jubileum-boek op blz. 173 schreef, kwamen hun wapenen bij de
geestelijkheid halen. De Paters zagen zich gedwongen zelf de pen ter hand te nemen.
Het werd een roerige tijd. De Paters kregen de naam zich achter de leken te
verschuilen en men werd hun vijandig en de bewerkte de Heren Bethencourt, - zelf
vooraanstaande katholieken overigens - bij wie de Amigoe di Curaçao toen gedrukt
werd, dit blad niet langer te drukken. Toen vestigde gelijk in hoofdstuk IV beschreven
staat, Mgr. J.J.A. van Baars O.P, op 1 April 1900 een eigen
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drukkerij en liet op 1 Mei d.a.v. een eigen blad verschijnen. ‘La Cruz’.
In de prospectus van La Cruz, Semanario religioso, católico i di interés general,
staat te lezen wat het doel is van dit weekblad. In de eerste plaats wordt gezegd, dat
Curaçao een katholiek weekblad nodig had, geschreven in de ‘taal van het volk’.
Een vroeger blad La Luz geheten, had maar een kort bestaan. Dat blad moest
worden opgeheven, niet vanwege gebrek aan belangstelling - het had 300 abonnees
- maar om een andere minder edele reden. Om de laster tegen de geestelijkheid en
de godsdienst tegen te gaan, werd het licht gegeven aan La Cruz. Dit blad stelde zich
nu voor de belangen van de kerk te verdedigen, de heilige katholieke leer uit te leggen
en de lezers op de hoogte te houden van alle belangrijke gebeurtenissen.
De naam La Cruz werd gekozen om verschillende redenen. ‘In hoc signo vinces’,
in dit teken zult gij overwinnen, was gezegd tot Keizer Constantijn en hij overwon.
‘In cruce salus’, in het kruis ligt de redding. Deze spreuk wilde het blad ook tot
de zijne maken. En ‘Crux virtus mea’, het kruis is mijn sterkte, was het devies van
den toenmaligen Apostolisch Vicarius, die het blad beschouwde als een noodkreet.
Inderdaad heeft het kruis ook hier overwonnen, want alle anti-katholieke bladen
die bestonden en nog werden opgericht, heeft La Cruz mogen uitluiden.
La Cruz veroverde het volk in zijn breedste lagen, het handhaafde zich niet alleen,
maar tot op heden is het het volksblad met de grootste oplage van alle in Curaçao
verschijnende dag-, nieuws- en andere bladen. La Cruz bleek een verbeterde uitgave
van La Luz (nr. 72) te zijn, dat door gebrek aan zelfbeheersing bij zijn redacteuren,
welke zelf weer het gevolg was van gebrek aan eruditie, bruisend ten onder was
gegaan na tien heftige uitvallen. Het spreekt van-
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zelf, dat de bladen, die hiervoor naar hun inhoud en woordkeuze geschilderd zijn,
niet nalieten, te briesen van nijd, dat de Kerk niet alleen de Amigoe di Curaçao
verbeterde, maar bovendien nog een volksblad in het Papiament ging uitgeven.
Dat de tegenpartij nog enkele jaren bleef reageren, bleek uit benamingen, die La
Cruz kreeg van De Wekker.
Op 27 December 1902 noemde De Wekker La Cruz ‘het priesterlijk kwispedoor’.
Enkele weken later, wanneer La Opinión Pública ten grave is gegaan, mede door de
sympathie die La Cruz allerwegen had verworven en welke gepaard ging met een
steeds afnemend abonnementental van La Opinión Pública, noemt De Wekker in
een nabeschouwing op het afsterven van La Opinión Pública, La Cruz nog eens het
‘priesterlijk rioolblad’.
Aumaillón had in 1898 de strijd aangevangen. Tegen hem was in 1899 La Luz
opgestaan, die door te grote heftigheid kamp had moeten geven. Toen La Cruz in
het krijt trad en een andere methode toepaste, ging La Opinión Pública ten grave. La
Cruz had niet alleen dit onwaardige blad ten grave zien dalen, het zou op den duur
ook die smet op het journalistieke leven van Curaçao, De Wekker, zien ten gronde
gaan, want terecht droeg het blad als ondertitel, dat ‘magna est veritas et praevalebit’,
dat de waarheid groot is en zal zegevieren. Daarom ging De Wakker rammelend ten
grave en zegevierde La Cruz, het kruis.

Worstelaars tegen het kiesreglement.
Lang was de worsteltijd van de Pers op Curaçao voorbij, toen op Sinterklaasdag 1938
de bevolking verrast werd met een nieuw weekblad, het blad Curaçao (nr. 149). Het
nog immer bestaande weekblad dankte zijn ontstaan aan een wijziging van het
kiesreglement in Curaçao.
Nadat het Regeringsreglement van 1865 had uitgediend,
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kwam er in 1937 een nieuw, dat de Staatsregeling genoemd wordt.
Onder het oude regerings-reglement was er een Koloniale Raad met 13 leden,
maar nadat de Staatsregeling van 1937 in werking was getreden kwamen de Staten
van Curaçao als volksvertegenwoordiging in de gemeenschap. Een zeer beperkt
kiezerscorps (2754 kiezers op 90.870 inwoners) koos 10 leden, de gouverneur
benoemde de andere 5. Reeds bij de opening van de eerste zitting der eerste Staten
werd evenwel een nieuw kiesreglement voorspeld en in de loop van 1938 ontbrandde
hieromtrent een strijd, die zich als zovele worstelingen van vroeger dagen, toespitste
op de tegenstelling tussen katholiek en niet-katholiek. Toen dit nieuwe kiesreglement
in de vergadering van de Staten van Curaçao op 20 December 1938 werd aangenomen,
stemden dan ook de 8 katholieke leden voor, de 7 niet-katholieke leden tegen. De
zaak van het kiesreglement ter zijde latende (de uitbreiding was miniem, slechts
½%)1) dient te worden opgemerkt, dat het weekblad Curaçao hieruit ontstond. In de
loop van 1938 verschenen in het dagblad Beurs- en Nieuwsberichten verschillende
artikelen, zowel van buitenstaanders als van de redactie, tegen het voorgestelde
kiesreglement, omdat de uitbreiding van het kiesrecht zodanig was, dat het juist ten
goede zou komen aan het gewone volk, dat vrijwel geheel katholiek is. Indirect zou
dit de politieke positie van de katholieken dus versterken, iets dat voor menigeen
vanzelf sprak, omdat immers de inheemse bevolking vrijwel geheel katholiek is,
maar waartegen toch veel oppositie rees. Plotseling hielden de artikelen in de Beursen Nieuwsberichten op en ging het

1) In 1937 op 90870 inwoners 2754 kiesgerechtigden (3.03%); in 1941 op 107.891 inwoners
3.953 kiesgerechtigden (3.66%), dus ongeveer ½% meer; de werkelijke toeneming was 1199.
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gerucht in de stad, dat er pogingen gedaan werden een Protestants dagblad op te
richten. Dit is niet gelukt, maar wel verscheen op 5 December 1938 het weekblad
Curaçao, uitgegeven door een tot dan toe onbekende ‘Vereniging tot behartiging van
de staatkundige, economische en culturele belangen van het gebiedsdeel Curaçao’.
Eigenaar-hoofdredacteur van het blad werd Dr. Willem Pieter (‘Willy’) Maal, die
ook voorzitter van genoemde vereniging was en gedurende de zittingsperiode van
1938 tot 1942 lid van de Staten van Curaçao (bij de verkiezingen volgens het nieuwe
kiesreglement in 1942 werd Dr. Maal niet herkozen, maar werd na het heengaan van
den ondervoorzitter van de Staten Carel Nicolaas Winkel op 4 April 1944 door den
Gouverneur in diens plaats als lid benoemd). Dr. Maal behield de eindredactie, doch
tot uitvoerend redacteur werd benoemd Johan van de Walle, die ook de redacteur
van de Beurs- en Nieuwsberichten was. Merkwaardig was, dat dit weekblad, dat zich
als oppositie-blad zou ontpoppen bij de semi-officiële drukkerij van De Curaçaosche
Courant (hoofdstuk IV) werd gedrukt. Later verhuisde het blad naar Drukkerij Blok,
vanwaar het na Bloks vertrek in de lente van 1944 naar De Stad N.V. overging.
Voor een oppositie-blad was zeker plaats op Curaçao, daar het immer een teken
van de gezondheid ener democratie is, dat ook minderheidsgroepen zich vrijelijk
kunnen uiten. Dat zulk een minderheidsgroep dit in wat felle bewoordingen moet
doen teneinde gehoord te worden begrijpt men ook. Jammer is het daarom, dat het
blad Curaçao van de aanvang af zichzelf een antipapistisch cachet verleend heeft,
waardoor het aan gezag verloor, juist in de kringen, welke het op vermeende
misstanden wilde wijzen. Reeds het eerste nummer geraakte slaags met de Amigoe
di Curaçao, die reeds in zijn editie van 10 December 1938 zo verbolgen was, dat het
blad verklaarde het weekblad Curaçao niet te zullen bestrijden. Enkele uitzonderingen
daargelaten dat beide periodie-
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ken slaags raakten, is de Amigoe-redactie hierbij gebleven, ook al heeft het blad
Curaçao met evengrote hardnekkigheid jaar in, jaar uit de artikelen van de Amigoe
di Curaçao bestreden, zijn redacteuren aan de kaak gesteld en van tijd tot tijd venijnige
steken onder water gegeven, die overigens vaak getuigden van grote geestigheid.
Het blad is blijven strijden tegen het kiesreglement, doch begon al spoedig artikelen
op elk gebied te publiceren. Als zodanig had het zeker een plaats in de Curaçaose
samenleving, doch helaas heeft het door terug te gaan naar een ouderwets stelsel van
bestrijding zichzelf veel kwaad gedaan.
Toen Van de Walle in Februari 1943 in verband met zijn benoeming aan de
Gouvernementspersdienst in Suriname aftrad, ging de door het Bestuur der Vereniging
aangewezen commissie meer zelf doen. Wel is sedertdien steeds iemand met het
uitvoerende redactiewerk belast geweest, doch merkwaardig genoeg was dat altijd
iemand die in overheidsdienst was. Het lag voor de hand, dat men aan deze functie
dus geen officieel karakter verleende.
Een politiek blad in de zin van verbonden aan een bepaalde partij werd het
weekblad Curaçao niet. De groep die het voortgebracht had, consolideerde zich niet
als partij, deed bij de volgende verkiezingen in 1941 niet mede en trad bij de laatste,
die van 1945 ook niet als partij op. Wel vormde zich toen uit verschillende
bevolkingsgroepen een soort blok, de Democratische Partij. Deze is begonnen met
een eigen partij-orgaan, feitelijk het eerste echte partij-orgaan dat op Curaçao
gelanceerd is: Democraat (nr. 210). Het tweede, hiernaast opgericht, was Recht en
Vrijheid (nr. 211) van de Curaçaose Protestantse Partij, dat evenwel slechts enkele
malen uitkwam.
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Hoofdstuk VII.
Naar de dagblad-pers.
Op 3 November 1919 schreef - bien étonnés de se trouver ensemble - Casten David
Meyer een brief aan Pater Ambrosius P. Eeuwens O.P., waarin hij schrijft: ‘Met
genoegen voldoende aan U.Z.E.w.'s verzoek vervat in uw schrijven d.d. eergisteren,
deel ik u hierbij mede, dat een...... (volgt een stuk over Artesische putten)...... Verder
gevolg gevende aan uw verzoek doe ik u ingesloten toekomen een door een mijner
letterzetters een paar jaar geleden opgemaakte lijst van de in de kolonie verschenen
nieuwsbladen, waarvan ik een of meer nummers bezit. Tot mijn leedwezen kan ik
niet instaan voor de volledigheid daarvan en laat mijn gebrekkig gezichtsvermogen
mij niet toe van al die bladen de data van uitgaaf en staking te weten te komen en u
op te geven.’.

Curaçao's eerste dagblad in 1884 of 1885.
De bijgevoegde lijst bevat 30 titels en eindigt met La Luz, dat op de in hoofdstuk I
gepubliceerde lijst nummer 72 is, zodat de onvolledigheid van Meyers opsomming
wel zeer duidelijk is. Het is jammer dat Meyer geen gelegenheid had althans van
deze 30 bladen de gegevens te noteren, want Meyers verzameling schijnt verloren
gegaan te zijn na zijn dood op 16 Februari 1928.
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Als achtste nummer op zijn lijst noteert Meyer ‘El Diario’ 1884, welk blad nr. 23 op
de in hoofdstuk I gegeven Curaçaose lijst is. Geen enkele biezonderheid omtrent dit
blad is bekend. Uit de titel zou men evenwel geredelijk afleiden, dat het elke dag
verscheen, hoewel de titel van een blad op Curaçao vaak misleidend is. Als El Diario
echter dagelijks verschenen is, dan is het het eerste dagblad van Curaçao geweest;
dat was dan in 1884.
Historische zekerheid heeft men omtrent ‘Express Office’ (nr. 30), dat in elk geval
in 1885 dagelijks werd uitgegeven door den Jood Josias P. Fidanque en misschien
al in 1874 bestond, in welk jaar het door Willem M. Hoyer gesignaleerd wordt in
zijn artikel in La Prensa van 9 April 1934. Hoyer geeft voor 1874 als uitgever
(redacteur?) op Abraham Namias de Crasto. Uit een stuk in de Amigoe di Curaçao
van 30 December 1933 (bijblad) blijkt, dat Jossy M.L. Maduro reeds voor hetzelfde
probleem stond. De Heer Maduro noemt Express Office van 1874, maar zegt dat het
op Aruba verscheen. Hij vraagt of iemand hem kan inlichten, of dit Express Office
van 1874 van Aruba (hij noemt ook Abraham Namias de Crasto) mogelijk hetzelfde
blad is als Express Office van 1885 van Curaçao. Daar niemand hem kon inlichten,
zal dit vraagstuk wel voorgoed onopgelost blijven en is de vraag of Aruba of Curaçao
de eer hebben het eerste dagblad te hebben gewiegd, eveneens niet meer op te lossen.
Het Express Office van 1885 veranderde in 1886 - vermoedelijk als gevolg van
de komst van de ‘Franse kabel’, die in December 1885 gegund werd en dus in 1886
wel zal zijn begonnen te werken - in het bekende blaadje ‘Oficina Maritima’ (nr.
36), het kleine dagblaadje van 23 × 32 cm., dat 18 jaren lang de nieuwsvoorziening
op Curaçao regelde.
De kop van dit miniatuur-dagblaadje luidde:
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Oficina maritima
Movimiento del Puerto, Noticias y Anuncios
Director J.P. Fidanque, Calle del Comercio nr. 35
Curazao, Agosto 16 de 1886 - del 14 a las 9 a.m. a hoy 9 a.m.
De laatste regel wisselde natuurlijk met de dag. Men ziet eruit, dat het nieuws op het
uur vastgesteld werd, de limiet, zoals dat nog heden in de krantentaal heet, al zet
men die niet meer aan de kop. In drie kolommen moest Fidanque alles bergen.
De eerste kolom bevatte het nieuws, dat later door de Compagnie française des
cables télégraphiques, de ‘Franse kabel’ - waarover later - geleverd werd. Soms bleef
er dan nog ruimte over voor een artikeltje en de rest bevatte scheepstijdingen en
advertenties. De rubriek scheepstijdingen was verdeeld in ‘Entradas’, ‘Salidas’ en,
‘Para Partir’.
Soms kwam er nog een officiële aankondiging bij. In de advertenties valt het op,
wat telkens opvalt aan wie de oude kranten van Curaçao doorziet, dat er zo veel wijn
te koop wordt aangeboden.
Fidanque was een Jood en gelijk vroeger opgemerkt, in de Curaçaose
persgeschiedenis is het slechts eenmaal voorgekomen, dat een Jood de objectiviteit
verloor. Fidanque stond uitnemend aangeschreven bij allen. Op 18 April 1896 schreef
de Amigoe di Curaçao, dat Oficina Maritima ‘gewoonlijk snel- en welingelicht is’.
Dit dagblaadje had één zwakke zijde en dat was het euvel, waaraan vrijwel alle
persproducten mank gingen op. Curaçao: het was te nauw verbonden aan den persoon
van den uitgever, die meestal tevens nog redacteur was bovendien. Had dit vaak ten
gevolge, dat het blad te persoonlijk werd, erger was het dat de meeste bladen, die
het wat langer uithielden, ten grave daalden met hun uitgevers. In de nacht
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van Woensdag 28 op Donderdag 29 Augustus 1901 stierf, gelijk uit de Amigoe di
Curaçao van 31 Augustus 1901 blijkt, de Heer Josias P. Fidanque plotseling. Als
directeur trad na hem nog wel op A. Hendrik Senior en als administrateur Arturo J.
Fidanque, maar het bleek, dat de levenskracht was heengegaan. In de loop van het
volgende jaar, in 1902, hield het op te verschijnen.
Het eerste duurzame dagblad van Curaçao had bestaan. Evenals met de weekbladen,
zouden er nog vele komen, van welke het ‘fuerunt’ gezegd kan worden.

Agustin Bethencourt, grondlegger der dagbladpers.
El Canal van 1887 (nr. 39) onder redactie van een Dominicaan - geen pater, maar
uit Santo Domingo! - verschafte in deze oude tijd eveneens nieuws, zij het al niet
dagelijks. De Curaçaosche Courant (nr. 1) deed zulks al bijna een eeuw lang, maar
ook niet dagelijks en bovendien werd het nieuws in dat blad al minder. Er was evenwel
een onaanzienlijk blaadje, dat de kiem van blijvende levenskracht in zich droeg.
Deze kiem was het feit, dat het niet de persoonlijke uitgave van dezen of genen was,
maar de uitgave van een kapitaalkrachtige onderneming, die het over de moeilijke
kinderjaren heen kon helpen. Er is nog nimmer een blad op Curaçao verschenen, dat
het zonder deze hulp heeft kunnen stellen, zoals er ook nog nimmer een kind geboren
is, dat zichzelf heeft leren lopen.
Agustin Bethencourt, over wiens drukkerij in hoofdstuk IV al sprake was, is de
financiële grondlegger van de dagbladpers op Curaçao geworden. Hij werd 23
November 1826 op Santa Cruz de Tenerife (Canarische eilanden) geboren uit Doña
Pilar Mendoza en Don Rafael Bethencourt y Bethencourt. De Franse naam stamt uit
Normandië; de Normandische zeevaarder Jean de Bethencourt stak in 1402 over naar
de Canarische eilanden, van welke hij er enkele in bezit nam.
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Deze energieke geest is eeuwen lang het kenmerk der Bethencourts geweest. Agustin
Bethencourt was van aanzienlijke, familie; zijn enige broer Rafael - naar den vader
genoemd dus - was gouverneur van verschillende Spaanse staten en afgevaardigde
aan het Koninklijke Hof. Op 14-jarige leeftijd ging Agustin, evenals vele zonen van
vooraanstaande Spanjaarden, naar Zuid-Amerika, waar hij landde in Puerto Cabello.
Hier vandaan ging Agustin naar Valencia. Later vestigde hij zich als handelaar in
het dorp Bejuma (van de staat Carabobo), waar hij tevens onderwijzer, vrederechter,
apotheker e.d. was. Op 23 December 1843 huwde Agustin met Doña Pascuala
Coronol, een dame uit de hoogste kringen van Valencia. Uit dit huwelijk werden
geboren: Agustin Jr., Rafael, Pascual, Miguel en de dochters Candelaria en Pilar.
De veelvuldige omwentelingen in Venezuela brachten Agustin Sr. - die immers
Spaanse nationaliteit had - ertoe te vertrekken. Hij wilde teruggaan naar Santa Cruz
de Tenerife,en scheepte zich in naar Curaçao, waar hij 23 September 1860 aankwam,
om hier scheepsgelegenheid naar Europa af te wachten, Teneinde de tijd te korten
ging Agustin Bethencourt hier muzieklessen geven; hij voerde de blaasinstrumenten
op Curaçao in en ook richtte hij met wijlen Carl Fehnson het eerste orkest op. Daar
Scheepsgelegenheid lang uitbleef en Bethencourt een toekomst in Curaçao zag, bleef
hij hier. Eerst legde hij zich toe op de handel in levensmiddelen, ijzerwaren enz. In
1867 stichtte hij de boekhandel en drukkerij, welke gebeurtenis voor Curaçao van
niet genoeg te schatten belang is geweest.
De zaak stond, zoals in hoofdstuk IV gezegd, op de plaats van het tegenwoordige
Helfrichplein.
Toen de zonen volwassen werden, werd de firma-naam veranderd in Agustin
Bethencourt e Hijos (en zonen), welke firma tot thans bestaat, ook al zijn sedert 11
November 1939 alle aandelen in handen van Ricardo A. Bethencourt (den
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zoon van Miguel, den vierden zoon van Agustin Sr.). De betrekkingen met Venezuela
werden spoedig ook veel beter, zodat Miguel, Agustins zoon, zelf een tijd lang consul
van Venezuela alhier was.
Agustin Bethencourt stierf 14 Juni 1885 en oudere Curaçaoënaars weten nog te
verhalen, hoe geheel Curaçao treurde bij het heengaan van dezen eminenten persoon.
Helaas is, toen Agustins dochter Candelaria Bethencourt stierf, het enorme voor de
Curaçaose geschiedenis van niet te begrijpen belang zijnde archief, bestaande uit
kisten papieren, hier uitgegeven boeken, muziekstukken e.d., weggedaan.

Boletin de la Librería de Agustin Bethencourt e Hijos.
In 1879 ging de firma Bethencourt een reclame-bulletin uitgeven, ‘Boletin de la
Librería de Agustin Bethencourt e Hijos’ (nr. 14). Hoewel het nog jaren zou duren,
zou hieruit tenslotte het dagblad ontstaan, dat tot de huidige dag als de Boletin
Comercial (nr. 92) bekend staat. Boletin de la Librería de Agustin Bethencourt e
Hijos bevatte geen nieuws in de gewone zin. Het was een advertentie-blaadje, dat
om de veertien dagen gratis verspreid werd. Het blad liep - de financiële kracht bleek
duidelijk - van 1879 tot 1897, toen het veranderd werd in een dagblad: ‘Diario del
Comercio’ (nr. 67), een aan ene zijde bedrukt vel van 35 × 50 cm. met een kleine
kolom telegraphisch nieuws van de Franse kabel, verder wat artikeltjes en advertenties.
Dit tweede dagblad van Curaçao had enige financiële achtergrond en leefde daarom
langer dan de Oficina Maritima. nl. van 1897 tot 1908. Feitelijk komt het zoals gezegd
in veranderde vorm nog heden elke dag uit. Tot directeurredacteur werd door
Bethencourt e Hijos benoemd de Heer Mauricio Namias de Crasto, een Jood, die
later consul-generaal van Venezuela op Curaçao werd.
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21. ‘El Albor’ (nr. 62) en ‘Lux’ (nr. 111) zijn beide gesticht door afgevallen Katholieke priesters (de
tweede kwam weer terecht). Onder dezelfde naam ‘Lux’ ontstond in 1943 een algemeen blad met
Katholieke redacteuren (nr. 186).
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22. Iets van het levenswerk van J. Camilo Palm ‘El Pregonero de la Colonia Curazao’ en ‘El Sol’
(nrs. 89 en 94). De andere bladen zijn van Emilio Lopez Henriquez (nrs. 113, 129 en 131).

Joh. Hartog, Journalistiek leven in Curaçao

193
In dezelfde trant schreef later De Crasto's opvolger Roberto Lopez, die vóór Generaal
Cipriano de Castro, den anti-clericalen president van Venezuela schreef en zich ook
met het consulaat van Venezuela alhier zag belasten.
Naast nieuws ging dit Diario del Comercio ook artikelen geven en in feite ontpopte
de Heer Namias de Crasto zich als een verdediger van de Venezolaanse belangen,
zodat hij de eerste journalist werd op Curaçao, die uit de journalistiek in de politiek
terecht kwam. Als rechtstreekse voortzetting van het oude advertentieblaadje Boletin
de la Librería de Agustin Bethencourt e Hijos verscheen het nieuws- en
voorlichtingsblad Diario del Comercio van 1897 tot 1908. Volledigheidshalve zij
vermeld, dat bij Bethencourt, eveneens van 1897 tot 1908 verscheen het blad ‘El
Anunciador’ (nr. 65).

Boletin Comercial, oudste dagblad van Curaçao.
In dit laatste jaar, in 1908, meende de firma Bethencourt tot een uitbreiding te kunnen
overgaan. Gedateerd 1 Augustus 1908 verscheen ‘Boletin Comercial’ (nr. 92), een
dagblad, dat tot heden verschijnt en dat dus in de eerste plaats zelf al het oudste
dagblad is, maar bovendien als rechtstreekse voortzetting van Diario feitelijk is terug
te voeren tot 1897.
In het voorwoord van het eerste nummer wordt gezegd, dat het blad zal berichten
omtrent ‘handel, zeevaart, landbouw, nijverheid, kunsten en wetenschappen’. De
berichten zullen zo goed mogelijk worden weergegeven en de traditie met ‘Express
Office’, ‘Oficina Maritima’ en ‘Diario del Comercio’ is te onderkennen in de
mededeling in hetzelfde hoofdartikel, dat de Boletin Comercial het alleenrecht van
de ‘Franse kabel’ had. Toch zegt het artikel, dat ook nog uit andere bronnen geput
zal worden. Vervolgens worden lezers, die kunnen medewerken gevraagd dit te doen,
zowel voor de lezers als voor Curaçao zelf.
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Het blad verscheen alleen in het Spaans en Engels, een beperking, die gehandhaafd
bleef tot 1933, toen het blad van de firma Bethencourt overging in handen van Mozes
Michael (‘Momon’) Pinedo, die niet alleen de Nederlandse taal eveneens toeliet tot
de redactiekolommen, maar ook de Nederlandse ondertitel in de kop voegde
‘Handelsblad’ Sedert 7 October 1938 verscheen trouwens een tijdlang nog in de kop
‘diario de la mañana’ (ochtendblad).

Journalisten Sjon Pedro en Dario Salas.
Een redacteur wordt in het eerste nummer van 1 Augustus 1908 niet genoemd, wel
prijkt alras de naam van Pedro da Costa Gomez (vader van Dr. M.F. da Costa Gomez,
nog in leven) als administrateur in de kop. Deze deed ook veel aan de redactionele
inhoud; de zo uiteenlopende taken en functies van redactie en administratie zijn op
Curaçao immer verward. Miguel Bethencourt (leeft nog) opvolger en vierde zoon
van Agustin, deed zelf ook het een en ander en stelde later - de datum schijnt niet
meer te achterhalen - David Dario Salas aan als redacteur. David Dario Salas is een
uitnemend schrijver geweest, zijn werk aan de Boletin Comercial was voorafgegaan
door werk aan eigen uitgaven, als El Ganimedes de las Damas in 1892 (nr. 51), La
Patria Venezolana in 1898 (nr. 70) en een littérair ontspanningsblad Iris van 1910
tot 1911 (nr. 93).
Gelijk bekend is helaas de omvang van de grootse firma Bethencourt e Hijos door
de wisseling der tijden geslonken. Zo gebeurde het dat de eerbiedwaardige Boletin
Comercial in 1933 van eigenaar wisselde en in handen kwam van genoemden Pinedo.
Mozes Michael Pinedo, in de wandeling Momon genoemd, was van huis uit
zakenman. Hij werd geboren op 22 Februari 1878 en de ondernemingsgeest zat er
reeds zeer vroeg in, want al op 19-jarige leeftijd, in 1897, stichtte hij El Louvre
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in de Herenstraat, toenmaals M.M. Pinedo & Co. In 1898 stichtte hij een
cigarettenfabriek aan de Overzijde, daarna ging hij naar Havana waar hij jarenlang
eigenaar was van een suikerplantage, alsmede Consul der Nederlanden. In Mexico
echter zette hij de eerste schreden op het krantenpad door een betrekking te aanvaarden
als chef van de bijlagen van ‘Universal’, in grootte het derde blad van geheel Latijns
Amerika. In 1930 was Pinedo in New York, waar hij het tijdschrift ‘Good Will’
opzette, dat echter slechts driemaal verscheen. In 1933 kocht hij, gelijk werd
opgemerkt, de Boletin Comercial.
Pinedo werd directeur-redacteur, doch ondervond na enige jaren dat hulp van
buiten gewenst was. Hij vond die in den persoon van Isaac (‘Isidoor’) Bloch, een
Europesen Nederlander, die enige tijd in Parijs in de journalistiek geweest was en
thans op Curaçao woonachtig was als gevolg van zijn huwelijk. In 1940 werd het
losse verband van Bloch met de Boletin Comercial vast.
Het is jammer, dat de drukkerij van dit eerbiedwaardige dagblad, welks wortelen
feitelijk reeds in 1879 - oprichting Boletin de la Librería - te speuren zijn, geen gelijke
tred heeft gehouden met de vooruitgang der druktechniek, al kreeg het in Februari
1945, tot grote vreugde van collega Bloch, een linotype. Door zijn verbintenis met
de United Press weet de Boletin Comercial evenwel op het gebied der
nieuwsberichtgeving in de Spaanse taal zich te handhaven, al betekent La Prensa
sedert de oprichting in 1928 een concurrentie.

Andere dagbladpogingen.
Op het gebied van nieuwsberichtgeving verscheen hier voorts enige tijd de Boletin
de Noticias de Venezuela in 1901 (nr. 80) en in 1902 het Diario de Curaçao van
Jacobo Moreno (nr. 83). Of El Tiempo van Edo Telesforo Henriquez (nr. 91) een
nieuwsblad was schijnt niet te achterhalen al zou de titel zulks doen vermoeden.
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De eerste telegraphische nieuwsdienst.
In 1919 voegde Bethencourt nog een soort nevenblad bij zijn Boletin Comercial, dat
toen op de Compagnie française des cables télégraphiques, de zg. Franse kabel
steunde. In het toen bestaande 4e district was gedurende Wereldoorlog I een
ontvangststation voor de draadloze opgericht, tussen de tegenwoordige politiepost
Kleine Berg en het landhuis Daniel van de Van Uytrechts. Dit vestigde een directe
verbinding met Europa en de ondernemende firma Bethencourt ondernam het om
het nieuws, dat op deze wijze sneller binnenkwam dan via de kabel, in een ‘Bulletin
of Wireless Messages’ (nr. 107) uit te geven. Dit bulletin, waarover aanstonds nog
sprake zal zijn, heeft enkele jaren bestaan, van Februari 1919 tot in de loop van 1923,
toen het betrokken ontvangst-station werd opgeheven.
De verkrijging van nieuws langs telegraphische weg, lange tijd de grote
moeilijkheid tot verdere ontplooiing van de nieuwsbladpers op Curaçao, zal in het
vervolg van dit hoofdstuk uitvoeriger worden uiteengezet (blz. 203).

J. Camilo Palms vier dagbladen.
Een poging tot een dagblad werd in 1906 gewaagd door Joseph Camilo Palm die ‘El
Pregonero de la Colonia Curazao’ (nr. 89; betekent: de omroeper) ging uitgeven,
waarmede het eerste dagblad in het Papiament geboren was. Tot nu toe is het niemand
mogen gelukken een dagblad in het Papiament uit te geven. Civilisadó (nr. 6) in 1871
was, gelijk men zag, het eerste periodiek in het Papiament, La Union (nr. 40) het
eerste algemeen verspreide volksblad in deze taal in 1889, thans kwam er een
Papiaments dagblad in 1909.
Een financiële achtergrond had Palm niet. Ook miste hij de faciliteiten van
internationale berichtgeving.
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In de kop stond dat Palm directeur-redacteur was en dat het blad bedoelde te geven:
‘Intereses generales de la Colonia, remitidos, avisos, literatura, anuncios, variedades’.
Het blad werd al zeer spoedig een weekblad en hield kort daarna op te verschijnen.
Onversaagd, gaf Palm reeds het volgend jaar zijn volgende dagblad uit: ‘El Sol’
(nr. 94), dat dezelfde levensloop had van weekblad en vroegtijdige dood. Nog niet
moede, gaf Palm, ditmaal met twee jaar tussenpoos, in 1912 zijn derde dagblad uit
‘El Tiempo’ (nr. 101), dat alweer eenzelfde levensloop had van dagblad, via weekblad
naar een vroege dood. En ook toen nog niet des schrijvens moede, greep Palm het
daarop volgende jaar, in 1913 dus, weer naar de pen en schreef het hoofdartikel voor
zijn vierde dagblad, dat ditmaal ‘El Andariego’ (d.i. die veel loopt en overal komt)
heette en bescheiden van omvang was, daar het slechts aan een zijde bedrukt was en
op tabloïde formaat uitkwam. En ook dit blad ging de weg der traditie: van dagblad
via weekblad naar de vroege dood. Hierna probeerde Palm het niet meer.
Uit een vraaggesprek, dat de Amigoe di Curaçao op 24 Februari 1944 van Palm
publiceerde, blijkt, dat de financiën oorzaak van deze vaak herhaalde instorting
waren.
Palm verklaarde, dat niemand betaalde en dat wie wel betaalde de krant met de
buurt samenlas, de grote hinderpaal, die ook thans nog de ontwikkeling van het
normale krantenwezen in onze kleine samenleving in de weg staat. Palm verdiende
zijn geld verder als afslager op vendu's. Redactie, drukkerij en administratie berustten
alle bij één man, in dit geval Palm. Wanneer hij quitanties moest innen, kon hij zijn
krant niet schrijven en wanneer hij schrijven moest kon hij niet zetten. Het was te
voorzien, dat geen blad op deze wijze kon bestaan.
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Het tweede dagblad met blijvend succes: La Prensa.
Het tweede dagblad, dat succes had, is La Prensa (nr. 116), een blad dat in 1928 werd
opgericht door Jorge Bartolomeo Suarez als eigendom van de Tipografia Electrica
N.V., welker eigenaar de Heer Gilberto Z. de Jongh is.
Het eerste nummer verscheen op 7 Januari 1930. Hierin werd geschreven, dat ‘el
carácter de este diario es esencialmente informativo’. Een eigenlijk programma had
het blad dus niet. De eigenaar en de redacteur zijn steeds vrijmetselaars geweest en
onder de redactie van Jorge B. Suarez, die immers reeds in 1916 het felle
anti-Katholieke weekblad Voz del Pueblo (nr. 105) had uitgegeven - het enige blad
van Curaçao, dat door een bisschop veroordeeld is - en ook in La Prensa heftige
polemieken voerde met de Amigoe di Curaçao, welks redacteur sedert Mei 1931
Pater Hulsman was, die op danige wijze wist te pareren.
Jorge B. Suarez stierf op 24 October 1939 en vanwege de vrijmetselarij werd een
comité in het leven geroepen hem een gedenkteken te doen maken op zijn graf. Deze
buste, die in Venezuela besteld werd, kon evenwel als gevolg van de oorlog niet
geleverd worden. Krijgt hij het na de oorlog, dan is wijlen Jorge B. Suarez, wat zijn
buste betreft, in het vreemde journalistieke gezelschap van Pater Ludovicus A.J.
Jansen O.P., die het zijne voor de katholieke kerk te Pietermaai kreeg. Andere
standbeelden voor journalisten zijn er niet op Curaçao.
Na de dood van Jorge B. Suarez kwam J.W.S. Beaujon, die evenwel slechts korte
tijd is gebleven en een betrekking bij Maduro & Sons aanvaardde. Het journalistieke
bloed zat er vermoedelijk niet in, ook al had Beaujon van 1932 tot 1933 als
hoofdredacteur van het orgaan van de debatteerclub Jong Curaçao ‘De Onpartijdige’
(nr. 123) gefungeerd, een blad dat niet uitmuntte door diepte van beschouwing. De
leiding van La Prensa vond in Emilio Lopez Henriquez
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iemand, die reeds vaker op journalistiek gebied naar voren was getreden, ook al had
deze door agenturen neveninkomsten. Lopez Henriquez had in 1923 La Esperanza
(nr. 113) uitgegeven, een weekblaadje in het Spaans, dat slechts een jaar bestond.
Een soortgelijk blad, thans La Tribuna (nr. 129) geheten, werd door hem uitgegeven
in 1934, ook al met weinig succes. En een advertentie-blad El Amigoe del Hogar
(nr. 131), eveneens onder zijn leiding, maakte het nog korter.
Financiële en administratieve oorzaken waren hier de redenen van ondergang,
zodat Lopez Henriquez aan La Prensa, een blad dat in den persoon van den eigenaar
een voldoende financiële achtergrond had, meer succes had. Onder Lopez Henriquez
verdween de polemische toon van La Prensa geheel en al; het blad onthield zich van
alle redactionele beschouwingen.
La Prensa, volgens de ondertitel ‘diario de informaciones universales’, wordt
evenals vorengenoemde Boletin Comercial bediend door de United Press, welks
telegrammen in het Spaans worden afgedrukt. Binnenkomende stukken van andere
aard worden meestal opgenomen in de taal waarin ze worden toegestuurd. In 1943
voerde E. Lopez Henriquez een gehele bladzijde in het Engels in ten gerieve van de
Noordamerikaanse troepen op Curaçao en Aruba. La Prensa is de enige krant geweest,
die zulks deed.

De Nederlanders nemen in aantal toe.
Reeds vóór Wereldoorlog I had de Koninklijke Nederlandse Shell bepaalde
verbintenissen met de Caraibische Petroleum Maatschappij, die proeven nam in de
omgeving van het Meer van Maracaibo (Venezuela). Toen in 1914 de eerste olie
boven kwam, zocht men naar een terrein voor raffinage. Politieke en economische
omstandigheden leidden ertoe, dat niet Venezuela, maar het dichtbij voor de kust
gelegen Nederlandse eiland Curaçao plaats zou bieden aan
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de raffinaderij, welke een der grootste ter wereld ging worden. Nog in 1915 begon
een zusteronderneming van de Koninklijke, de Bataafse Petroleum Maatschappij op
Curaçao te bouwen. De raffinaderij begon op 23 Mei 1918 en tot 1922 voerde men
haar capaciteit gestaag op. Een andere zusteronderneming, de Curaçaose Scheepvaart
Maatschappij, werd gesticht in 1917 om ook het vervoer in eigen handen te hebben.
In 1925 werd de Curaçaose afdeling van de Bataafse een eigen zustermaatschappij,
de N.V. Curaçaose Petroleum Industrie Maatschappij. Dit alles had ten gevolge, dat
een groot aantal Europese Nederlanders hier werd geïmporteerd, op de voet gevolgd
door een steeds aanzwellend leger ambtenaren om ze te ‘besturen’. Al deze lieden
vroegen om nieuws en hun groeiend aantal heeft de doorslag gegeven tot het ontstaan
van de Nederlandse dagbladpers op Curaçao.
Het Spaans en Papiament weken langzaam voor het Nederlands.

Een eerste poging: De Emmabode.
Op Zaterdag 25 Mei 1929 zag de bevolking van Emmastad een gestencild blad van
22 pagina's 22 × 28 cm. verschijnen, geheten De Emmabode (nr. 118). Het blad droeg
als ondertitel ‘Officieel orgaan van de sociëteit Asiento, Sportclub Asiento,
Ontspannings-commissie, Muziekvereniging I.D.O., en de Schiet- en
Schermvereniging Asiento’. De abonnementsprijs was 2.50 gld, per half jaar en als
redacteuren vermeldde het eerste nummer: Sportclub J. Haayen,
Ontspannings-commissie W.F. Lugtenburg (technisch redacteur), I.D.O. A. Nijhuys
(penningmeester), Schietvereniging J.H. Heimel (secretaris) en Sociëteit C. van
Noortwijk (eindredacteur). Het blad was hoofdzakelijk aan de sport gewijd en zou
in een geschiedbeschrijving van de journalistiek op Curaçao niet zo uitvoerig vermeld
worden, ware het niet dat uit dit blad na vijf jaren het eerste Nederlandse dagblad
van Curaçao, de Beurs- en Nieuwsberichten (nr. 134) ontstaan is.
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In een ‘Van de redactie’ schrijft W.F.L. (ugtenburg) de volgende inleiding, waaruit
het doel en streven van het nieuwe persorgaan De Emmabode blijkt en waarin tevens
uitdrukkelijk wordt gezegd, dat het tweewekelijkse orgaan een nieuwsblad wil zijn,
welks vorm van verschijning afhankelijk gesteld moet worden van de technische
hulpmiddelen, die het nieuwsbladbedrijf alhier ten dienste staan.

Het eerste hoofdartikel van De Emmabode.
‘Reeds lang heeft bij velen het idee gesluimerd een eigen krant op te richten, die
verenigingsnieuws en berichten, die zich in de belangstelling van iedereen zouden
verheugen, bevatten zou. De Sportclub Asiento heeft de gedachte aan zo'n blad weer
eens wakker geschud en zie hier het resultaat. Dit eerste nummer bevelen wij in uwe
warme belangstelling aan en wij hopen u ermede te overtuigen, dat wij met de
Emmabode iets brengen dat uw nieuwsgierigheid in vele opzichten zal bevredigen.
Er gaat inderdaad te veel langs de bewoners van Emmastad heen dat de moeite waard
is bekend gemaakt te worden dan dat de oprichting van een nieuwsblad niet
gerechtvaardigd zou zijn. In het algemeen zal de redactie trachten u in te lichten over
de activiteit van de verschillende verenigingen en corporaties, die dit blad tot hun
[sic] officieel orgaan hebben gekozen en daarnaast rubrieken te openen voor vrije
medewerkers, die op litterair of populairwetenschappelijk gebied tot een aangename
en nuttige afwisseling van de inhoud kunnen bijdragen. Omtrent de vorm waarin het
blad verschijnt kunnen wij u nog niets met zekerheid zeggen, daar dit afhankelijk
gesteld moet worden van de technische hulpmiddelen, die het nieuwsbladbedrijf op
Curaçao ten dienste staan. Voorlopig is de eerste editie gestencild, maar het is onze
bedoeling de krant te laten drukken. De redactie heeft reeds pogingen aangewend
ook het eerste nummer in druk te laten verschijnen, maar de tijd
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is te kort geweest om de verschillende technische moeilijkheden daaraan verbonden
te overwinnen. Voorlopig zal getracht worden de Emmabode tweewekelijks te doen
verschijnen en dit zal zeker kunnen, vooral wanneer de vrije medewerkers hierboven
reeds genoemd ons niet in de steek laten.
Ter bestrijding van drukkosten etc., zal het nodig zijn een klein abonnementsgeld
te heffen en de prijs daarvan is gesteld op ƒ2.50 per half jaar vooruit te voldoen. Het
is thans niet de tijd u met ons gehele programma bekend te maken, doch wij
vertrouwen, dat het bovenstaande u aanleiding moge geven, wanneer straks onze
circulaire u bereikt, daarop zonder aarzeling in te tekenen als abonnee.
W.F.L.
De inhoud van De Emmabode was geheel overeenkomstig het opzet: sport en
verenigingsnieuws. Al spoedig ging de wens der redactie in vervulling en kon het
blad gedrukt worden. Gilberto Z. de Jongh, Douwe Zalm en Jorge B. Suarez stichtten
nog hetzelfde jaar een drukkerij, de Tipografia Electrica N.V., aan de Bredestraat,
138, Otrabanda. Het blad werd gedrukt, want er zat inderdaad perspectief in De
Emmabode.
De C.P.I.M. had in Juli 1929, dus ten tijde van het ontstaan van De Emmabode
485 employees en de C.S.M. had er 361, zodat een behoorlijk aantal abonnementen
verzekerd was. Op formaat van 29 × 38 cm. werd het blad gedrukt en verscheen
voortaan op 4 bladzijden. De inhoud bleef zoals te voren. Het blad het evenwel zijn
ups and downs en inderdaad verdween het korte tijd om in Juni 1931 in verbeterde
uitgave te herrijzen onder redactie van Ir. A.H. Eerligh, Mevrouw E. Lotman, G.M.
van Doornen, J.F. Hulswit en L.P. Swildens.

Joh. Hartog, Journalistiek leven in Curaçao

203

Het eerste Nederlandse dagblad was een bijlage van De Emmabode.
Een stap in de richting van het Nederlandse dagblad was de uitgave van een
gestencilde bijlage van De Emmabode, die in tegenstelling tot het veertiendaagse
hoofdblad, dagelijks verscheen en ‘Gratis Nieuwsberichten van de Emmabode’ heette.
Uit het hoofdblad en deze bijlage is in 1935 de Beurs- en Nieuwsberichten ontstaan.

De moeilijkheden van
telegraphisch nieuws.
Deze ontwikkeling van De Emmabode In Beurs- en Nieuwsberichten zou echter niet
plaats vinden dan na een conflict, waaromtrent veler gemoederen tien jaren geleden
heftig verhit zijn geworden, doch dat thans al weer zover achter de rug is, dat de
schrijver meent, dat het zonder te prikkelen behandeld kan worden. Het is duidelijk,
dat het niet de bedoeling is onvriendelijk te zijn tegen welke instantie ook, maar
slechts de loop der gebeurtenissen vast te leggen, zoals die uit de bronnen blijkt.

De Franse Kabel kwam in 1885.
De mogelijkheid het wereldnieuws telegraphisch hier te krijgen is op Curaçao lange
tijd zeer beperkt geweest en helaas is het gouvernement hierin slechts zeer laat
gekomen. Op 21 December 1885 werd de concessie gegund aan de hiervoor reeds
genoemde Compagnie française des cables télégraphiques, in de wandeling de Franse
kabel genoemd, die haar werkzaamheden in 1886 is aangevangen. Spoedig begon
men ook buitenlands nieuws via deze kabeldienst hier te krijgen (voor Oficina
Maritima o.a.), tot de firma Agustin Bethencourt e Hijos het alleenrecht opkocht in
1908 om er de Boletin Comercial mede te vullen. De Franse kabel,
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waaruit in 1929 de All America Cable is ontstaan, die in hetzelfde gebouw
(Handelskade 26) gevestigd werd, was evenwel een buitenlandse onderneming en
het nadeel hierop aangewezen te zijn, blijkt uit de bladen van Augustus 1914, toen
men hier zelfs dagenlang in de veronderstelling verkeerde, dat ons moederland
mogelijk ook in de oorlog betrokken was.

Het eerste draadloze nieuws in 1918.
Gedurende Wereldoorlog I kwam er toen een radio-verbinding eerst via St. Maarten,
waar men op het schiereiland van Fort Amsterdam de resten ervan nog kan zien.
Deze verbinding, die later rechtstreeks werd, werd op Curaçao opgevangen in het
toenmalige vierde district bij het landgoed Daniel, even voorbij de Politiepost Kleine
Berg. Ook hiervan kocht de Firma Agustin Bethencourt e Hijos het alleenrecht op.
Zij begon toen, zoals bij de geschiedenis van de Boletin Comercial hiervoor werd
gezegd, een nieuw blaadje ‘Bulletin of Wireles Messages’ (nr. 107), waarin in het
Spaans en Engels het wereldnieuws werd gepubliceerd (blz. 196).
Het dagblaadje - het eerste dat draadloze bediening had - verscheen elke dag, zoals
in de kop stond, ‘on all working days, except in cases of impediment, such as
atmospheric disturbances, the plant being out of order, etc.’. Het blad was op papier
van 27 × 40 cm. en slechts aan een zijde in vier kolommen bedrukt.
Eerst in 1927 kwam de definitieve draadloze verbinding tot stand, na een
maandenlange proef met Nederlandse berichten, welke in die dagen ook aan de
plaatselijke bladen werden medegedeeld en gretig werden opgenomen. Zodra de
dienst officieel geopend was, kraeg de Pers niets meer en was men dus weer
aangewezen op het buitenland.
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Voor Curaçaose Kranten is alles te duur.
Curaçao werd in dit opzicht achtergesteld bij Suriname, waar het Gouvernement met
de plaatselijke pers een overeenkomst had gesloten tot de verkrijging van Nederlandse
radio-berichten. Aneta (Algemeen Nieuws En Telegraaf Agentschap) vroeg in
Suriname aanvankelijk ook een hoge prijs, doch door tussenkomst van de Surinaamse
Administratie van Financiën en het Ministerie van Koloniën in Den Haag werd een
overeenkomst gesloten, waarbij het kopijrecht der uitzendingen naar Oost-Indië aan
de Surinaamse bladen werd toegestaan voor 600 gld. per jaar. Deze som werd
gewaarborgd door de Surinaamse bladen op een tijdstip dat er 5 bladen waren,
waardoor elk 10 gld. per maand zou betalen, met dien verstande, dat volgens eis van
Aneta, het totale bedrag gehandhaafd bleef, hoeveel bladen zich ook zouden
terugtrekken. Het contract gold telkens voor een jaar. Het Surinaamse gouvernement
zou alles laten opnemen en niets in rekening brengen voor de kosten, die het
radio-station moest maken voor de dienst der telegrafisten enz. Het enige wat de
bladen moesten doen was de verstrekking van papier en inzage verlenen aan het
Bestuur van de telegrammen.
Het was een redelijke oplossing, omdat de kleine Westindische bladen anders niets
hadden kunnen krijgen, gelijk aan Curaçao gedemonstreerd werd. Helaas heeft de
overheid de noodzaak van goede nieuwsvoorziening op Curaçao niet eerder ingezien
dan tot de tweede wereldoorlog kwam, toen hier het Aneta-nieuws gratis verspreid
werd, omdat het anders hier evenmin was gekomen bij gebrek aan geld.
Dat Curaçao achter bleef was vreemd, vooral omdat Curaçao er financieel heel
wat beter voor stond dan Suriname. Van de Westindische bladen blijft gelden, dat
een behoorlijke Nederlandse berichtendienst zonder hulp van het gouvernement
onmogelijk is.
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De bladen kunnen zo iets eenvoudig niet betalen. De oplage moet te klein blijven
als gevolg van talenverdeeldheid en verschil van ontwikkelingspeil der
bevolkingsgroepen, welke factoren de Pers als geheel versnipperen en grote, oplagen
onmogelijk maken. Daar komt nog bij, dat het om talloze redenen onmogelijk is
anders dan een fractie van de abonnementen te innen (de rest gaat gewoonlijk
verloren). Reeds hiervoor is erop gewezen hoe alleen bladen, waar een of andere
macht achter stond op den duur bleven bestaan, dit geldt temeer voor de dagbladen,
die zich op de dure telegraphische nieuwsagentschappen moeten abonneren. Als men
bijvoorbeeld een land als Hatti hiermede vergelijkt, dan ziet men dat de dagbladen
daar dan ook practisch geen dagelijks nieuws publiceren, dan wat zij hier en daar uit
de lucht opvangen. Een gouvernement dat het belang der Pers inziet, helpt dus, al is
het gevaar van overheidsinvloed op het nieuws niet denkbeeldig.

De C.P.I.M. is de eerste die het belang van nationaal nieuws inziet.
De Curaçaose Petroleum Industrie Maatschappij deed hierop na 1929 waarin het
gouvernement toen nog te kort schoot. De C.P.I.M. beschikte over geld en had
bovendien eigen telegrafisten. Het kocht het scheeps-bulletin der Aneta-berichtgeving
van de N.T.M. Radio Holland N.V. te Willemstad en verspreidde dit aanvankelijk
enkele malen per week, later dagelijks onder de employees van de C.P.I.M. en C.S.M.:
door middel van de bovengenoemde dagelijks bijlage van De Emmabode, de Gratis
Nieuwsberichten van De Emmabode.
Vanzelfsprekend werd dit bulletin alleen in Emmastad, waar de Olie-mensen
wonen, verspreid. De C.P.I.M.-directie deed het terwille van haar employees en hoe
vervelend het ook was, dat Willemstad en de rest van Curaçao van
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nieuws verstoken bleven, er viel op de handelwijze van de C.P.I.M., die uit eigen
zak alles financierde, inderdaad niets aan te merken. Dan had het gouvernement van
Curaçao het zoveel wijzere beleid van Suriname maar moeten volgen, hetgeen
ongetwijfeld de geschiedenis van de Nederlandse dagbladpers op Curaçao volkomen
anders zou hebben doen verlopen. Nu ontstond er een aantal complicaties, die helaas
vele conflicten ten gevolge hadden.

Dagbladpogingen van de Amigoe di Curaçao in 1929 niet gelukt.
Ongeveer tegelijkertijd, ook in 1929, zag de toenmalige redacteur van het Nederlandse
weekblad Amigoe di Curaçao, Pater Petrus I. Verriet O.P. (de huidige kerkvoogd)
eveneens het belang in van een Nederlands dagblad op Curaçao, waar immers zowel
in Emmastad en Willemstad onder de namen van employees en ambtenaren een
enorm aantal Europese Nederlanders zich had gevestigd. In dit jaar, 1929 deed
Redacteur Verriet dan ook pogingen om van de Amigoe di Curaçao een dagblad te
maken. Aan de N.T.M. Radio-Holland N.V. werd een prijsopgave gevraagd. Het
bleek dat Radio-Holland hier niet zoals in Suriname 600 gld. per jaar, maar 400 gld.
per maand voor dezelfde Aneta-berichten vroeg, waarbij de gegadigde dan zelf nog
voor de telegrafisten moest zorgen!
Gouverneur Bartholomeus W.T. van Slobbe (1930-1936) zag wel in, dat dit een
onhoudbare toestand was en gedurende zijn verblijf in Nederland in 1933 werden
door hem pogingen in het werk gesteld om in de voorziening van het Nederlandse
nieuws - dat in een overzees gebied uit nationaal oogpunt nog zoveel belangrijker is
dan in het moederland zelf - verbetering te brengen. Deze besprekingen van Van
Slobbe hadden ten gevolge, dat de C.P.I.M. zou zorgen, dat
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ook buiten Emmastad - het olie-gebied - deze berichten zouden worden verspreid.

Eerste poging der C.P.I.M. om een vrij blad te financieren.
Omstreeks deze tijd heeft de C.P.I.M.-directie contact gezocht met den toenmaligen
redacteur van de Amigoe di Curaçao, Pater M. Hulsman O.P., wien verzocht werd
tegen financiële steun van de C.P.I.M. van de Amigoe di Curaçao een dagblad te
maken, waarvan dan een bepaald aantal exemplaren aan de C.P.I.M. moest worden
geleverd. Door een tussenkomende ziekte van Redacteur Hulsman is daarvan niets
gekomen. Pater Hulsman ging naar Nederland en voerde ook daar weer besprekingen
met Aneta, zocht contact met de Maasbode e.d.

Een Nederlands dagblad te Willemstad.
Inmiddels deed zich op Curaçao de eerste complicatie van een reeks van vier voor.
Op 30 Januari 1934 verscheen in Willemstad het eerste nummer van ‘De Curaçaosche
Volkskrant’ (nr. 128), ‘avondblad voor het gebiedsdeel Curaçao’, geheel in het
Nederlands gesteld. Initiatiefnemer van dit blad was de vroeg overleden Otto Cras,
stichter van de Tipografia Mercantil aan de Kerkstraat 10, waaruit in 1939 Drukkerij
De Stad N.V. (P. Piët) ontstond. Cras was een volkskind en door zijn energie wist
hij niet alleen zijn drukkerij een der beste van het eiland te maken, maar bovendien
was hij bekend met de noden van het volk, weshalve hij besloot een dagblad uit te
geven om de belangen van het volkskind voor te staan. Men vergete niet, dat het
Curaçao van 1934 niet hetzelfde was als van thans. Er is sedertdien veel veranderd,
sociale maatregelen zijn ingevoerd, de middenstander heeft een beter bestaan. In het
inleidend woord van het eerste nummer van De Curaçaosche Volkskrant van
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23. Verschillende koppen van ‘Voz del Pueblo’ (nr. 105).
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24. Gerrit Karel Vinck lanceerde twee bladen onder de titels ‘La Verdad’ (nr. 38) en ‘El Positivista’
(nr. 81). De andere ‘La Verdad’ is van Hatuey Linares S. (nr. 109).
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30 Januari 1934 worden doelstelling en streven als volgt geformuleerd:

Curaçao's eerste dagblad in het Nederlands.
‘De Curaçaosche Volkskrant wil door weergeving van gezonde volksgedachten, een
sterke volkswil in net leven roepen, zo zeer nodig in de toekomst wanneer wij voor
de stembus zullen staan. Ons blad zij naast een informatieblad ook een blad van
opinie.’ Verder schreef het ietwat hoogdravend, maar vol idealisme: ‘......moeten wij
onze grote voldoening uiten bij deze eerste stap op het wijde pad van de journalistiek.
Immers deze is de verwezenlijking van onze innigste idealen, van al ons peinzen,
van al ons streven...... nachten hebben wij erover zitten peinzen......’
Het blad vond een goed onthaal. Willemstad had thans ook haar nieuws zij het
ook dat bij gebrek aan journalistieke scholing het dagblad een enigszins
dilettantistische indruk maakte. Ook was het Nederlands zeer pover.
Bovendien wreekte zich hier weer de oude kwaal van Curaçaose persproducten:
de onmogelijkheid om abonnementsgelden te innen, zodat het blad uit louter idealisme
in leven gehouden werd.
Naast de hoofdartikelen, die in het begin door wijlen Rafael A. Henriquez werden
geschreven, publiceerde De Curaçaosche Volkskrant het wereldnieuws van
Aneta-Radio-Holland Transocean en London Subscription Press, plaatselijke
berichten, mededelingen en bijdragen van medewerkers, waarvan vooral de
‘Caricaturas Parlantes’ van Pelikaan in de smaak vielen, omdat zij op geestige wijze
bepaalde misstanden hekelden.

Een grote industrie tegen een vrije krant.
Vele sedertdien ingevoerde sociale verbeteringen bij de Curaçaose Petroleum Industrie
Maatschappij en de Cura-

Joh. Hartog, Journalistiek leven in Curaçao

210
çaose Scheepvaart Maatschappij (C.P.I.M./C.S.M.) bestonden toen nog niet;
integendeel, in die tijd bemerkte men bij de C.P.I.M./C.S.M.-autoriteiten een zekere
minachting van het Curaçaos werkliedenelement. Vele werklieden werden van buiten
Curaçao aangevoerd, ook al omdat ze tegen lager loon werkten.
De Curaçaosche Volkskrant kwam in nogal hartige bewoordingen voor de belangen
van het landskind op en zodoende kreeg men een conflict tussen de kapitaal-sterke
olie en een kleine particuliere krant. Soortgelijke gevallen kent men in de
journalistieke geschiedenis van verschillende landen: Coty in Frankrijk, Stinnes en
Hugenberg in Duitsland.
Toen De Curaçaosche Volkskrant op 19 Februari 1935 een artikel publiceerde
‘Ons Onderzoek’, waarin de toen bestaande misstanden bij de olie-maatschappij aan
de kaak gesteld werden, barstte de bom.
Maandenlang voerde het blad een stille strijd met de olie. De C.P.I.M./C.S.M.
besloot toen of wel De Curaçaosche Volkskrant te doen verdwijnen of haar onder
haar toezicht te krijgen. De Heer O.P.A. Rickert de Koe, vertegenwoordiger van de
N.T.M. Radio-Holland N.V., vroeg namens de C.P.I.M.-directie aan De Curaçaosche
Volkskrant een offerte van de levering van 400 exemplaren dagelijks aan de C.P.I.M.,
waarvoor de C.P.I.M. financieel zou steunen. Toen De Koe het opgegeven bedrag
aan de C.P.I.M.-directie had overgebracht, keerde hij terug bij de redactie van De
Curaçaosche Volkskrant, met de mededeling, dat de Heer Willem van Eyck - de
toenmalige onderdirecteur, December 1942 trad hij af, maar ging als particulier te
Willemstad wonen -, bezwaar had, omdat De Curaçaosche Volkskrant een ‘partijblad’
zou zijn.
Dit was onjuist, want hoewel de redactieleden van De Curaçaosche Volkskrant
allen katholiek waren, evenals de uitgever - vurige katholieken zelfs -, stond het blad
geheel
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los van de R.K. Missie. Een partijblad was het ook al daarom niet, omdat de partij
waar het dan het blad van had kunnen zijn er nog niet was: de Curaçaose R.K. Partij
werd eerst opgericht in 1936 en de politieke zwakte van de Curaçaose katholieken
is juist, dat zij eerst tegen dat er verkiezingen zijn aan politiek gaan doen, als ware
dit de enige en de beste uiting van politiek leven. Verkiezingen waren er in 1935 nog
nimmer op Curaçao gehouden; de eerste kwamen pas na de nieuwe staatsregeling
van 1936, in 1937.

De Emmabode sterft voorgoed.
De oliebevolking had evenwel kort daarvoor haar eigen blad De Emmabode verloren.
Het laatste nummer van De Emmabode verscheen op 16 September 1933. De
redactieleden waren toen de Dames Mevrouw E. Lotman en G.M. Voncken
(echtgenote van den tegenwoordigen commandant van de Burgerwacht, dochter van
den oud-hoofdredacteur Reyne van het Utrechts Dagblad; zij werd telkens naar de
Pers getrokken, werd later redactrice van het V.O.C.-blad, nr. 176; en in het najaar
van 1944 kwam zij als assistente op de Gouvernementspersdienst) en de Heren Johan
Janknegt, Ir. H.A. Eerligh en F.A. Vromans. Den Heer Johan Janknegt zal men
aanstonds nogmaals ontmoeten. In dit laatste nummer schrijft de redactie een
afscheidswoord, ondertekend R.I.P. (n.b.), waarin zij met geen woord gewaagt van
een nieuw blad. Zij zegt ronduit, dat gebrek aan medewerking en steun van
adverteerders thans definitief de doorslag gegeven hebben. Zoals men zich herinnert
was het blad nog enkele malen ineengestort, maar na korte tijd herrezen. Thans zou
het definitief zijn. Vier jaar lang had het blad zijn diensten gedaan.

Tweede poging der C.P.I.M. om een vrij blad te financieren.
Aan de N.T.M. Radio-Holland N.V. was O.P.A. Rickert de Koe, die zelf katholiek
was, inmiddels vervangen door
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M.B. van Kuik als nieuw agent. Deze Van Kuik vervoegde zich evenals zijn
voorganger bij de redactie van De Curaçaosche Volkskrant, doch - dit in tegenstelling
tot zijn voorganger - hij zeide erbij niet namens de C.P.I.M. te komen. Wel vroeg
hij of de redactie genegen zou zijn de kopij voor de krant vóór het drukken aan de
C.P.I.M.-directie ter inzage te sturen. Het sprak nogal vanzelf, dat de redactie
antwoordde hierin niet te kunnen treden.
Daarop besloot de C.P.I.M. als volgende complicatie dan maar een eigen blad uit
te gaan geven, hetwelk de Beurs- en Nieuwsberichten werd.

Het was ‘buiïg weer’.
Woensdag 20 Februari 1935 - ruim een jaar nadat de Curaçaosche Volkskrant was
geboren - was het somber weer. Ruchtbaarheid werd er niet aangegeven, maar op
die dag verscheen het eerste nummer van de Beurs- en Nieuwsberichten (foto nr. 9),
waartoe de toenmalige onderdirecteur van de C.P.I.M., Willem van Eyk de stoot had
gegeven. Dit eerste nummer, als proefnummer bedoeld, was een goed gedrukt en
gesteld blad van vier pagina's. Het formaat was 35 × 50 cm., dus veel kleiner dan
het tegenwoordige (44½ × 56 cm). Ook was het lettertype groter. De kop was,
behoudens het redactie- en administratie-adres, geheel gelijk aan de tegenwoordige,
in feite is de Beurs- en Nieuwsberichten een van de weinige bladen, die hun kop
nimmer hebben veranderd of er zelfs maar een cliché voor hebben doen maken. Uit
het onderschrift onder de titel bleek, dat het van de C.P.I.M.-C.S.M. uitging en luidde:
‘Dit blad wordt verspreid onder geëmployeerden der C.P.I.M. en C.S.M., voor
niet-employé's beschikbaar tegen betaling van ƒ1,50 per maand’. Links bovenaan
stond als drukker opgegeven Suarez, Zalm & Co.; rechts bovenaan vermeldde het
blad den uitgever K.A. (?) van Gogh. Zonder enige aankondiging of introductie,
vermelding
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van wat het blad wil zijn, begint het proefnummer rechtstreeks met de nieuwsdiensten.
Het eerste luidt: ‘Weerbericht, 45 graden, buiïg weer’.
Het tweede bericht betrof de dubbele longontsteking van Mgr. Schioppa! en het
derde meldde, dat in Den Haag de behandeling van het wetsontwerp tot tijdswijziging
door de senaat (!) werd uitgesteld.
Uit de inhoud blijkt duidelijk, dat het een proefnummer was, bedoeld om enig idee
te vestigen van wat het nieuwe blad zou worden, een dummy.

Doel en streven.
Dit proefnummer ging vergezeld van een ongedateerde circulaire onder de titel ‘Een
Hollandsche Krant’ en werd verspreid om algemene bekendheid aan het nieuwe blad
te geven. Deze circulaire is van belang, omdat ‘de uitgever’, die zich verder niet
qualificeerde en zich richtte tot ‘L.S.’, doel en streven van het nieuwe dagblad in de
volgende bewoordingen uiteenzette:
‘De Beurs- en Nieuwsberichten zullen met ingang van 1 April as. dagelijks
verschijnen en voor een ieder verkrijgbaar zijn tegen een abonnementsprijs van ƒ1.50
per maand.
De uitgever heeft zich tot taak gestelde het scheppen van een blad op Europees
peil, dus: in zuiver Nederlands gesteld nieuwsberichten, beursnoteringen, geldkoersen,
artikels over onderwerpen van allerlei aard, berichten van algemeen belang. Voor
de kinderen zal er regelmatig een aardig verhaaltje verschijnen, bv. van “Bulletje en
Bonestaak”.
De Handel maken wij er op opmerkzaam, dat de Beurs- en Nieuwsberichten,
behalve door de inwoners van Willemstad, zullen worden gelezen door alle employees
van de C.P.I.M. en C.S.M. en dat dus dit blad een uitnemende gelegenheid tot reclame
biedt.
Hierbij gaat een proefnummer, dat in grove trekken het uiterlijk en de indeling
weergeeft.
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Gedurende een week zult u de Beurs- en Nieuwsberichten gratis ontvangen en wij
twijfelen er niet aan of u zult u na afloop van die periode op ons blad abonneren. Zij,
die dit nu reeds wensen te doen, gelieve[n] hieronder hun naam en woonplaats in te
vullen.’
Dat was op 20 Februari en lange tijd verliep vooraleer het blad dan eindelijk op 1
April 1935 regelmatig ging verschijnen. De krant moest nog geheel met de hand
gezet worden en zoals het jubileumnummer van de Beurs- en Nieuwsberichten van
31 Maart 1945 niet ongeestig schrijft, kwam Koenraad van Goghs zorgenkind eerst
des avonds om 23 uur van de pers. Het kon dus pas de volgende morgen worden
verspreid. Het nummer van 2 April verscheen in de loop van de dag.
De C.P.I.M. verspreidde het blad aanvankelijk zelf onder haar employees, die,
evenals de anderen, belast werden voor ƒ1.50 per maand. Niet dat dit de kosten zou
dekken. Als praecedent heeft deze bijdrage vernietigende gevolgen gehad voor het
krantenbedrijf op Curaçao. Want tot begin 1944 is de abonnementsprijs op een daalder
gebleven, een bedrag dat niet in verhouding staat tot andere prijzen (een potje bier
à 1 gld., een liter melk 40 cts., een ei 15 cts., een kistje van 50 sigaren 12 tot 28.50
G.).
Toen later, in 1941, de Amigoe di Curaçao een dagblad werd moest uiteraard
dezelfde abonnementsprijs worden aanvaard. Tot op heden zijn de abonnementsprijzen
der bladen te laag.
Dit echter ter zijde.

Het verborgen leven van de Beurs.
De geboorte van Beurs- en Nieuwsberichten bleef aanvankelijk bijna onbekend. De
eerste mededeling omtrent de Beurs- en Nieuwsberichten vindt men in de Amigoe
di Curaçao van 23 Maart 1935, die de naam abusievelijk vermeldt als ‘Nieuws- en
Beursberichten’. (De toekomst zou doen
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zien, dat deze naam feitelijk beter bij het blad zou passen, want meer dan één kolom
beursberichten heeft het blad nimmer gegeven, het nieuws had altijd voorrang). Van
het nieuwe C.P.I.M.-blad schrijft de Amigoe di Curaçao dan: ‘het nieuwe Nederlandse
avondblad, uitgave van de C.P.I.M., zal in het begin van de volgende maand
verschijnen. Het blad zal bij La Prensa worden gedrukt en de nieuwe machines
daarvoor zijn dezer dagen aangekocht in Caracas’.
Er werden geen machines in Caracas besteld, doch slechts één machine en wel
van Noordamerikaanse makelij. Toen deze evenwel was aangekomen begon het
nieuwe blad beter te verschijnen.

Het openbare leven van de Beurs.
Het bleef op het hiervoor genoemde kleine formaat van 35 × 50 cm. tot het op
Woensdag 1 Mei 1935 plotseling een officiële entree maakte. Het formaat was groter
39 × 55 cm. (het tegenwoordige 44½ × 56 cm.), op vier bladzijden en wat in nummer
één verzuimd was, werd in nummer 25 gedaan, er stond een inleidend woord in.
De Redactie werd geleid door Koenraad van Gogh, van Rotterdam. Deze, geboren
in 1897, ging in 1919 in dienst van de Bataafse Petroleum Maatschappij en vertrok
6 Juni 1924 naar Emmastad, Curaçao. Hier werd hem eerst de vertrouwelijke
briefwisseling van de C.P.I.M. toevertrouwd; na 1932 was hij Chef van de
Correspondentie-afdeling, welke vertrouwenspositie hij tot heden bekleedt (op 1
April 1944 vierde Van Gogh zijn zilveren jubileum in dienst der Verbonden Petroleum
Maatschappij; zie Beurs- en Nieuwsberichten van 1 en 5 April 1944). Koenraad van
Gogh kreeg assistentie bij zijn redactionele leiding van de Beurs- en Nieuwsberichten
van Johan Janknegt, eveneens C.P.I.M.-employee, dien men hiervoor al ontmoet
heeft als redacteur van De Emmabode. Kort
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voor het uitbreken van Wereldoorlog II reisde Janknegt naar Europees Nederland,
waar hij momenteel nog is.
Dan was er nog M.C. Bonzet, eveneens van de C.P.I.M. Gezamenlijk, vooral in
de vrije avondtijd, werkten deze heren aan de redactionele inhoud van het blad. Voor
het administratieve gedeelte waren er C.A.D. Visser en Johan van Leeuwen, terwijl
M. Vaumont voor de advertenties zorgde. De laatste was onder het pseudoniem
Kalfberg ook medewerker van het blad en berijmde vele advertenties.
Andere medewerkers, die het blad kreeg waren A.M. de Jongh, die Bulletje en
Bonestaak verzorgde en J.D. de Roos van de C.P.I.M., die de rubriek van Week tot
Week schreef, doch hiermede moest ophouden toen hij eens een van de hogeren van
het oliebedrijf ten tonele had gevoerd. Uit deze traditionele rubriek ontwikkelde zich
Aan het Einde van de Week, die door Van de Walle, en de Parade van de Week, die
door Hendrik de Wit werd geschreven, toen deze de redactie voerden.
Bij de officiële entree op 1 Mei 1935 schreef de redactie een inleidend woord ‘Aan
onze lezers’, waarin doel en streven, reeds daarvoor in de vermelde circulaire van
den uit besproken, nader worden bepaald. Het ‘Aan onze lezers’ wordt door de
Beursredactie, blijkens hetgeen deze in haar jubileumnummer van 31 Maart 1945
schreef, beschouwd als ‘de beginselverklaring - weliswaar in zeer algemene lijnen’.
Het stukje luidde:
‘Reeds verscheidene nummers zijn verschenen in onze nieuwe gedaante zonder
een inleidend woord. Dat heeft velen bevreemd, doch is daar wel reden voor? Wij
hebben reeds jaren bestaan, zij het in een meer bescheiden vorm dan waarmee wij
nu voor de dag komen, dus zouden wij volstaan met onze blijdschap uit te spreken,
dat wij onze Nieuwsberichten in een prettiger gewaad kunnen aanbieden. Tot voor
kort waren deze slechts beschikbaar voor een beperkte kring van lezers en vaak zijn
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wij gevraagd waarom wij onze lezerskring niet uitbreidden. Daartoe werd eindelijk
besloten en hier zijn wij nu geheel tot uw dienst. Een ieder kan nu op ons blad
intekenen. Het zou ons nog niet zo spoedig gelukt zijn, indien wij niet op zoveel
medewerking hadden kunnen rekenen van de zijde van onze adverteerders en niet
zoveel beloften hadden ontvangen van toekomstige abonnees. Onze hartelijke dank
daarvoor. Wij hebben grote verwachtingen van de ontvangst, die ons blad ten deel
zal vallen, immers men heeft reeds lang de behoefte gevoeld nieuwsberichten uit.
Nederland en de rest van de wereld te kunnen lezen in behoorlijk Nederlands en wij
willen gaarne trachten deze behoefte te bevredigen. Het is ook ons doel berichten
uit dit Gebiedsdeel zo getrouw mogelijk weer te geven. Onze bedoeling is ons blad
waardig te leiden en in goede banen te houden. Wij hebben een dusdanige opvatting
van de intelligentie van het lezende publiek in dit Gebiedsdeel, dat wij ons wel zullen
wachten het vertrouwen te beschamen, doch wij hebben een bescheiden opvatting
van onze kunde om dit blad te maken tot wat wij het willen zien groeien en hebben
daarom besloten het zo spoedig mogelijk in bekwamer handen te stellen dan de onze.
Journalistiek is niet ieders werk, het eist een aparte opleiding in een harde degelijke
school. Wij hopen binnenkort aan u voor te stellen een journalist-redacteur, die zijn
taak opvat in de geest van wat wij hierboven betoogd hebben. Tot de komst van
dezen beroepsman verzoeken wij u geduld te oefenen. Met diens hulp hopen wij ons
blad te maken tot een geziene vertegenwoordigster [sic] van dit Gebiedsdeel zowel
buiten als binnen onze grenzen.
Gedurende enige dagen nog zal onze krant u ter kennisname [sic] toegezonden
worden.
Tegen het einde van deze week ontvangt u een gefrankeerde kaart welke u gelieve
in te vullen met de aantekening of u
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al dan niet abonnee wenst te worden. Mogen wij u verzoeken deze kaart te posten?
Redactie Beurs- & Nieuwsberichten’.

Van de Walle wordt voorgesteld.
De ‘bekwamer handen’ waarvan hierboven sprake was, zijn kort daarop gekomen.
Aanvankelijk zocht de C.P.I.M.-directie naar een jurist als redacteur, doch slaagde
hierin niet. Hierna liet de toenmalige onderdirecteur Willem van Eyk, een redacteur
introduceren door den rechtsgeleerd raads man der C.P.I.M., den Heer Bichon van
IJsselmoude. De Heer Johan van de Walle, verslaggever van het toenmalige
persbureau Vaz Dias te Amsterdam, werd het.
Op 16 Juni 1935 kwam de toen 23-jarige Johan (‘Johannes’) van de Walle op
Curaçao aan. Hij is het, die ongelooflijke moeilijkheden ten spijt, de eerste werkelijke
krant op Curaçao geteeld heeft. Tot eind Februari 1943 heeft Van de Walle de redactie
gevoerd, waarna op 1 Juni d.a.v. Hendrik de Wit, voordien als telegrafist op
verschillende schepen en bij Radio-Holland werkzaam, kwam. Naast enkele reeds
genoemde medewerkers vond Van de Walle medewerking van Dr. Ir. Percy Cohen
Henriquez over Curaçao als springplank der Nederlandse industrie, van E. Statius
Muller over de melkcentrale, van Willem Manuel (‘Wein’) Hoyer over
geschiedkundige onderwerpen, van Jan Rustige, Piet (‘Alsi’) de Vrij, Gijsbertus
Marius van Doornen voor de kinderrubriek e.a. Het werd een echte krant, waarin de
in toenemende mate plaats vindende gebeurtenissen van een op een internationaal
kruispunt gelegen eiland op vaardige wijze werden verslagen.

De uitgeverij van de Beurs.
Hierboven werd reeds opgemerkt, dat de Heer Van Eyk aanvankelijk als
redacteur-uitgever had doen optreden den
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vertrouwensman der C.P.I.M., den Heer Koenraad van Gogh. Reeds spoedig creëerde
men evenwel een eigen maatschappij. Op 1 Augustus 1935 kwam een andere
olie-employee, de Heer Jan Nijman, stuurman van de C.S.M., in de plaats van Van
Gogh, die ook al werd hij door den Heer Heshusius bijgestaan, na zijn volle dagtaak
het werk niet aankon. Nijman was al eerder in de journalistiek geweest, want hij
schreef voor het gereformeerde dagblad De Standaard in Amsterdam en na zijn komst
op Curaçao schreef hij - overigens zeer goede - stukken voor de katholieke Amigoe
di Curaçao over accountants-aangelegenheden (hij is ook accountant en practizijn).
Na nog een maand, op 1 September 1935 werd het blad aan dezen Nijman verkocht,
die eigenaar bleef tot 31 December 1940, toen het blad verkocht werd aan de N.V.
Curaçaosche Drukkerij en Uitgevers Maatschappij, die sindsdien onder directie staat
van Louis W. de Wit (voordien directeur van de aardoliefabriek te Compiegne in
Frankrijk, vanwaar hij vanwege de Wereldoorlog II in 1940 naar Curaçao vertrok).

Olieblad of niet?
Een nieuwe complicatie, de derde, lag voor de deur. In haar boven geciteerde
inleidende woord ‘Aan onze lezers’ van 1 Mei 1935 bedoelde de redactie van de
Beurs- en Nieuwsberichten er de klemtoon op te leggen, dat het blad de voortzetting
was van de Emmabode, hetgeen ook voor de hand lag, want de Emmabode was
algemeen bekend geworden en geredelijk kon men dus verwachten, dat de intekenaren
door de naamsverandering in de war zouden worden gebracht. Terecht zeide de
redactie dan ook: ‘Wij hebben reeds jaren bestaan, zij het in een meer bescheiden
vorm’.
De complicatie was nu, dat na deze mededeling en de aanstelling van Van de
Walle, de C.P.I.M.-directie hardnekkig alle banden met het blad heeft ontkend, ook
al genoot en
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geniet de Beurs- en Nieuwsberichten grote materiële voordelen, o.a. doordat het
vraagstuk van de inning der abonnementsgelden in zoverre werd opgelost, dat deze
rechtstreeks van de salarissen der oliemensen - van wie bovendien een gedeelte, de
maandgelders, het blad vanwege de C.P.I.M. voor half geld krijgt - werden
afgehouden, een voordeel dat geen enkel ander blad kan genieten. Het valt buiten
het kader van een journalistieke geschiedbeschrijving verder te treden in de materiële
voordelen van een blad, iets waar vanzelfsprekend geen enkel bezwaar tegen kan
worden gemaakt gebaseerd als zij zijn op de vrije verhouding tussen de mensen.

De strijd om het alleenrecht van het nieuws had een achtergrond.
In de Beurs- en Nieuwsberichten had de C.P.I.M.-directie toen een wapen gevonden
om De Curaçaosche Volkskrant te bestrijden, welke strijd zij ook gewonnen heeft.
De Curaçaosche Volkskrant betaalde aan de N.T.M. Radio-Holland N.V. 150 gld.
per maand.
Nu merkte De Curaçaosche Volkskrant plotseling, dat er in de Beurs- en
Nieuwsberichten telegrammen voorkwamen waarvan zij geen afschrift had ontvangen.
Daar beiden op dezelfde dienst geabonneerd waren zouden beiden ook dezelfde
berichten moeten ontvangen. Na enkele klachten harerzijds kreeg de redactie van
De Curaçaosche Volkskrant op 14 Juni 1935 een brief, waarin haar contract vanwege
Radio-Holland werd opgezegd. Bij besprekingen hieromtrent met Van Kuik bleek,
dat de Beurs- en Nieuwsberichten bezwaar had tegen verlenging! Wel werd een
nieuw aanbod gedaan: De Curaçaosche Volkskrant zou de telsgrammen mogen
behouden tegen betaling van...... 700 G. per maand, dat was dus nog 300 G. meer
dan de in 1929 aan de Amigoe di Curaçao gedane offerte en zelfs 100 G. meer dan
het jáárabonnement in Suriname!
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Vanzelfsprekend was dit onmogelijk voor De Curaçaosche Volkskrant.
Radio-Holland sloot daarop een contract met de Beurs- en Nieuwsberichten, die
het alleenrecht kreeg. Een poging van De Curaçaosche Volkskrant met een andere
maatschappij werd kort daarop eveneens onmogelijk gemaakt. De Curaçaosche
Volkskrant gaf zich evenwel niet gewonnen en publiceerde sedert 24 September
1935 het nieuws van de Beurs- en Nieuwsberichten met bronvermelding ‘uit Boletin
Comercial en Beurs- en Nieuwsberichten’.

De grote industrie en de Pers op Curaçao.
De C.P.I.M. was door dit alles practisch meesteres van de Nederlandse dagbladpers
van Curaçao geworden. Voor alle andere ondernemingen - ook de Amigoe di Curaçao
deed, gelijk hiervoor gezegd, in 1929 pogingen een dagblad te woeden - was het
onmogelijk door het bedrag, dat de C.P.I.M. voor het alleenrecht betaalde. De
Nederlandse pers zat vastgekoppeld aan de grote industrie, een misstand die in
verschillende landen tot zoveel onheilen heeft geleid.
Dit verschijnsel der zg. krantencorruptie door de grote industrieën
(‘Zeitungskorrumpierung durch die Industrie-Magnaten’, aldus Otto Groth in Die
Zeitung) doet zich wel vaker voor; hiervoor werden reeds Coty e.a. genoemd. Er is
wat Curaçao betreft thans wel zo lange tijd verlopen, dat ook deze episode uit de
persgeschiedenis, zonder iemand te prikkelen, kan worden te boek gesteld. In de
regel duurt een dergelijke heerschappij niet lang, omdat op den duur toch niet het
kapitaal, maar ideeën de wereld beheersen. Het is wel interessant, dat zulk een
verschijnsel, dat in de grote wereld voorkomt, ook in onze samenleving zich heeft
voorgedaan, juist in dezelfde vorm als waarin de grootmeester der journalistiek Otto
Groth het beschrijft nl. door verberging vande ware eigenaarschap. (‘Verheimliechung
der wahren Eigen-
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tumsverhältnisse’), waartegen in het vroegere Oostenrijk, Italië en in de Verenigde
Staten zelfs wettelijke maatregelen zijn getroffen. In Nederland bestaan die niet, ook
al, omdat gelijk Doe Hans in zijn boek Journalistiek (blz. 112) opmerkt, Nederland
in dit opzicht van het buitenland onderscheiden was, zodat in Nederland niet een
parfumerie-, zeep- of delicatessen-fabrikant zich een krant aanschaft om daarmede
zijn belangen te gaan verdedigen.
Een en ander heeft steeds geleid tot diepe morele corruptie en grote sociale nadelen
(Otto Groth, deel II, blz. 584).
Herinnerd worde in dit verband aan de resolutie, die de thans tijdelijk op Curaçao
gevestigde Nederlandse Journalisten-Kring in 1923 al heeft aangenomen en welker
aanhef luidde:
1. Het uitgeven van een dagblad, hoezeer mede een commerciële onderneming,
kan niet op een lijn worden gesteld met enige andere onderneming, waaraan het
maken van geldelijke winsten ten grondslag ligt.
2. Een dagblad is een ideëel en cultureel goed, dat, al moge zijn karakter als
nieuwsorgaan vaak en terecht de overhand hebben, beschouwd dient te worden als
een middel voor de geestelijke, intellectuele en sociale scholing van het publiek.
3. De verkoop van een dagblad eenvoudig als handelsobject, zonder dat men weet
wie het blad koopt, wat ermede gebeuren zal en in welke richting het verder zal
worden geleid, dient scherp te worden veroordeeld.
Een en ander werd daarom zo uitvoerig aangehaald, omdat bij later op Curaçao
uitgebroken arbeidsconflicten inderdaad gebleken is, welke een gevaar in ‘de
binnendringing van de industrie in de Pers’ schuilt.

Nog een complicatie.
Een complicatie, waar tenslotte de Beurs- en Nieuwsberichten zelf het slachtoffer
van werd, was een onregelmatigheid. De Beurs- en Nieuwsberichten moest zelf ook
nog den telegrafist aanstellen; inderdaad kwam een telegrafist van
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de Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij, wiens naam wij menen op dit
ogenblik te mogen verzwijgen, in dienst. Deze nam het nieuws op, maar verkocht
het zelf ook weer elders, hetgeen dus een nadeel voor de Beurs- en Nieuwsberichten
was; zodra deze dit bemerkte, werd de man ontslagen.

Wrok en naijver in de Curaçaose pers.
Deze vier complicaties hebben er niet toe geleid een vreedzame geest in de Curaçaose
krantenwereld te scheppen. Naijver, afgunst en wrok beheersten jarenlang het
journalistieke leven van Curaçao. Het slachtoffer was de met zoveel offers en
idealisme opgezette Curaçaosche Volkskrant.
Otto Cras, de uitgever-redacteur van De Curaçaosche Volkskrant, was een energieke
persoon. Door niets liet hij zich neerdrukken en zijn blad maakte een goede indruk,
zowel door inhoud als verzorging. Medewerker van Cras was Ildefonso Antonio
Andres (‘Dries’) Kramers, die na Cras' vroege dood op 7 Februari 1937 het werk
met Cras' moeder voortzette. Moeilijkheden van allerlei aard had men te overwinnen
om elke dag het blad op straat te krijgen. Helaas was men bij gebrek aan vaktechnische
leiding genoopt in 1939 de drukkerij, Tipografía Mercantil, te verkopen aan Pieter
Carel Gorsira, eigenaar van een andere drukkerij, De Curaçaosche Courant (hoofdstuk
IV). Het laatste nummer van de Curaçaosche Volkskrant verscheen in Juli 1939.
Dries Kramers verliet de journalistiek en kwam - hoe vreemd is het leven - terecht
bij de C.P.I.M., waar inmiddels trouwens vele sociale verbeteringen waren
aangebracht.
Inmiddels was de Beurs- en Nieuwsberichten vanzelfsprekend blijven bestaan en
had zich een duurzame plaats verworven in de gehele Curaçaose gemeenschap. Bij
voorkomende gelegenheden inzake sociale wetgeving, kiesrechtuitbreiding, en
arbeidersconflicten, trad de band die het blad
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aan het olie-kapitaal bond steeds duidelijk aan het licht, maar niettemin wist het blad
spoedig het meest gelezen dagblad van Curaçao te worden. Juist door deze band
kwam het blad vaak in conflict met De Curaçaosche Volkskrant die tezamen met de
Amigoe di Curaçao, La Union en La Cruz de strijd voor een rechtvaardig loon op
grondslag van de encyclieken Rerum Novarum en Quadragesimo Anno aanbonden.
Weliswaar is De Curaçaosche Volkscourant in de strijd ten onder gegaan, mede
door de dood van zijn energieken stichter, maar uiteindelijk heeft zij toch gewonnen,
want hoewel er op dit gebied nog immer vele onvervulde wensen zijn, is de weg naar
een sociale wetgeving ingeslagen en zijn in verschillende particuliere grote bedrijven
verbeteringen op dit gebied aangebracht: werktijdenregeling voor winkel- en
kantoorbedienden, ziekteregelingen, ongevallenwet e.d. zijn gekomen. Dit alles is
nog wel verre van volmaakt, maar het begin is er in elk geval.
Vele bladen zijn onder gegaan in de strijd om het bestaan op Curaçao, ook vele
dagblaadjes. Er is er één onder gegaan dat uitvoeriger vermeld moet worden, omdat
het een blad van enkele jeugdige enthousiasten zonder geld was, die met opoffering
van eigen tijd en vermogen zich gegeven hebben, omdat zij aan hun blad een sociale
missie hadden geschonken. In de journalistieke geschiedenis van Curaçao zal hun
naam blijven voortleven.

Nieuwsvoorziening van de Beurs.
De Beurs- en Nieuwsberichten ging verder.
De nieuwsvoorziening van de Beurs- en Nieuwsberichten werd tot 30 Mei 1943
verzorgd door het agentschap van de N.T.M. Radio-Holland N.V. te Willemstad, na
die datum door de Landsradiodienst van het Gouvernement.

Joh. Hartog, Journalistiek leven in Curaçao

t.o. 224

25. Enkele tijdschriften van de Gebroeders Jonckheer (nrs. 76, 79, 96, 97, 99 en 102).
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26. Letterkundige bladen uit heden en verleden.
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De Beurs- en Nieuwsberichten had geen eigen contract met een nieuwsbureau, maar
ontving van Radio Holland nieuws van Aneta, van Transocean en van British Official.
Door dit Aneta-nieuws was de Beurs- en Nieuwsberichten practisch het enige blad,
dat telegrafisch verkregen nieuws uit Nederland op de Curaçaose eilanden verspreidde.
De andere bladen, zo die het al hadden, putten het uit de Nederlandse kranten na haar
aankomst op Curaçao.
Veel was dit in de Beurs- en Nieuwsberichten evenwel ook al niet. De redactie
van de Beurs- en Nieuwsberichten ontving van de N.T.M. Radio-Holland N.V. slechts
een afschrift van twee nieuwsbulletins bestemd voor de schepen van deze
maatschappij: een bulletin van ongeveer 100 woorden uitgezonden door Scheveningen
en een bulletin van 200 tot 300 woorden uitgezonden door het station Kootwijk. In
deze woorden was tevens nog buitenlands nieuws vervat.
Bij de invasie van Nederland in Mei 1940 werd vanzelfsprekend gestaakt met
Transocean. Het nieuws, dat via Radio-Holland van Aneta ontvangen werd, hield
kort daarna ock op.
Uit hetgeen verderop over de Gouvernementspersdienst gezegd wordt, zal blijken,
dat deze ongeveer tegelijkertijd de verzorging en verspreiding van het Nederlandse
nieuws op de Curaçaose eilanden op zich genomen heeft als agentschap van Aneta,
dat theoretisch hiervan losstaande, bij de Gouvernementspersdienst werd
ondergebracht. De Beurs- en Nieuwsberichten was vanzelfsprekend als zovele andere
instellingen enige tijd in verwarring hoe verder aan nieuws, en vooral betrouwbaar
nieuws, te komen. Reuter heeft enige tijd het nieuws geleverd, totdat de toestand
weer in evenwicht gebracht werd, toen de Beurs- en Nieuwsberichten, nadat in Maart
1941 de Amigoe di Curaçao een contract had afgesloten met de Noordamerikaanse
nieuwsverspreidingsorganisatie Associated Press, eenzelfde abonnement hierop nam
Beide bladen ontvangen dus van de Landsradiodienst hetzelf-
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de, zeer uitvoerige nieuwsbulletin (± 10.000 woorden per dag) van de Associated
Press voor Zuid Amerika en bepalen zelf de keuze van wat zij publiceren.
In October 1944 heeft de Beurs en Nieuwsberichten zich tevens geabonneerd op
dezelfde luchtfoto-dienst van de Associated Press, als waarop de Amigoe di Curaçao
zich in Januari 1944 had geabonneerd.

Curaçao's vierde dagblad bloeit op Aruba.
Helaas is de persgeschiedenis van het eiland Aruba niet zo rijk aan gebeurtenissen
als het eiland Curaçao. De opkomst van het thans zo belangrijke eiland dagtekent
van betrekkelijk korte tijd. En ook het peil van bladen als El Despertador (nr. 11),
La Verdad (nr. 22), bladen die dan nog bedoelden naast inlichtingen voorlichting te
geven, is niet te vergelijken met bladen als De Vrijmoedige van Curaçao (nr. 13),
wat toch op zichzelf niet zulk een hoogstaand blad was.
De dagbladpers heeft slechts éénmaal het hoofd opgestoken en inderdaad met
succes: de ‘Aruba Post’ (nr. 17), in 1938 op stapel gezet, loopt nog immer. Vader
van het blad is de bekende arts Dr. Adriaan F. Dussenbroek. Het dagblad werd
opgericht te Oranjestad op 5 Juli 1938, maar reeds in September d.a.v. werd het
verplaatst naar San Nicolaas, waar de Noordamerikanen van de Lago-olieraffinaderij
wonen en waar het blad dus groter afzet heeft.
Tot redacteur-drukker werd benoemd Simson Vieyra van huis uit geen journalist,
maar telegrafist, in welke hoedanigheid hij werkzaam was geweest bij de Koninklijke
Nederlandse Stoomboot Maatschappij te Willemstad en later bij de Beurs- en
Nieuwsberichten aldaar. Het blad werd en wordt grotendeels in het Engels gesteld,
doch somtijds worden enkele stukken in het Nederlands geschreven. Ook de
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redactionele beschouwingen - weinig, maar als ze er een enkele maal in voorkomen
wel pittig - verschijnen doorgaans in het Nederlands. Het is slechts een enkel blad
van 56 × 40 cm., waarvan veelal de achterzijde nog weg gaat aan advertenties.
Als men merkwaardigheid zij vermeld, dat dit blad evenals in zovele andere landen,
maar niet in Nederland, op straat uitgevent wordt en met groot succes:
Noordamerikaanse inslag.

Toen Simson ziek was.
Veel schokkende gebeurtenissen maakte het blad niet mede, of het moest zijn, dat
in 1943 nog mogelijk was, dat een dagblad enkele dagen niet verscheen als gevolg
van ziekte van den uitgever - redacteur-drukker-administrateur. Gebeurde dit in
vervlogen dagen wel, dat de omstandigheden in de dagbladpers van Aruba in 1943
nog zeer primitief waren, blijke uit een voor de journalistieke geschiedenis van de
Curaçaose eilanden wel heel merkwaardig document, dat op 27 Augustus 1943 werd
rondgestuurd.
L.S.
Tot mijn grote spijt moet ik u mededelen, dat in verband met ongesteldheid
van den uitgever de Aruba Post voorlopig niet zal verschijnen.
J.M. Vieyra-Vredeveld
w.n. Dire. N.V. Aruba Post
Drukkerij en Uitgeverij
Aruba
PS.
Het drukkers bedrijf zal als voorheen voortgezet worden.
Degene die het namens Simson Vieyra ondertekende was zijn echtgenote, hoe kon
het anders, want anderen die het
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voor hem zouden waarnemen, waren er niet. Het dagbladbedrijf was nog klein: als
de man ziek is, zet de vrouw het zo mogelijk voort. De rondzendbrief was primitief
gedrukt, droeg niet eens briefhoofd of datum; hij was in verschillende lettertypen
gezet, eindigde met een komma e.d.
Na korte tijd was Simson Vieyra weer in zoverre hersteld, dat de krant werd
voortgezet, maar de redacteur-drukker verlangde terug naar zijn vroegere betrekking
van telegrafist en verwisselde zijn redacteurszetel voor een plaats als
vliegtuigtelegrafist. Hij had zijn vak nog niet verleerd, want behalve dat hij het nieuws
uitwerkte, redigeerde, corrigeerde, soms zelfs zette en drukte, had hij het al die tijd
zelf uit de lucht moeten opvangen bovendien!
Als opvolger van Vieyra werd een Engelsman, evenmin een journalist, benoemd,
H.L. Leigh-Coop, die nog in de loop van hetzelfde jaar werd uitgezet omdat hij onder
het Britse vaarplichtbesluit viel en geen vergunning had een andere betrekking te
aanvaarden.
Mevrouw J.M. Vieyra Vredeveld leidt sindsdien het bedrijf.

Een dagblad van drie dagen.
‘Leefden wij in gewone tijden, dan zou het wellicht nodig zijn om in het eerste
nummer een verklaring op te nemen van de redenen die tot de uitgaaf van weer een
nieuw blad leidden. Maar wij leven immers niet in gewone tijden. Integendeel, wij
leven in zeer biezondere. In het oude Europa is een strijd losgebrand die elk uur
geschiedenis maakte’, zo schreef Simon Johannes Teunisse, een Haarlemmer, die
op Maandag 9 October 1939 zijn dagblad Stadseditie begon. (nr. 155.)
Teunisse zelf was hier aanvankelijk voor de C.P.I.M. gekomen, daarna was hij bij
de Hollandse Boekhandel geweest, had een tijdje gezeten, was op Aruba bij de olie
geweest, ter redactie van de Beurs- en Nieuwsberichten gekomen en thans begon hij
zelf een blad.
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Na lange voorbereidingen was het dan zover. Het blad werd gedrukt bij Paul Blok
en zou de nieuwstelegrammer ‘onvervormd en zonder omhaal van woorden
weergeven’, zoals de inleiding zeide. Maar behalve nieuwsblad wilde het ‘zoeken
naar wat verenigt, iets dat in tijden als deze meer dan ooit een gebod is’.
Waar Teunisse het nieuws vandaan haalde is niet opgehelderd, vermoedelijk ving
hij het dus clandestien op. De vertaling was goed en de correctie ook, want voordien
had Teunisse enige tijd als corrector op de redactie van de Beursen Nieuwsberichten
gezeten, waar hij ontslagen was ten tijde van de onregelmatigheden met de
nieuwstelegrammen waarover hiervoor sprake was.
Stadseditie was bedoeld als ochtendblad, het kwam uit omstreeks 9 uur (mogelijk
met het oog op de grote groep ambtenaren dus), zodat thans dus zowel Emmastad
als Willemstad haar Nederlandse dagblad hadden. Het blad verscheen drie dagen,
toen heeft een macht die reeds voordien een blad in de grond werkte ook aan dit vrije
dagblad een einde gemaakt.
Met een douceur of hoe dan ook, telegraphisch werd zijn evacuatie geregeld en
de Maandag nadat zijn ochtendblad de strijd met het vermeende monopolierecht had
aangebonden zat Teunisse op de boot.

De nestor der bladen.
Langzame groei.
Temidden van al deze komende en gaande bladen kwam nog immer elke Zaterdag
sedert de 5e Januari 1884 uit het missie-orgaan Amigoe di Curaçao. Pater Onderwater
was heengegaan en opgevolgd door Pater Willems, deze weer door Pater Bebelmans,
Pater Regouin, de Heer Van den Donk, die als onderwijzer op Curaçao gekomen in
1896
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priester gewijd werd, Pater Zwijsen en Pater Baars (niet de latere Apostolisch
Vicarius).
In 1901 werd Pater Raymundus Joannes Clemens Wahlen O.P. tot redacteur van
de Amigoe di Curaçao benoemd. Hiermede werd een nieuw tijdperk begonnen.
Pater Wahlen, geboren op 11 Januari 1871, priester gewijd op 10 Augustus 1896
en op 31 Augustus 1898 op Curaçao aangekomen als professor aan het toen bestaande
Groot Seminarie Scherpenheuvel, is zeventien jaren achtereen redacteur van de
Amigoe di Curaçao geweest. Hij is het die de journalistiek op Curaçao heeft
geëmancipeerd. Zijn geestige pen en levendige belangstelling voor alles wat Curaçao
betreft, hebben hem hierbij geholpen. Komt zijn naam ter sprake bij de behandeling
van de ontwikkeling van de Amigoe di Curaçao, welks beste redacteur hij tot nu toe
ver-uit geweest is, zijn betekenis voor de Curaçaose journalistiek is groter dan die
voor de Amigoe di Curaçao alleen. Niet omdat hij zijn krachten aan andere bladen
heeft gegeven (behalve dat hij, toen hij in 1918 de Amigoe di Curaçao verliet, de
redactie van La Cruz op zich nam, welk blad hij practisch tot 1940 redigeerde), maar
omdat door de wijze waarop hij de Amigoe di Curaçao van 1901 af redigeerde het
voor andere bladen noodzakelijk maakte, of zich te verbeteren of ten onder te gaan.
Nieuwtjes schrijven en polemiek voeren ging voordien wel, maar voor een degelijk
hoofdartikel ontbrak dikwijls de nodige tijd. Dan werd De Graafsche Courant of een
ander op Curaçao minder verspreid blad, een uitkomst in de nood en leverde een
mooi hoofdartikel en een tweede artikel.
De gestadige wisseling van redacteur hielp ook al niet mede om de Amigoe di
Curaçao, die een prestige had op te houden, tot hoger bloei te brengen.
De redactie werd door de Paters als een bijbaantje beschouwd, waarvoor niemand
werd opgeleid en dat een ieder zo spoedig mogelijk op eens anders rug trachtte te
schuiven.
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Is het dan wonder, dat eindelijk door den eigenaar - het Apostolisch Vicariaat - die
de krant op hoger peil wenste, werd ingezien, dat de redactie van een courant evenzeer
Missie-arbeid was als al het andere werk en een vol man eiste, die hoofdzakelijk
daaraan zijn tijd besteden kon?
Maar in een Missie zijn de werkers immer weinig en het werk altijd veel. Telkens
werd een nieuwe redacteur beproefd, maar ook herhaaldelijk ging de redactie weer
onder in de geestelijke bediening.
In Augustus 1901 kwamen echter op het onverwachtst door de opheffing van het
Groot Seminarie Scherpenheuvel verschillende mensen vrij en zodoende kon toen
ook gedacht worden aan de benoeming van een afzonderlijk redacteur van de Amigoe
di Curaçao.
Sommige oud-professoren kregen een pastoorsplaats terwijl de President van het
Seminarie, Pater R. Regouin met de Broeders naar Nederland repatrieerde.
Aan oud-professor Pater Wahlen werd de redactie opgedragen.

Een Curaçaos redactie-archief in 1901.
Pater Wahlen vertelde indertijd, dat het redactie-archief bestond uit een schaar, een
lijmpot en een doos knipsels. Geen klapper, zelfs geen volledige collectie der
verschenen jaargangen.
‘Toen voor de eerste maal een officieel Gouvernementsstuk verscheen in de Amigoe
di Curaçao, dacht men, dat ik het gestolen had. En toch had ik er eerlijk den Heer
Neumann, den Gouvernementsdrukker, een dubbeltje voor betaald, want een tarief
bestond er toen nog niet daar niemand die stukken kwam kopen’, zo zeide de
oud-redacteur eens!
Door geregelde publicatie dezer stukken wist Redacteur Wahlen de belangstelling
voor openbare aangelegenheden bij het publiek op te wekken en te onderhouden.
Thans
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bestaat er wel een tarief voor Gouvernementsstukken en zijn verschillende personen
o.a. ook de krantenredacties, er op geabonneerd.
Pater Wahlen heeft door zijn werk aan de Amigoe di Curaçao in de gehele
Curaçaose journalistiek baanbrekend werk verricht.

Voor het eerst een verslaggever in de Koloniale Raad.
De zaal van de toenmalige Koloniale Raad werd door geen publiek bezocht en de
begroting, door bijna niemand bijgewoond. Journalist Wahlen trok erheen.
De toenmalige voorzitter, de Heer Van der Bossche, was zo vriendelijk hem een
stoel te laten brengen en een plaats aan te wijzen naast den onder-voorzitter! De
leden van de Raad schenen de belangstelling van de Amigoe di Curaçao te waarderen,
want al heel spoedig vroegen de Heer Charles Jones en diens vriend, de Heer R.
Royer, een tafel voor de pers, die achter in de zaal kwam te staan, waar nu nog de
perstribune is.
Een eigen perstafel was iets geheel nieuws op Curaçao. Zij is er door Journalist
Wahlen gekomen en toen de Koloniale Raad eenmaal was voorgegaan, zijn langzaam,
zeer langzaam andere instellingen gevolgd met uitnodigingen voor de Pers en met
het schikken van tafels of plaatsen voor de vertegenwoordigers der plaatselijke
kranten. Tientallen jaren moesten evenwel voorbij gaan eer zulks regel werd.
Pater Wahlen opende hiervoor de deur in 1901. Door de oprichting van de Beursen Nieuwsberichten in 1935 werd de verslaggeverij gewoon gebruik op Curaçao.
Vooral echter door toedoen van Mr. Eduard M. Elias, die in 1940 het eerste hoofd
van de Gouvernementspersdienst werd, is de Pers op Curaçao bij de overheid een
erkende instelling geworden, die zich hierop ook organiseerde in de Curaçaose
Persvereniging in 1943.
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Alvorens het zover was moesten vele moeilijke jaren voorbij gaan. Pater Wahlens
belangstelling voor de Koloniale Raad - geen van de courantiers van voordien had
ook maar enige belangstelling hiervoor aan de dag gelegd - vond weerklank in dit
college, zodat de leden van de Raad bij een voorkomende vacature Redacteur Wahlen
candidaat stelden. De enige, die de vergaderingen bijwoonde, buiten de leden, was
Redacteur Wahlen: hij telde min of meer mede. Met hoofdschudden beduidde de
toenmalige Amigoeman den Heren, dat daar niets van komen kon en zo bracht een
katholiek geestelijke het in de Curaçaose Raad slechts tot een herstemming.
Behalve de vergaderingen van de Koloniale Raad werden ook de vergaderingen
van het Algemeen Nederlands Verbond en Onze Vloot, waarvan de redacteur
mede-oprichter was, trouw bijgewoond en verslagen, evenals de verschillende andere
openbare bijeenkomsten. Kortom men zag den redacteur overal en des Donderdags
geregeld op het kantoor van de K.W.I.M. bij den Heer De Vries en op de
Gouvernementssecretarie bij den Heer Hamelberg. De journalist werd een vaste
verschijning in de Curaçaose samenleving.
Begon zich zo gedurende het eerste decennium onzer eeuw de journalistiek op
Curaçao te ontwikkelen, het spreekt vanzelf, dat de krant van welke Redacteur Wahlen
de leiding had er het allereerst wel bij voer.
Zo ontwikkelde zich de Amigoe di Curaçao tot de hoogte van een betrouwbare
courant, waarin de geschiedenis van Curaçao en van de Missie zo volledig mogelijk
werd gegeboekstaafd.
Nieuw benoemde Gouverneurs en hoofdambtenaren gingen geregeld in Den Haag
op het Ministerie zich op de hoogte stellen van hun nieuwe werkkring en ontvingen
daar ter inzage de laatste jaargangen van de Amigoe di Curaçao.
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Een bewijs, dat de hoge autoriteiten gezag aan de Amigoe di Curaçao toekenden.

Curaçao in de Nederlandse Pers.
Iets, dat thans bij vrijwel alle redacties onzer Curaçaose dagbladen gewoon is, was
dat in Pater Wahlens jaren nog geenszins. Dat was de contrôle in hoeverre de
Nederlandse pers belangstelling toonde voor Curaçao.
Hiertoe nam Pater Wahlen een abonnement op de knipsels van Vaz Diaz, waaruit
bleek, dat de vaderlandse pers goede nota nam van Curaçao en van de Amigoe di
Curaçao, toen ter tijd practisch het enige weekblad, dat voor interesse in Nederland
in aanmerking kwam. Ook in de Koloniale Raad, in de Eerste en de Tweede Kamer
werd de Amigoe di Curaçao aangehaald.

Een goede krant krijgt medewerking.
Het beste bewijs, dat de Amigoe di Curaçao in de smaak viel was de spontane
medewerking van confraters en leken, welke Redacteur Wahlen wist te krijgen.
De hoogstaande originele Ditjes en Datjes van Jan Paul (pseudoniem voor Pater
J.P. Delgeur O.P.) kregen onder hem een welverdiende vermaardheid.
De Geschiedkundige Sprokkelingen van Pater Ambrosius Euwens O.P. - die later
zelf redacteur van de Amigoe di Curaçao zou worden - werden met graagte gelezen
en als kostbaar materiaal zuinig bewaard.
De Bovenwindse Stemmen en correspondenties van de eilanden Aruba en Bonaire
vestigden de aandacht der lezers op deze, ook grotendeels op Curaçao onbekende
eilanden.
En dit alles toen er nog niets te koop was op Curaçao en er in de verste verte nog
geen olielucht te bespeuren viel.
Saai en taai was het leven en het kostte heel wat moeite iedere Zaterdag de krant
enigszins lezenswaard te maken.
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Lange en vele jaren zijn sedertdien voorbij gegaan. Olie, fosfaat en scheepvaart
hebben een ongekende welvaart en bruisend leven op Curaçao gebracht.
Pater Wahlen bleef de leiding behouden tot 1918, toen hij zich uitsluitend tot La
Cruz (nr. 75) ging bepalen.
Na Pater Wahlen bezetten nog de redacteurszetel Pater Marcolinus Kösters en de
Pater Ambrosius Euwens, die door het ‘Koloniaal Weekblad’ de beste historicus van
Curaçao genoemd werd en wiens historische bijdragen ook thans nog altijd der moeite
van het lezen waard zijn. Ten tijde van Curaçaose aangelegenheden als de
oeververbinding, de watervoorziening vindt men in de Amigoe di Curaçao van die
dagen nog beredeneerde verslagen en critieken. (Pater Euwens stierf 13 December
1934; levensbeschrijving in Amigoe di Curaçao van 15 December 1934). Na Pater
Euwens werd Pater Petrus Innocentius Verriet de leider van de courant; hij bleef dit
tot Mei 1931, toen hij tot Apostolisch Vicarius werd benoemd. Mons. Verriet was
ook de oprichter van ‘La Union’ (nr. 112) in 1922, het orgaan van de R.K. Volksbond,
een blad dat ook een van de taken van het zich steeds ontwikkelende blad Amigoe
di Curaçao overnam.
Met Pater Maurus Hulsman werd in 1931 de eerste vakman tot hoofdredacteur
benoemd. Pater Hulsman, met journalisten in de familie, was zelf enige jaren redacteur
geweest van ‘De Waalbode’. Sedert Mei 1931 was hij de leider van de Amigoe di
Curaçao. Onder Pater Hulsman ontwikkelde het blad zich vooral in de buitenlandse
politiek, zoals bij het doorbladeren der jaargangen te zien is.
Onder de leiding van Pater Hulsman bestond de Amigoe di Curaçao een halve
eeuw, waarbij Pater Hulsman werd onderscheiden als ridder in de Orde van Oranje
Nassau. Hij is tot nu toe een der twee die in Curaçao om hun journalistieke arbeid
onderscheiden werden; Pater Ludovicus Jansen van de eerste Union is de andere.
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Twee jaar na dat jubileum, in 1935, had Pater Hulsman het zover weten te brengen
dat het weekblad tweemaal per week ging verschijnen. Het is ook aan het initiatief
van dezen Pater te danken, dat onder zijn opvolger in 1941 tot de uitbreiding in
dagblad-vorm kon worden overgegaan.
Reeds sedert 1929 - de vaste radio-verbinding met Europees Nederland - bestonden
gelijk opgemerkt plannen daartoe. De redenen waarom het deze plannen niet
verwezenlijkt werden, zijn eveneens in het voorgaande uiteengezet.
De toenmalige redacteur van het weekblad Pater M. Hulsman O.P. zat evenwel
niet stil. Toen hij gedurende zijn redacteurschap in Nederland kwam met verlof bracht
hij enige tijd door op de redactiekantoren van De Maasbode teneinde zijn
journalistieke ontwikkeling, die hij voor zijn komst naar Curaçao reeds als redacteur
van De Waalbode tot ontplooiing gebracht had, verder in een groot bedrijf te
bekwamen. Hoewel pogingen om er een dagblad van te maken niet gelukten, wist
Pater Hulsman in 1935 een tweemaal per week verschijnend orgaan van de Amigoe
di Curaçao te maken. Het blad ging toen elke Woensdag en Zaterdag verschijnen en
veranderde langzaam van missie-orgaan in een meer algemene krant, doordat voor
zover althans nog actueel, het wereldnieuws werd opgenomen, en vooral door de
politieke overzichten die van die tijd dateren.
Ook werd toen de nieuwe spelling ingevoerd.
De pogingen om van de Amigoe di Curaçao een dagblad te maken en daartoe een
leek als redacteur te doen uitkomen, strandden op het uitbreken van Wereldoorlog
II. Zoals evenwel in hoofdstuk IV is verhaald was een nieuwe drukkerij in aanbouw
en op 1 Maart 1941 gelukte het toch van de Amigoe di Curaçao een dagblad te maken,
dat sedertdien de nieuwsberichten publiceert van de Associated Press, Aneta, Center
of Information pro Deo, National Catholic Welfare Conference, alsmede nieuws uit
enkele andere bronnen.
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Een krant is een merkwaardig iets op Curaçao.
Een krant, het dagblad dus, blijft overigens een merkwaardigheid op Curaçao. Naar
oplage en omvang gelijkt de Curaçaose courant op een dorpsblad van Nederland. De
grootste Curaçaose courant telt niet meer dan vier bladzijden, waarbij voor de
papierschaarste van Wereldoorlog II soms op Zaterdagen nog een aantal extra
bladzijden kwam. De oplage varieert van 500 tot 4000. In Suriname van 600 tot
3000. Op St. Kitts, een Engers eiland in Caraibië ter grootte van Curaçao maar met
een derde zijner inwoners, zonder veeltaligheid, heeft men twee zeer kleine blaadjes,
die elk 500 oplage hebben. Zelfs provinciebladen in Nederland zijn groter, dan
dagbladen op Curaçao.
Naar de inhoud evenwel is de Curaçaose courant echter veel meer en neemt zij in
de samenleving een plaats in, die met de grote nationale bladen vergeleken kan
worden. Al het binnen- en buitenlands nieuws, dat in de dikke dagbladen van elders
staat, wordt saamgeperst in een Curaçaose courant. Alle Curaçaose dagbladen hebben
een abonnement op de grote nieuwsagentschappen. Gelijk men hiervoor zag kon de
Beurs- en Nieuwsberichten door financiële hulp van de Curaçaose Petroleum Industrie
Maatschappij N.V. een duur contract afsluiten met de N.T.M. Radio Holland N.V.
om telegraphisch nieuws te verkrijgen, toen het Curaçaose Gouvernement niet die
interesse betoond had voor hulp aan de plaatselijke Pers als bijvoorbeeld indertijd
het Surinaamse Gouvernement. Daar naast waren de dagbladen ingetekend op het
nieuws van de United Press, dat hier langs de kabel binnenkwam en feitelijk alleen
het zg. headline-nieuws omvatte. Toen de Amigoe di Curaçao dagblad werd tekende
hij in op de nieuwsdienst van de Associated Press, welke later ook door de Beursen Nieuwsberichten genomen werd. De oprichting van de Gouvernementspersdienst
bracht mede, dat de herleefde Aneta-dienst toen gratis - in de nood zag het
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Curaçaose Gouvernement de dringende noodzaak hiervan in - aan alle Curaçaose
bladen en de plaatselijke radio werd verstrekt.
Dit samentreffen is slechts in het voordeel van de Curaçaose pers geweest, die,
toen zij nog uitsluitend in contact stond met de instellingen van het moederland, te
weinig aandacht besteedde aan het werelddeel waarin de Curaçaose eilanden gelegen
zijn: Amerika. Vanzelfsprekend besteden de Noordamerikaanse persbureaux groter
aandacht aan het Westelijk halfrond en aan de Caraïbische zee, hetwelk alles voor
Curaçao van zeer groot belang is.
Een moeilijkheid daarentegen is het, dat alles in het Spaans of Engels binnenkomt,
zodat alles eerst vertaald moet worden voor wat de Nederlandse bladen betreft, die
ook het belangrijkste zijn. Is het hierom voor een dorpsblad in Nederland, dat naar
oplage en omvang even groot is, doenlijk voor één man, in de Curaçaose
omstandigheden is dit vanzelfsprekend uitgesloten, zodat elke krant hier een redactie
van enkele personen heeft. Mede door deze bezetting, de uiterst geringe technische
middelen en de dure nieuwsdiensten en correspondenties uit het buitenland, verkeren
de Curaçaose couranten financieel in een positie, die ver beneden het peil van de
Nederlandse plaatselijke couranten ligt. Practisch kan men zeggen, dat een Curaçaose
courant slechts door de ambitie en animo van haar redacteuren en drukkers in stand
gehouden kan worden onder de huidige omstandigheden. Deze positie wordt nog
moeilijker, omdat het courantenbedrijf op Curaçao een van de weinige zogenaamde
kleine bedrijven is, welker positie en moeilijkheden door overheids- en andere
instanties ten enenmale niet begrepen of zelfs maar benaderd worden.
Wat verder de inhoud der Curaçaose couranten aangaat, naast al dit wereldnieuws
staan daar de plaatselijke verslagen van de Staten en belangrijke vergaderingen,
uitvoerin-
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gen en bijeenkomsten, maar ook lange verslagen van diploma-uitreikingen,
auto-aanrijdingen, en in een enkel blad naar Zuid- en Midden-Amerikaanse zede de
rubriek- ‘Sociales’, waaronder de verjaardagen, partijen, bezoeken enz. van Jan en
alleman, doch dan ook werkelijk van alleman, in den brede worden uitgemeten,
gelardeerd met de fraaiste epitheta ornantia.
De internationale gebeurtenissen worden in de Curaçaose bladen gecommentarieerd,
maar de aanleg van een riolering krijgt soms ook een groot artikel.
Bij gebrek aan tijdschriften worden daarnaast vaak artikelen opgenomen in de
dagbladpers, die hiervoor in Nederland nimmer zouden worden aanvaard, omdat zij
in een tijdschrift thuis behoren.
Is hun inhoud evenwel van belang om toch onder de aandacht van het publiek
gebracht te worden, dan is de enige oplossing: opneming in een dagblad. Ook gebeurt
het een enkele maal, dat lieden vragen de resultaten van hun we tenschappelijk
onderzoek in de krant te publiceren. Hierin wordt vaak bewilligd teneinde ook zulke
mensen weer te helpen.
Hierdoor wordt een Curaçaose krant een samenpakking, welker waarde men
eigenlijk slechts leert appreciëren naarmate men langer in Curaçao woonachtig is.
Dat de Curaçaose krant zich hierdoor echter blijvend zal onderscheiden van de
dagbladen in grotere gemeenschappen is een feit. En zelfs van kleinere
gemeenschappen, die in andere landen gelegen zijn. De eilandpositie van Curaçao
brengt dit alles mede. Men is hier op de plaatselijke kranten aangewezen en kan zich
niet abonneren op een grote courant, zoals dit elders gebruikelijk was. Slechts
weinigen beschikken over de middelen om de inderdaad dagelijks per vliegtuig
aangevoerde nummers van de grote Venezolaanse dagbladen te kopen. Wel worden
van deze dagbladen ook dagelijks enkele tientallen verkocht. Vanzelfsprekend zijn
dezee bladen
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in het Spaans gesteld, hetgeen voor den Europesen Nederlander doorgaans helaas
een bezwaar blijft en de Spaans lezende in de te Willemstad zelf verschijnende Boletin
Comercial-Handelsblad en La Prensa al het wereldnieuws in de Spaanse taal kan
vinden, zij het slechts het headline-nieuws. De reden, dat men zich toch op
Venezolaanse bladen zou abonneren zou dus moeten spruiten uit de behoefte aan
nevenlectuur als commentaren en wat dit betreft bevatten de Venezolaanse bladen
feitelijk niet zoveel. Een belangrijk onderdeel van hun inhoud vormt het reeds eerder
ter sprake gebrachte ‘sociales’-nieuws.
De Curaçaose couranten vormen dus een eigen wereld, een wereldje in het klein,
zoals de gehele maatschappij in verkleinde vorm op Curaçao terug te vinden is, van
de staatkundige samenstelling - Curaçao is als een der grondwettelijk vastgestelde
delen van ons koninkrijk staatkundig gelijk aan het enorme Oost-Indië, 125.000
inwoners tegenover 60.000.000, met een Landvoogd, volksvertegenwoordiging,
departementen enz. - tot aan de gewone dagelijkse dingen. Deze kleine omvang heeft
nog een ander gevolg, nl. dat hier het gerucht, reeds sterk in de tropen van het zoveel
grotere Oost-Indië, op de golven van de Passaat elk willekeurig nieuwtje of bericht
eerder onder het publiek verspreidt dan dit door middel van de Pers of zelfs van de
radio te doen zou zijn. Men heeft hiervoor de naam het ‘Curaçaos geheim’ bedacht,
waarmede aangeduid worden zaken, die om een of andere reden niet of nog niet
langs de wegen der gewone publiciteit, Pers of radio, zijn bekend gemaakt, maar
welke toch algemeen bekend zijn.

De andere eilanden en de omgeving.
Reeds werd opgemerkt, dat Aruba een eigen dagblad heeft sedert 1938. Geen der
andere eilanden heeft zulks. Voor hun nieuwsvoorziening zijn deze eilanden geheel
en
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27. Godsdienstige bladen van katholieken, protestanten, joden, vrijmetselaars, rotarians.
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28. Politiële bladen (nrs. 152, 160 en 172), tijdschriften van de Arubaanse en Curaçaose
luchtbescherming (Aruba nr. 24 en Curaçao nr. 153) en het orgaan van de Weermacht (nr. 180).
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al aangewezen op de Curaçaose dagbladen, die naar Bonaire en de Bovenwindse
eilanden kunnen worden gestuurd. Aruba, dat een belangrijke post is voor de
Curaçaose dagbladen, krijgt deze dagelijks per vliegtuig toegestuurd, zodat de
intekenaren op Aruba en Curaçao hun krant ongeveer gelijktijdig ontvangen.
Over het algemeen kan men dus opmerken, dat afgezien van de verdiensten van
de Aruba Post, het eiland Curaçao ook de andere eilanden bedient. De meeste dagen nieuwsbladen hebben op deze eilanden eigen berichtgevers, waarvan vooral Juan
Enrique Croes (van La Esfera, Aruba nr. 30) en Francisco de Paula Wever van de
Amigoe di Curaçao en Jan Pauw van de Beurs- en Nieuwsberichten om hun
vaardigheid en juistheid van berichtgeving hier worden genoemd. Zij zijn evenwel
geen journalisten en vergaren in hun vrije tijd nieuws en zenden dat op. Met de
ontwikkeling van het nieuwsbladwezen heeft de Landsradio- en Telefoondienst op
initiatief van zijn directeur Ir. Carel A. Willemse in de loop van 1943 voor dit doel
ook een perstarief voor het verkeer tussen de eilanden onderling ingesteld. In zeldzame
gevallen stuurt de redactie van een Curaçaos dagblad wel eens een verslaggever naar
een ander eiland toe.
Tevens dient vermeld te worden, dat de Beurs- en Nieuwsberichten ook een aantal
intekenaren in Venezuela heeft onder de Nederlanders die daar voor de olie werken.
Dagblad Amigoe di Curaçao daarentegen heeft er weer meer in Suriname, waar men
eerst in 1943 zijn eerste dagblad ‘Het Nieuws’ heeft gekregen en het voordien met
enkele malen per week verschijnende nieuwsbladen - overigens voortreffelijk
geredigeerd en gepubliceerd met wonderbaarlijke hindernissen: in 1943 kwam er
voor het eerst een linotype in Suriname, voordien ging alles met de hand - moest
stellen.
De verzending geschiedt eenmaal per week per vliegpost (voor buitenlandse lezers
diene ter oriëntatie dat voor de
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oorlog en bootreis van Curaçao naar Paramaribo 10 dagen duurde, men vergist zich
wel eens in de afstand). Alle bladen besteden vanzelfsprekend een groeiende aandacht
aan deze gebieden, alsmede aan de Middel-Amerikaanse en Caraibische landen:

Gouvernements-persdienst en censuur.
Onvolledig bij een behandeling van de totstandkoming van de dagbladpers in Curaçao
zou het zijn de wording van de Gouvernementspersdienst te verzwijgen, die ofschoon
naast de dag- en nieuwsbladpers staande, toch een plaats in de journalistieke wereld
van Curaçao is gaan innemen. Vooral dank zij hem is de kloof, die gelijk vooral uit
hoofdstuk VI wel blijkt historisch geslagen werd tussen overheid en Pers overbrugd.
De Gouvernementspersdienst werd opgericht op 24 Juni 1940, ruim een maand
nadat Europees Nederland overrompeld was. Zijn oprichting werd mogelijk gemaakt,
door dat een Nederlands Journalist, Meester Eduard Maurits Elias - van de Nieuwe
Rotterdamsche Courant, de Provinciale Groninger Courant en de Haagsche Post die aanvankelijk in verband met de Wereldtentoonstelling te New York in de
Verenigde Staten was na haar sluiting op een reis in Mexico door de oorlog werd
overvallen, heil zocht op het naast bijzijnde Nederlandse grondgebied. Daar de
toenmalige Procureur-generaal Meester Thys van der Laan, een studievriend van
genoemden Elias, juist doende was binnen het kader der oorlogsmaatregelen een
censor te zoeken voor dit onheilsinstituut, kreeg Elias deze betrekking. Zij werd
gecombineerd met die van Hoofd van de Gouvernementspersdienst. Deze tak van
dienst ressorteerde onder de rijksregering te Londen en zou samen werken met de
in Londen werkende Regerings-Voorlichtingsdienst (onder leiding van Adriaan Pelt,
voor de oorlog Volkenbondsjournalist), de in
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Suriname op te richten Gouvernementspersdienst (eerst onder J.H. Boas van de
Maasbode, na Januari 1943 onder Joh. van de Walle van de Beurs- en
Nieuwsberichten), de in Batavia opgerichte Regerings-publiciteitsdienst (onder J.
Ritman van het Bataviasch Nieuwsblad) en de in New York en Australië op te richten
Inlichtingenkantoren, die in iets losser verband met de regering stonden.
De overheidsinstanties besloten voorts om de Nederlandse berichten, welke door
het Persagentschap Aneta rondgeseind werden, door middel van de
Gouvernementspersdiensten te laten distribueren, met dien verstande, dat opneming
ervan niet verplicht was.
Door de verbreking van het contact met het moederland gingen de bladen zich
meer op buitenlandse radio-stations concentreren, zodat er vrijwel geen Nederlands
nieuws in de Pers verscheen. Te laat deed toen de Overheid, wat zij, zoals hiervoor
werd opgemerkt, al veel eerder had moeten doen, de niet voldoende kapitaalkrachtige
kranten helpen door verstrekking van Nederlands nieuws, een nationaal belang van
de eerste orde. De kranten hebben deze geste van de eerste dag af op zulk een hoge
prijs gesteld, dat het vrijwel niet is voorgekomen, dat berichten niet werden
opgenomen. Deze daad van het Curaçaose gouvernement was de eerste peiler van
de brug, die eerlang geslagen zou worden over de kloof, die gouvernement en Pers
van Curaçao zo lang gescheiden had gehouden.

Het ‘Monsterverbond’.
De taak van de Gouvernementspersdienst, die door de bladen aanvankjelijk slechts
schuchter aanvaard werd, was als volgt samen te vatten:
1) Propaganda naar binnen. Daarbij bedient de Gouvernementspersdienst zich
van de plaatselijke Pers en radio, distribueert hij brochures. De berichtendienst van
Aneta
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voorlichting over wat in de bezette gebieden van Europa en later ook van Indië
gebeurde, vielen hier onder.
Naar buiten, waarbij de bedoeling voorzit feiten en geen tendentieuze commentaren
te geven. In het kort dus: bekendmaking van de Nederlandse gebieden en hun cultuur,
economie enz. in den vreemde.
2) Censuur. In feitelijke zin los staande van de Gouvernementspersdienst, maar
bij wijze van een personele unie hiermede verenigd, was de censuur, die opgedragen
werd aan Mr. Elias, immers ook hoofd van de Gouvernementspersdienst, Mr. Elias
heeft dit terecht steeds als een ‘monsterverbond’ aangemerkt.
De norm der censuur was, dat niets in de krant mocht wat naar de mening des
censors a) beledigend was voor bepaalde volksgroepen teneinde voortwoekering van
de splijtzwam te voorkomen, b) niets over militaire en maritieme aangelegenheden,
c) niets wat aan met ons Koninkrijk geallieerde landen onwelgevallig zou kunnen
zijn.
Evenals de bladen heeft ook de Gouvernements-persdienst moeten worstelen om
zich een plaats te verwerven in de besloten Curaçaose samenleving. Van Propaganda
moest men op de Curaçaose eilanden niets hebben, vooral omdat men geneigd was
te veronderstellen, dat Propaganda de verspreiding van gezwollen en verdraaide
berichten en voorstellingen zou betekenen, om nog niet te spreken van uitgesproken
leugens, zoals die door den vijand werden verspreid. De weg, die de
Gouvernementspersdienst moest gaan was geplaveid met wanbegrip en miskenning.
Het getuigt van de goede nationale zin der Curaçaose bladen, dat de
Gouvernementspersdienst in een vraaggesprek met Dagblad Amigoe di Curaçao van
23 Juni 1941, waaraan bovenstaande punten ontleend zijn, dus reeds na één jaar
bestaan te hebben, kon getuigen van de Pers alle medewerking te hebben mogen
ondervinden.
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De propaganda bleef beperkt tot zuivere berichten en rustige voorlichting. Hoewel
in enkele gevallen opdringerig, is de houding van de Gouvernementspersdienst toch
zo geweest, dat niemand hem meer zou willen missen. Het is de samenwerking tussen
de Gouvernementspersdienst en de plaatselijke Pers geweest, die aan beide baat heeft
gebracht.
Een ernstig misverstand was, dat men in de Gouvernementspersdienst een soort
gelijkschakeling van de Curaçaose pers verwachtte. Men sprak zelfs van ‘Perschef’,
als bestonde hier gelijk in totalitaire landen, een overheidsinstantie, die gezag kon
oefenen op de bladen. Men beschouwde soms de Gouvernementspersdienst zelfs als
de vertegenwoordiger van de Curaçaose pers als geheel, hetgeen al even onjuist was,
omdat de bladen onderling daartoe dan mandaat zouden moeten hebben gegeven,
hetgeen zij nimmer hebben gedaan.
In feite staat de Gouvernementspersdienst geheel naast de plaatselijke bladen, die
hem bij zwijgende overeenkomst als gelijkberechtigde aanvaarden. Het pleit voor
de onafhankelijkheidszin der Curaçaose pers en voor de democratische inslag van
de Gouvernementspersdienst, dat in dit opzicht onderling geen conflicten zijn
voorgekomen.
Conflict tussen Pers en Gouvernementspersdienst.
Een conflict met de Gouvernementspersdienst kwam door de censuur, die bij
Proclamatie van 10 Mei 1940, afdeling B, artikel 13, werd afgekondigd. Op 4 Juni
1940 verscheen een Algemene Bekendmaking waarin de censuurbepalingen werden
uitgestippeld:
Deze luidde aldus:
Algemene Bekendmaking
De Procureur-Generaal.
Gelet op
artikel 13 van de Proclamatie van de 10de Mei 1940 houdende bepalingen betreffende
het Militair Gezag, de be-
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voegdheden van den Procureur-Generaal en de instelling van een Biezondere
Rechtbank in Curaçao gedurende de Staat van Beleg (P.B. 1940 No. 38), heeft de
navolgende bepalingen vastgesteld.
Artikel 1: Het is verboden een dagblad, periodiek, vlugschrift of enigerlei ander
drukwerk, geschrift of tekening te drukken, uit te geven of - voor zover zij in de
Nederlandse taal zijn gedrukt of uitgegeven - te verspreiden, aan te plakken of in de
handel te brengen.
Artikel 2: Van het in artikel 1 gestelde verbod kan door den Procureur-Generaal
ontheffing worden verleend. Aan een ontheffing kan de Procureur-Generaal algemene
of biezondere voorwaarden verbinden, terwijl eenmaal vastgestelde voorwaarden
door den Procureur-Generaal kunnen worden ingetrokken, gewijzigd of aangevuld.
Artikel 3: Verleende ontheffingen kunnen door den Procureur-Generaal te allen tijde
en zonder opgave van redenen worden ingetrokken.
Artikel 4: Ontheffing van het in artikel 1 gestelde verbod wordt van rechtswege
geacht te zijn verleend ten aanzien van alle in artikel 1 bedoelde drukwerken,
geschriften en tekeningen voor zover in deze algemene bekendmaking niet anders
is bepaald, dan we! door den Procureur-Generaal - bij algemene bekendmaking of
biezondere aanzegging - niet anders zal worden bepaald.
Artikel 5: Een algemene bekendmaking of biezondere aanzegging, als in het vorige
artikel bedoeld, kan mede betreffen het drukken, uitgeven, verspreiden, aanplakken
of in de handel brengen van alle in artikel 1 bedoelde drukwerken, geschriften of
tekeningen van een bepaalden natuurlijken dan wel rechtspersoon of lichaam, hetzij
door dien natuurlijken of rechtspersoon of door dat lichaam zelf, hetzij door derden.
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Artikel 6: 1. Geen ontheffing, als bedoeld in artikel 4, wordt geacht te zijn verleend
voor zoverre het drukwerk, geschrift of de tekening naar inhoud en (of) strekking
dan wel naar de uiterlijke vorm:
a. een afbeelding, beschrijving of enige biesonderheid inhoudt met betrekking tot
's lands defensie in het algemeen, dan wel biezonderlijk met betrekking tot functies
en standplaatsen van militairen, enig militair werk, militair materieel, bij althans ten
behoeve van de weermacht in gebruik, gebouwen en getimmerten, waarin militairen
zijn ondergebracht voor welk doeleinde ook of waarin zich militaire burelen,
stafkwartieren of commandoposten bevinden, of waarin militaire paarden of militair
materieel zijn ondergebracht, militaire vliegvelden, vliegparken en landingsterreinen
met hun roerend en onroerend toebehoren, bivaks, militaire autoen wagenparken, en
in het algemeen alle dergelijke of andere gegevens omtrent land- en zeemacht, haar
taak, bevoorrading, uitrusting en verrichtingen;
b. bestemd en (of) geschikt is om de krijgstucht bij en het zelfvertrouwen in de
weermacht of enig onder- of bestanddeel daarvan te ondermijnen, en in hef algemeen
moet worden geacht gevaar op te leveren voor de geest van de weermacht of voor
de veiligheid des lands;
c. beledigend, dan wel nodeloos krenkend moet worden geacht voor het openbaar
gezag, enig openbaar lichaam of enige openbare instelling;
d. afbreuk kan doen aan de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van de bevolking;
e. ingevolge mededeling van den Gouverneur van Curaçao op enigerlei andere
wijze afbreuk doet aan de belangen en (of) de veiligheid van de Staat.
2. Onder de uitdrukking ‘naar de uiterlijke vorm’, gebezigd in lid 1 van dit artikel,
wordt o.m. verstaan:
a. het gebruik van sensationele koppen en sensationele slagzinnen, welke geen
voldoende verantwoording vinden
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in de inhoud van de berichten, waarop zij betrekking hebben;
b. het zodanig weergeven van officiële berichten, dat de oorspronkelijke strekking
niet tot haar recht komt.
Een ieder, wien zulks aangaat, wordt herinnerd aan het bepaalde in artikel 17 van
de Proclamatie van de 10e Mei 1940 (P.B. 1940 No. 38), waarbij de overtreding van
enige gebods- en verbodsbepaling, krachtens de bevoegdheden, in bovengenoemde
en volgende proclamaties vermeld, uitgevaardigd door den Gouverneur of vanwege
hem door het Militair gezag en door den Procureur-Generaal wordt beschouwd als
een misdrijf en gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete
van ten hoogste zes honderd gulden.
Willemstad, de 4e Juni 1940
De Procureur-Generaal voornoemd,
Th. van der Laan.
Zoals men uit dit voer de Curaçaose persgeschiedenis belangrijke document ziet, is
het een vaag gestelde bepaling omtrent de hiervoor reeds genoemde drie feiten, die
niet meer gepubliceerd mochten worden.
Het feit, dat deze Algemene Bekendmaking te vaag was gesteld heeft de censuur
in Curaçao tot een fiasco gemaakt, waaraan een einde werd gemaakt op 1 September
1942, toen de praeventieve censuur, met uitzondering van die op militaire en
maritieme aangelegenheden, werd afgeschaft en vervangen door een Adviseurschap,
hetwelk een wassen neus bleek te zijn.
In zoverre de Gouvernementspersdienst de vrijwillige mede- en samenwerking
met de Pers ambiëerde is hij geslaagd, alle pogingen waarbij de
Gouvernementspersdienst in een of andere hoedanigheid opgedrongen werd aan de
Pers zijn mislukt, hetgeen zeker pleit voor de democratische
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zin van onafhankelijkheid van de Pers, die geen inmenging van bedrijven of overheid
wenste.
De praeventieve censuur op de Pers - de censuur op brieven, telefoon en telegraaf
staat hier buiten beschouwing - viel onder den Procureur-generaal, die haar eerst zelf
oefende en na instelling van de Gouvernementspersdienst op 24 Juni 1940 opdroeg
aan deszelfs hoofd, Mr. Eduard M. Elias.
De regeling was zodanig, dat elke krant haar drukproeven ten minste twee uren
voor de verschijning van het blad aan de Gouvernementspersdienst moest laten
bezorgen, een ongerief dat verergerd werd doordat het gouvernement over loopjongens
kon beschikken en de kleine krantenbedrijven niet. Daar stond evenwel tegenover,
dat de loopjongen tegelijkertijd het Aneta-nieuws mee terug kreeg, want dat werd
en wordt door middel van de Gouvernementspersdienst verspreid. Had de censor
bezwaar, dan telefoneerde hij. Op zichzelf hadden de redacties hiertegen geen
bezwaar, omdat alle redacties steeds de nationale zaak hebben willen dienen. Zij
wilden dit echter doen met behoud van de democratische gedachte en in strijd
hiermede kon de censor zonder opgave van redenen stukken verbieden. Welke de
normen waren om tot schrapping van een artikel over te gaan is nimmer duidelijk
geworden en zeker niet uit de officiële interpretatie van de Algemene Bekendmaking,
welke vervat was in een brief, die de censor op 17 Februari 1942 (wel wat laat) aan
Dagblad Amigoe di Curaçao schreef:
‘Mijn antwoord op uw brief van 15 dezer kan kort zijn, want het antwoord op uw
vragen vindt ge in bijgaande bepalingen van den Procureur Generaal. Uiteraard doen
zich wel eens incidentele gevallen voor, waarin een incidentele beslissing moet
worden genomen. “Panta rhei” - óók de censuur, doch dàn geldt de geest van des
procureurs generaal bepalingen. Deze geest te dienten in samenwerking
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met de pers en in het belang van de Curaçaose samenleving is de taak van
Uw dw.
Elias, Censor’.
Het beginsel was dus ‘panta rhei’, de geest des procureurs-generaal, die in elk geval
afzonderlijk de doorslag gaf, De Staten van Curaçao vroegen kort daarop in het
Voorlopig Verslag van de Curaçaose Begroting 1943 welke de richtlijnen der censuur
waren: Wat was gebeurd? Begin 1942 had de Beurs- en Nieuwsberichten een verslag
van een zitting des Krijgsraads gegeven, die naar sommiger mening tendentieus was.
Ook hadden zich enkele conflicten voorgedaan als gevolg waarvan de Amigoe di
Curaçao geschorst was.
De, Amigoe di Curaçao had een artikel geschreven, waarin gewezen werd op de
broeiende toestanden in het zg. Chinezenkamp. Het betrokken artikel was door den
censor verboden en kort daarop gebeurden er in genoemd kamp dingen, die zelfs
enkele slachtoffers kostten. In de sensationele vergadering van de Staten, dien toen
op 21 April 1942 gehouden werd, vroeg het Statenlid Ernesto C. Martijn om ‘soepeler
toepassing van de censuur. Het publiek moet beter ingelicht worden. Het herhaaldelijk
toepassen van de censuur betekent zwakte van het Bestuur.’
Ook in de afdelingsvergadering der Staten werd de zaak der censuur besproken
en zo schreven tenslotte de Staten in hun Voorlopig Verslag bij de Curaçaose
Begroting 1943:
‘Gevraagd werd welke de richtlijnen zijn bij de oefening van de censuur, zowel
over brieven als over krantenberichten.
De publicatie van verslagen (in de “Beurs- en Nieuwsberichten”) van de zittingen
van de Krijgsraad in een bekende zaak van de laatste tijd, werd door enkele leden
bedenkelijk
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geacht, vooral, omdat zij ook van tendentieus commentaar zijn voorzien vanwege
de betrokken redactie. Gemeend werd, dat deze stukken zeker door den vijand te
onzen nadele uitgebuit kunnen worden’. (Curaçaose Begroting 1943, Voorlopig
verslag).
Later, in het Eindverslag voor dezelfde Begroting luidde het nogmaals:
‘Men was het in de afdelingen in principe met het Bestuur eens, dat het niet op de
weg van den censor ligt om verslagen van openbare vergaderingen te censureren.
Niet uit het oog dient echter verloren te worden, dat men in dergelijke verslagen
dingen zou kunnen zeggen, die niet juist zijn en waarvan [de gevolgen] ons ten nadele
zouden kunnen strekken. Het zou daarom beter zijn ook deze verslagen den censor
te laten passeren’. (Curaçaose Begroting 1943 Eindverslag). De Statenleden hadden
zich niet vergewist op de redactiekantoren zelf, want dan zouden zij geweten hebben,
dat al zulke verslagen inderdaad den censor passeerden: alles passeerde hem.
Zij kregen hierop de hiervoor afgedrukte vage Bekendmaking van 4 Juni 1940
toegezonden, ditmaal zonder enige interpretatie. De zaak liep tenslotte dood bij
behandeling in openbare vergadering.
Het was evenwel bijna het einde van de strijd. In Mei 1940 was de censuur
ingesteld.
Het was de Amigoe di Curaçao, die reeds zeer spoedig met de censuur in conflict
kwam, toen de redactie een artikel over een toen aanhangig Curom-conflict wilde
publiceren, een beschouwing dus over een zuiver plaatselijke aangelegenheid, welke
beschouwing door den censor verboden werd. Dat was op 17 Juli 1940. De Amigoe
di Curaçao kwam toen uit met een witte voorpagina, waarop het woord ‘censuur’
prijkte.
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De Curaçaose censuur is geen succes geworden, Gelukkig niet. De tijd is nog onrijp
om aan deze contemporaine gebeurtenis een objectieve beschouwing te kunnen
wijden, doch wel kan worden gezegd, dat de wijze waarop de censuur hier toegepast
werd, enerzijds toch zeker enigszins grillig was. Zo is het voorgekomen dat berichten,
die Radio-Oranje te Londen had rondgeroepen in de Curaçaose pers niet mochten
worden opgenomen.
In strijd met de aanvankelijke toestemming om nieuwstelegrammen van buiten
onverkort op te nemen, is het gebeurd, dat een naam uit een AP-telegram werd
geschrapt. Het is voorkomen, dat geen verslag van plaatselijke gebeurtenissen mocht
worden gegeven, die dan later toch uitvoerig in de Venezolaanse bladen werden
besproken; wanneer ze vervolgens door de grote persbureaux waren verspreid, werden
zij toch in de Curaçaose bladen opgenomen. De strijd is evenwel volsireden en de
Pers is als overwinnares uit het perk getreden. Zonder verder te willen treden in de
détails van wat met de censuur op Curaçao verbonden is, worde slechts de zo juist
aangestipte gebeurtenis vermeld, die volledigheidshalve niet verzwegen kan worden.
Het is vooral Dagblad Amigoe di Curaçao geweest, dat de strijd tegen de censuur
gestreden heeft, mede omdat men uit de wijze van toepassing der censuur sterk de
indruk kreeg dat de censuur bepaalde groepen en personen in bescherming nam, die
andere bladen onder hun invloed hadden. Wekenlang verschenen regelmatig witte
plekken in Dagblad Amigoe di Curaçao, toen bepaalde arbeidsconflicten hier broeiden
en losbarstten. Toen aan Dagblad Amigoe di Curaçao verboden werd om ingezonden
stukken van beide partijen op te nemen en alleen de werkgeverszijde haar standpunt
mocht verduidelijken in de pers, toen een redactionele beschouwing hieromtrent
verboden werd en de redactie in de witte ruimte die ontstond enkele artikelen uit de
Staatsregeling, o.a. art.
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4. ‘Slavernij wordt in Curaçao niet geduld’ publiceerde, werd Dagblad Amigoe di
Curaçao voor twee dagen geschorst. Dat historisch evenement vond plaats op 19 en
20 Maart 1942.
De fiere Nederlandse Leeuw stond in de zegels gedrukt, die op vrij Nederlands
grondgebied een drukpers kluisterden. De dagen, dat het blad niet verscheen, waren
in de stad dagen van uitbundige vreugde. Toen Dagblad Amigoe di Curaçao op 21
Maart 1942 weer verscheen, was het nummer wederom zwaar gecensureerd. Uit deze
verwikkeling, welke slechts volledigheidshalve naar de feiten wordt vermeld, is toch,
gelijk uit zoveel kwaads, iets goeds voortgekomen.
De strijd tussen Pers en overheid was begrijpelijk. Na hetgeen in hoofdstuk VI
gezegd is over de taal, die allerlei scribenten in het verleden hadden uitgeslagen over
de autoriteiten, na de houding die de Pers vaak had aangenomen tegen de overheid
is het te begrijpen geweest, dat de overheid zelve weinig animo vertoonde om de
Pers als zodanig te erkennen. Weliswaar had de komst van de
Gouvernementspersdienst in de verhouding enige verbetering gebracht, maar de
Overheid stond als geheel te terughoudend tegenover de Pers, in wie zij feitelijk een
instantie zag, waarvan zij alles te verwachten had dat kwaad was. Inlichtingen werden
buiten de opgave van de burgerlijke stand en soortgelijke berichten aan de Pers niet
gegeven.
Motieven waarom de overheid dit of dat deed of zou doen werden niet
medegedeeld. Bij herhaling is gedurende de censuurstrijd door Dagblad Amigoe di
Curaçao - de andere bladen onthielden zich van deelneming aan de strijd, doch
stonden sympathiek tegenover de houding van de Amigoe - aangedrongen op het
houden van persconferenties, waarbij de gouverneur of een door hem gemachtigde
een ronde-tafel-conferentie zou houden met de persvertegenwoordigers. Niet dat het
de bedoeling was alles wat daar besproken werd
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in de bladen te publiceren, maar veeleer om toenadering te bewerkstelligen, om de
niet immer terstond begrepen achtergrond van bestuursmaatregelen te doen inzien
e.d. Is het verschijningsverbod van Dagblad Amigoe di Curaçao een humoristische,
zij het voorbij gegane episode uit de persgeschiedenis van Curaçao, een goed gevolg
van het conflict is geweest, dat twee dagen na het verschijningsverbod (op 23 Maart
1942) in Dagblad Amigoe di Curaçao een - overigens ook weer zwaar gecensureerd
- artikel verscheen, waarin de mededeling wordt gedaan, dat om de veertien dagen
persconferenties bij den Procureur-generaal zouden worden gehouden, waarbij de
Pers gelegenheid zou hebben alles te vragen wat zij maar wilde. In de practijk zijn
deze conferenties bij gebrek aan tijd niet om de veertien dagen gehouden, maar sedert
het verschijningsverbod worden zowel door den gouverneur als door de verschillende
ambtenaren die iets te vertellen hebben regelmatig persconferenties gehouden.
Niet dat met het verschijningsverbod het conflict van de baan was. Herhaaldelijk
zijn nog schrappingen voorgekomen.
Slechts zij vermeld, dat toen Gouverneur Gielliam J.J. Wouters op 15 Juli 1942
het bestuur van Curaçao aan zijn opvolger Gouverneur Dr. Petrus A. Kasteel had
overgedragen, deze laatste de praeventieve censuur afschafte op 1 September 1942.
Vermelding verdient daarbij, dat het hoofd van de Gouvernementspersdienst als
Raadgever werd aangesteld, dat aanvankelijk alle proeven als voorheen moesten
worden ingeleverd en dat hij al dan niet kon adviseren voor opneming. Daar dit stelsel
in de practijk een wassen neus is gebleken - genoemd hoofd was wel wijzer en
adviseerde nimmer iets - verliep het al na enkele weken.
De kloof tussen Pers en Overheid is diep en breed. Deze kloof moet er blijven in
een democratische staat. Want soms
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zal het de taak der Pers zijn de weg te wijzen aan de gerechtigheid in de landszalen;
zij zal der regering of het gouvernement de wensen des volks moeten mededelen en
vaak critiek moeten oefenen op het overheidsbeleid. Er dient dus een scheiding te
zijn en nooit mag de Pers de slavin worden van de regering, zoals in totalitaire landen
het geval is. Maar er dient over deze kloof een brug te zijn, want naast deze
vorengenoemde taak heeft de Pers ook als taak de zorgen en wensen der regeerders
aan het volk over te brengen.
De journalistieke geschiedenis van Curaçao doet zien, dat daaraan heel wat
mankeerde - maar van beide zijden. Het is de verdienste van de overheid, dat zij door
haar gouvernementspersdienst de eerste peiler, zoals hiervoor geschreven werd, in
de grond heeft willen slaan om de kloof te overbruggen.
De samenwerking tussen Overheid en Pers is thans van goede aard; wel is de vrije
meningsuiting door biezondere en vaak plaatselijke en persoonlijke factoren ten
zeerste beperkt, doch de onderlinge verstandhouding is beter en ook al zullen
conflicten tussen Overheid en Pers op Curaçao misschien niet tot het verleden behoren,
er bestaat een weg, waarlangs zij tot elkander kunnen komen.

De algemene nieuwsberichtgeving en de nationale taak der Pers.
Men kan slechts hopen, dat deze weg druk bewandeld worde. De bestendiging van
een goede verstandhouding tussen Overheid en Pers is vooral in een overzees gebied
van groot nationaal, dus algemeen belang. Zulk een verstandhouding is goed voor
de Overheid, omdat zij de steun der Pers nodig heeft als een der voornaamste middelen
voor de verspreiding van de nationale gedachte.
De betekenis van dit laatste kan slechts diegene bevroe-
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den, die onze overzeese gewesten van eigen aanschouwing kent, hun vraagstukken
heeft leren begrijpen en inzien en die ter vergelijking ook de koloniën of afhankelijke
gebieden van andere mogendheden gezien heeft. Geen belangrijker factor in dit
verband dan de Pers, die voor haar nationale taak in zulke gewesten zeker: op de
steun der Overheid moet kunnen rekenen.
De algemene nieuwsberichtgeving en de nationale taak der Pers treedt hierbij naar
voren.
De algemene nieuwsvoorziening van de Curaçaose nieuwsbladen is steeds min of
meer Noordamerikaans georiënteerd geweest. Alleen de Beurs- en Nieuwsberichten
kreeg, zoals hiervoor gezegd, vóór Mei 1940 enig telegraphisch Nederlands nieuws.
De andere bladen publiceerden dit of uit de Beurs- en Nieuwsberichten of uit
Nederlandse kranten na haar aankomst op Curaçao (dit was ongeveer een week na
verschijning).
De Amigoe di Curaçao en de Beurs- en Nieuwsberichten ontvangen thans de
uitvoerige S.A.-uitzending van de Associated Press, ruim 1O.OOO telegramwoorden
per etmaal. De plaatselijke radio, de Curom, ontvangt hiervan inzage, doch mag
feitelijk slechts een gedeelte van 17 minuten per dag voor haar uitzending gebruiken.
De Boletin Comercial-Handelsblad en La Prensa ontvangen een soortgelijke
nieuwsvoorziening, zij het kleiner van omvang, van de United Press.
Alle andere nieuwsbladen nemen het nieuws over uit deze bladen of radio.
Vanzelfsprekend zijn deze nieuwsbureaux in hun berichten over Europees
Nederland, Suriname en Oost-Indië schaarser dan voor een Nederlands gewest als
de Curaçaose eilanden wenselijk geacht moet worden. Daarom werd na de instelling
van de Gouvernementspersdienst in Juni 1940 besloten aan alle bladen, alsmede aan
de Curom, kosteloos
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het op ons Koninkrijk betrekking hebbende Aneta-nieuws te verstrekken. De
rijks-overheid, die dit bekostigt, en de Curaçaose die te beginnen met 1945 vijfduizend
gulden 's jaars subsidie geeft aan Aneta, hebben hiermede een warm geapprecieerde
daad gesteld tegenover de publiciteitsorganen van Curaçao, die begerig waren dit
Aneta-nieuws te ontvangen, doch om vele redenen zelf hiertoe niet in staat waren.
De plaatselijke Gouvernementspersdienst, ontvangt het actuele nieuws tweemaal
's daags radiotelegrafisch van Aneta uit New York. Verder krijgt hij per luchtpost
algemene correspondenties, hetwelk alles uniform aan alle bladen en de radio wordt
versteekt. Op deze wijze is naast een uitnemende en onafhankelijke algemene
nieuwsberichtgeving ook het nationale element in onze Curaçaose Pers gedurende
deze oorlog aanzienlijk versterkt.
In verband hiermede zij vermeld de instelling door de Curaçaose Persvereniging
van de Aneta-Reutercommissie. Deze commissie werd in de zomer van 1944 gevormd,
toen de toenmalige bedrijfsleider van Aneta, Arnold Vas Dias, die later met de
invaderende legers de strijd in ons moederland zou verslaan, enige dagen op Curaçao
verbleef in verband met het bezoek van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana
aan onze eilanden.
Deze Aneta-Reuter-commissie, bestaande uit de Heren Hendrik de Wit, redacteur
van de Beurs- en Nieuwsberichten, Louis W. de Wit, directeur van hetzelfde blad,
en Eugène A. Winters van de Gouvernementspersdienst en het Aneta-agentschap te
Willemstad, heeft kort daarop in een uitnemend rapport enkele gedachten
geformuleerd.
Deze Aneta-Reutercommissie stelde zich ‘tot taak om voor de Pers in Curaçao in
het algemeen de gronden te onderzoeken, die tot versterking van het Nederlandse
ele-
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ment (Aneta) in het internationaal perswezen (nieuwsvoorziening) zouden kunnen
leiden’.
Een geschiedbeschrijving houdt zich onledig met hetgeen geschied is. In hoeverre
het dus wenselijk en mogelijk zal zijn dat de huidige band, die de kosteloze
verstrekking van Nederlands nieuws medebrengt, in de toekomst worde bestendigd,
is thans niet ter sprake.
Deze regeling is vanzelfsprekend, zoals de Aneta-Reuter-commissie opmerkt, een
‘oorlogsinstituut, dat als zodanig geen garanties voor voortzetting in vredestijd biedt.’
Dit instituut is een band tussen Overheid en Pers, die weliswaar gedurende de
jaren dat zij bestaat, soepel is gebleken - de bladen zijn niet verplicht iets op te nemen
van wat aangeboden wordt en worden niet om rekenschap gevraagd voor mogelijke
weigering - maar aan de andere kant is het een band, die misschien eens misbruikt
zou kunnen worden.
Een publiciteitsinstituut als de Curom, de plaatselijke radio-vereniging welker
belang en betekenis eveneens gedurende de tweede wereldoorlog gegroeid is, geniet
van overheidswege een aanzienlijk subsidie. Aan contributies van de leden komt
slechts 8000 G. binnen, waarnaast de rijksregering (merkwaardig genoeg) nog 22.000
G. betaalt en uit de loterij-bond Fortuna, wier aandelen eveneens door de Overheid
worden toegewezen, nog 18.000 G. gemaakt wordt. De Curaçaose nieuwsbladen
genieten geen enkele subsidie en het zou trouwens de vraag zijn of een hunner een
subsidie zou aanvaarden. Zelfs een aanbod van overheidswege om met gebruikmaking
van oorlogswetten, van de krantenbedrijven die met de meest onwaarschijnlijk
klinkende personeelsmoeilijkheden kampen zg. verplichte bedrijven te maken, is
niet aanvaard. De Curaçaose bladen zijn juist door hun kleine omvang ongenaakbare,
en soms zelfs weinig genietbare, perken van ontoegankelijkheid en onafhankelijkheid.
Aan de andere kant is het historisch ge-
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bleken uit hetgeen in dit hoofdstuk over Suriname en Curaçao gezegd werd, dat op
een of andere wijze de bestaande regeling in ons nationaal belang dient te worden
bestendigd. Vanzelfsprekend is het thans nog te vroeg zelfs maar te gissen op welke
wijze deze bestendiging het best zal kunnen geschieden.
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Hoofdstuk VIII.
De journalist en Curaçao.
De bodem der Curaçaose eilanden is vruchtbaar. Hoe dor de aanblik in de droge tijd
ook zij, hoe bruin en verdroogd alles er uitzie, nog zijn de eerste droppels van de
regen niet gevallen of het groen ontspruit aan de knoppen, het gras schiet op uit de
bodem, de bloemen tooien de velden en groeien als de orchideeën van de
Christoffelberg tot in de oksels der bomen. In de natuur is dit zo, maar ook in het
rijk der mensen, die onze eilanden bewonen. Het was een Engelsman, die de
journalistiek op St. Eustatius is begonnen, een Schot deed het op Curaçao als wilde
de historie reeds het bondgenootschap beklemtonen, dat in weerwil van een reeks
oorlogen immer bestaan heeft tussen de zo verwante volken van het Britse en
Nederlandse rijk.
Venezolanen, zonen van dat andere volk dat wel geschillen had met het onze, maar
dat evenals ons volk zich der tirannie ontworstelde om als moderne staat zijn plaats
tussen de natiën in te nemen, - Venezolanen vonden op Curaçao gelegenheid om te
schrijven en te drukken. De eigen kinderen
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van Curaçao zwegen als de kiemen, die immer sluimeren in de grond van onze
eilanden.
Maar nog had op 1 Januari 1866 het nieuwe regeringsreglement in artikel 8 niet
afgekondigd: ‘Niemand heeft vooraf verlof nodig om door de drukpers gedachten
of gevoelens te openbaren’, of de spruiten wiesen uit de bodem. Het was jong gewas,
bruisend van leven, zonder regelmaat nog of zelfbeperking, die eigenschap die wel
bijna nergens zo als in de Pers noodzakelijk is wil zij niet misbruikt worden voor de
eigen persoonlijke sympathieën of antipathieën.
Elke gebeurtenis had bovendien een nieuw blad ten gevolge. Elke vereniging gaf
haar eigen blaadje uit en elke club wilde een eigen orgaan.
Vanzelfsprekend hebben deze blaadjes en organen - er zijn zeer goede bij, vooral
onder die van de laatste jaren - weinig of niets met journalistiek te maken. Wendt
men zich tot de eigenlijke Pers, dan treft den waarnemer, terstond het verschijnsel,
dat ook in andere landen valt waar te nemen dat zo vaak dezelfde namen terugkeren.
Curaçao vertoont in dit opzicht een sterker lijn dan Aruba, waar de journalistiek
steeds een zwak punt is geweest.
Naar zijn gezindheid vertoont elk gezindte ongeveer even grote vitaliteit, hetgeen
des te merkwaardiger is, omdat bijvoorbeeld het katholieke volksdeel juist in de
wordingstijd der Curaçaose journalistiek nog in vele opzichten achter stond bij de
rest der bevolking.
Namen, die men telkens weer aantreft in de journalistieke historie zou men
ongeveer als volgt kunnen rangschikken Men dient hierbij evenwel in het oog te
houden, dat onder de groep Protestanten zeer zeker mensen waren, die door
rechtzinnige Protestanten niet tot de hunnen gerekend zouden worden.
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Schrijvers.
Schrijvers en schrijfsters van Curaçaose oorsprong zijn dan:
Bij de Protestanten:
Conn, Catherine
Evertsz, N.J.
Grünings, Willem Cornelis (Sjon Wiwi)
Henriquez, Ch. J.
Pijpers I, Antoine Jean.
Prince, J.B.
Statius Muller, A.G.
Walle, H.A. van de
De Katholieken tellen onder de hunnen:
Corsen, James Sieckman
Hoyer, Willem Manuel (‘Wein’)
Huyke J.M.
Kroon, W.E.
Lauffer, Pierre
Muller, J.
Pijpers II, Antoine Jean
Rib, J.T.
Römer, M.M.
Römer, René F.
Sintiago, A.E.
Vileg, G.C.
Bij de Joden vindt men:
Wolfschoon, A.A.
Capriles, Manrique
Chumaceiro, David Mendes
Henriquez Dzn., A.
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Jesurun, Dr. A.D.
Jesurun, B.A.
Lopez Henriquez, Emilio
Lopez Penha, A.Z.
Salas, David Dario
Redacteurren.
Redacteuren, meestal tevens uitgevers en vanzelfsprekend ook vaak schrijvers, waren:
Protestanten:
Aumaillón, Hipólito
Beaujon, Jacob W.S.
Berkel, J.B. van
Gorsira, Cornelis
Gorsira, Pieter Carel
Grünings, Willem Cornelis (Sjon Wiwi).
Jonckheer, Gebroeders Johannes H., Ferdinand F., en Willem A.
Meyer, Casten David en zijn zonen Eduard en Johan Frederik Gerlijn Meyer.
Neuman, CJ.
Neuman, J.F.
Neuman, J.P.E.
Sasso, P M.
Suarez, Jorge Bartolomeo
Vinck, Gerrit Karel
Zalm, Douwe
Zalm, Otto
Katholieken:
Casiano, Constan
Corsen, Joseph Sieckman
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Cras, Otto
Ernst, Guillermo
Everstz, C. ...
Evertsz, M.
Fidanque, Johan
Flores, Isaac
Groot, J.A.L.A. de
Henriquez, T.
Isernia, J.J.
Jongh, J.D. de
Leito, Arturo (‘Tuyuchi’)
Kamer, Ildefonso A.A. (‘Dries’)
Kroon, Jose Maria
Palm, J. Camilo
Pool, John de
Ponce, Alfredo
Ponce, Gustavo
Römer, Ernesto H.
Salcedo, Lucien
Uytrecht, Gerard van (‘Jai’)
Joden:
Fidanque, Josias P.
Jesurun, B.A.
Jesurun Penso
Lopez Henriquez, Emilio
Moreno, Jacob
Moreno Brandao, E.
Namias de Crasto, A.
Namias de Crasto, Mauricio
Penso, Haim
Pinedo, Mozes Michael (‘Momon’)
Salas, Arnoldo J.
Salas, David Dario
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Salas, Freddy
Senior, Haim
Sola, Daniel de

Kindersterfte onder de bladen.
Het telkens terugkeren van dezelfde namen is op Curaçao echter niet altijd aan de
familieband te danken. Vaak - misschien wel meer zelfs - is het te wijten aan het feit,
dat een blad al vroeg ten gronde gaat en de redacteur vroeger of later een volgend
blad begint. Op zichzelf pleit dit slechts voor den man, die hierdoor blijk geeft het
echte journalistieke bloed in de aderen te hebben, zodat hij schrijven, moet.

Grünings begon acht bladen.
Willem Cornelis (‘Wiwi'’) Grünings spant de kroon, want op Aruba en Curaçao
houdt hij het record niet minder dan acht bladen begonnen te zijn, die alle na korter
of langer tijd ten gronde gingen. Sjon Wiwi, zoals hij genoemd werd, is Curaçaoënaar
van geboorte, ofschoon zijn moeder Van der Veen heette en mogelijk uit Europees
Nederland kwam en zijn vader niet bekend is. Uit dit laatste spruit vermoedelijk het
feit voort, dat de dragers van de naam Grüning (zonder s) van tegenwoordig het met
elkander oneens zijn over de vraag, of ze familie zijn van Sjon Wiwi. Bij zijn wettige
vrouw heeft hij trouwens geen kinderen gehad.
Willem Cornelis Grünings werd geboren 17 December 1859 en hij stierf op 27
December 1926. Hij is met Casten David Meyer, waarover later, feitelijk de eerste
beroeps-journalist geweest in dier voege, dat hij uitsluitend met de pen zijn brood
verdiende.
Zijn kantoor, waar hij woonde, schreef, drukte en administreerde was boven Winkel
& Zonen aan het Wilhelminaplein.
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Hoe fel anti-katholiek hij ook was, betekenis voor de culturele geschiedenis van
Curaçao heeft hij zeker gehad, want naast zijn journalistieke werk deed hij ook veel
aan muziek. In 1877 richtte hij bijvoorbeeld een orkest op. Eveneens gelijk Casten
D. Meyer, was hij vrijmetselaar, met dit verschil, dat Meyer van huis uit katholiek
was en Grünings niet.
Op latere leeftijd werden hem vermoedelijk als gevolg van suikerziekte de beide
benen afgezet en hierna woonde hij enige tijd in het Sanatorium Het Groene Kruis,
vanwaar hij later vertrok naar een woning aan de IJzerstraat, waar hij dan op 27
December 1926 is overleden; zijn bladen had hij met tientallen jaren overleefd. Wat
deze betreft, hij begon in 1884 met ‘De Voorbode’ (nr. 24), kort nadat het katholieke
weekblad Amigoe di Curaçao was begonnen, waartegen hij in 1885 zijn tweede blad
‘Amigoe di Pueblo’ (nr. 27) oprichtte, een blad dat nog geen anderhalf jaar heeft
bestaan. In 1889 deed hij het nog eens met ‘El Independiente’ (nr. 41), daarna in
1890 stichtte hij misschien Aruba's eerste periodiek ‘El Semanario’, dat ongeveer
vijf jaren heeft bestaan (Aruba nr. 2) en dat een soort paralleluitgave op Curaçao
kreeg in 1892 (nr. 49), waar het bestond tot 1904 voor zover thans nog is na te gaan.
In elk geval begon hij in 1902 voordat ‘El Semanario’ het begeven had, reeds zijn
volgende blad, de ‘Eco de la Verdad’ (nr. 84), in 1905 gevolgd door ‘El Heraldo’
(nr. 87). In 1907 schreef Grünings zijn laatste blad ‘Ideas Modernas’ (nr. 90), welk
veertiendaags blaadje (16 × 25 cm. 8 blz!) hij bij wijze, van attractie voorzag van de
ondertitel: ‘Excomulgado por el clero católico de Curaçao’. Hoe lang hij dit blaadje
volgehouden heeft is niet bekend.

De Jonckheers deden zes pogingen.
De Gebroeders Jonckheer komen hierna met zes verschillende tijdschriften. Gelijk
onder nr. 76 van de Curaçaose
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lijst werd opgemerkt zijn dit niet de Gebroeders van het huidige kledingmagazijn
aan het Brionplein, maar hun vader en twee ooms, de Heren Johannes Hendrik
(‘Jantji’) Jonckheer, Ferdinand François (‘Freddy’) Jonckheer en Willem August
Jonckeer, waarvan de laatste twee thans bij Maduro's Bank werken. De drie heren,
van wie ‘Jantji’ aan de tegenwoordige Handelskade een drukkerij had, waren in hun
geschriften geheel anders geaard dan Grünings, die een echte oppositieschrijver was
en zulk een toon aansloeg, dat de intekenaren genoeg kregen van zijn bladen. De
Jonckheers gaven eerst een blad uit in 1900 ‘Ons Eiland’ (nr. 76), daarna een
reclameblad ‘Excelsior’ (nr. 79) eveneens in 1900 een politiek blad ‘Cardos y Lirios’
in 1911 (nr. 96), dat nog een persdelict uitlokte, zodat het verboden werd, en nog
hetzelfde jaar gevolgd werd door ‘Argus’ (nr. 97) en ‘Curaçaosche Koerier’ in 1912
(nr. 100), waarna zij nog met een godsdienstig getint blad uitkwamen in 1913 getiteld
‘La Luz’ (nr. 103).
Hierna hebben zij hun journalistieke gaven verborgen en zijn in de commerciële
wereld gegaan, waar zij belangrijke posten kregen. Een nazaat, Efrain Jonckheer,
ging in 1945 weer in de politiek en bracht het zelfs tot Statenlid. Journalistieke
activiteit paarde deze Jonckheer evenwel niet aan zijn politieke carrière.

J. Camilo Palm deed het vijf maal.
Minder gelukkig, maar bijna even vruchtbaar, was Joseph Camilo Palm, die vijf
tijdschriften begon: in 1886 gaf hij het blad ‘La Ilustración’ uit (nr. 31), waarvan
zoals werd opgemerkt, de merkwaardigheid was, dat het geen illustraties bevatte.
Hij was toen eerst 18 jaar oud. Na het eerste nummer mislukte zijn blad al en het
duurde tot hij 41 was vooraleer hij in 1909 zijn tweede blad uitgaf, dit maal gelijk
in Hoofdstuk VII reeds werd gezegd een dagblad ‘El Prego-
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nero de la Colonia Curazao (nr. 89). In 1910 volgde hij met ‘El Sol’ (nr. 94), in 1912
met ‘El Tiempo’ (nr. 101), in 1913 met ‘El Andariego (nr. 104), waarover bij de
behandeling van de dagbladpers reeds gesproken is, zodat daarnaar zij verwezen.

De Salassen.
Andere bekende namen uit de journalistieke geschiedenis zijn de Salassen, die
verschillende bladen hebben uitgegeven. Men heeft den bekenden David Dario, men
heeft Arnoldo en men heeft Freddy, zodat ook hier weer blijkt, dat dezelfde namen
telkens terugkeren in de Curaçaose journalistiek.
David Dario Salas was een uitnemend schrijver en begon met ‘El Ganimedes de
las Damas’ in 1892 (nr. 51), waarna hij het in 1898 nog eens beproefde met ‘La Patria
Venezolana (nr. 70) en in 1908 met ‘Iris’ (nr. 93). Arnoldo Salas, de boekhandelaar
aan het Wilhelminaplein - de combinatie van schrijver en boekhandelaar komt ook
elders vaker voor - heeft slechts één blad beproefd: ‘El Clarin Americano’ (nr. 66),
een drie-maandelijks tijdschrift in het Spaans, waarin hij een drie-maandelijks
commentaar leverde op de Spaans-Noordamerikaanse oorlog, waarbij Puerto Rico
aan de Verenigde Staten kwam (1898); tot op heden fungeert de oude boekhandelaar
als vertaler van de nieuwstelegrammen van de Boletin Comercial. Freddy tenslotte,
de zoon van Dario, heeft zijn journalistiek geluk beproefd in 1936 en 1937, toen hij
achtereenvolgens uitgaf ‘Elite’, eerst een dagblad, later een ‘Elite’ dat maandblad
was en tenslotte nog een maandblad ‘Sports’ (nrs. 138, 140 en 141).

Casten D. Meyer en zonen.
Ook de naam Meyer komt enkele malen voor in de journalistieke geschiedenis van
Curaçao. Het is Casten
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David Meyer en zijn beide zoons Eduard en Johan Frederik Gerlijn. Meyers vader
Ludwig was nog in Duitsland geboren, zelf is hij als echte Curaçaoënaar geboren.
Hoewel van huis uit katholiek geraakte hij door invloed van verkeerde vrienden in
de oppositie, zodat hij de katholieke kerk is gaan bestrijden, zeer tot verdriet van zijn
vrouw (ook van Duitse origine, zeer godsdienstig Protestant) en zeven kinderen.
Casten David Meyer werd op Curaçao geboren op 24 December 1844 en stierf hier
16 Februari 1928.
Hij is een van de eerste beroepsjournalisten van Curaçao geweest, want behalve
dan met de pen had hij geen enkele andere inkomsten. Zij opleiding had hij genoten
aan het Colegio Leon aan de Overzijde, gedurende zijn journalistieke jaren woonde
hij in de Naniesteeg (thans Chinese wasserij), en later tegenover de St. Annakerk.
Afgezien van de inhoud van zijn stukken, die meestal tegen de kerk gericht waren,
was hij een uitnemend stilist en schrijver; behalve een reeks kranten publiceerde hij
ook vlugschriften en met dit alles wist hij zoveel te verdienen, dat hij zijn zeven
kinderen een uitnemende opvoeding kon geven.
Casten David Meyer is de eerste geweest, die een weekblad in het Papiament heeft
uitgegeven: ‘Civilisado’ (nr. 6) in 1875. Later gaf hij nog uit ‘De Vrijmoedige’ (nr.
13) van 1875 tot 1920, en ‘De Wekker’ (nr. 16) van 1879 tot 1915. Meyers bladen
behoren tot de bekendste persproducten van Curaçao.
Van zijn zeven kinderen waren twee zoons en beiden hebben een blaadje op stapel
gezet, echter zonder het succes van hun vader en beiden zijn dan ook in de handel
gegaan.
Johan Frederik Gerlijn Meyer gaf in 1895 uit het veertiendaagse blad ‘Curaçao
Amusant’ (nr. 5), een gehectografeerd moppenblad met aardige tekeningen en Eduard
volgde in 1897 met ‘Ons Blaadje’ (nr. 64), waaromtrent het niet gelukt is enige
biezonderheid te achterhalen.
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G.K. Vinck, waagde het driemaal.
Gerrit Karel Vinck, eigenaar van de Job Printing Office aan Je Waterkant, ongeveer
waar thans de Hollandse Bank Unie N.V. gevestigd is, redigeezde ook driemaal een
blad eerst in 1892 een blad ‘La Union’ (nr. 17), daarna ‘La Verdad’ in 1887 (nr. 38),
dat in 1896 herleefde (nr. 57) en in 1901 ‘El Positivista’ (nr. 81) een naam die voor
zichzelf spreekt om de geestelijke ligging van Vinck vast te stellen.

Emilio Lopez Henriquez deed het driemaal vóór La Prensa.
Emilio Lopez Henriquez tenslotte, de bekende Spaanse redenaar en radiospreker, is
iemand, die ook reeds verscheidene malen het journalistieke pad heeft betreden. Hij
heeft zich daarnaast een journalistieke bekendheid verworven. Eerst gaf hij in 1932
‘La Esperanza’ (nr. 113) uit dat ongeveer een jaar bestond. Pas in 1934 kwam Lopez
Henriquez weer in de journalistiek met ‘La Tribuna’ (nr. 129), een soortgelijk blad
dat ook ongeveer een jaar bestond. In hetzelfde jaar gaf hij nog een Spaans
advertentieblad ‘El Amigo del Hogar’ (nr. 131 d.i. de vriend des huizes) uit, dat
slechts kort bestond. In opvolging van Jacob W.S. Beaujon, die kort nadat hij na
Jorge B. Suarez' dood op 24 October 1939 aan La Prensa benoemd was de
journalistiek voor het kantoorleven vaarwel zegde, werd Lopez Henriquez in 1940
belast niet de redactie van ‘La Prensa’ (nr. 116).

Krijgsman-redacteur.
Weliswaar geen rechtstreeks journalist, maar toch bekend geworden omdat hij
redacteur was van het eerste eigenlijke blad, dat de Curaçaose belangen voorstond
in algemene zin, is Antoine Jean Pijpers. Pijpers is - afgezien van het semiofficiële
blad De Curaçaosche Courant - de eerste redacteur
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geweest van het eerste blad op Curaçao, dat een Nederlandse naam droeg: ‘De
Onpartijdige’ (nr. 5). Hij heeft het op onpartijdige wijze gedaan. Zijn blad is in elk
opzicht een pionier op het persgebied geweest; voordien bestonden slechts
belangenbladen.

Antoine Pijpers I.
Pijpers leven is dat van zovelen op Curaçao in de 19e eeuw. Hij is als soldaat hier
gekomen. Antoine Jean Pijpers werd 24 Mei 1813 te Amsterdam geboren uit een
Limburgse familie en stierf te Willemstad, Curaçao, op 25 Augustus 1871.
Als volontair maakte hij de tiendaagse Veldtocht mede en keerde, toen Antwerpen
gevallen was, naar huis terug. Spoedig kreeg hij onaangenaamheden met de familie
(een tweede huwelijk van de moeder, waartegen hij zich verzette). In een opwelling
van drift nam hij dienst in het Westindische leger. In 1835 kwam hij op Curaçao aan.
Heel kort daarna werd hem door Gezaghebber Baron van Raders vrijstelling van
dienst verleend in afwachting van zijn verzoek om ontslag. Hij trad in dienst bij Van
Raders als huisonderwijzer voor zijn kinderen. Later richtte hij met behulp van Van
Raders een school op, die spoedig als een der beste op Curaçao gold (zie Lux No. 2,
blz. 43 en 44). Tevens fungeerde hij lange tijd als practizijn voor de rechtbank. In
1836 trad hij in het huwelijk met Johanna Gijsbertha Tweeboom.

Antoine Pijpers II.
Merkwaardig genoeg is het ook een Antoine Jean Pijpers geweest, die de voorloper
is geweest van de katholieke sociale actie, die in Juni 1921, na Pijpers II's dood,
leidde tot de oprichting van de R.K. Volksbond. Deze tweede Pijpers is een kleinzoon
van den eerste. De eerste was van huis uit Protestant, de tweede was Katholiek.
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Of de tweede inderdaad Antoine Jean heette schijnt te betwijfelen; misschien heette
hij Anton Laurens, maar in elk geval tekende hij zelf altijd Antoine Jean.
Pijpers I maakte het niet lang als redacteur van De Onpartijdige, want nadat het
blad op 6 October 1870 voor het eerst was uitgekomen, stierf Pijpers al op 25
Augustus 1871. Hierna werd Advocaat Abraham Mendes Chumaceiro, die tot dan
toe als uitgever was opgetreden, de redacteur en Isaac Isorio Jr. uitgever. Het eerste
nummer met Chumaceiro als hoofdredacteur draagt het no. 50; in de nos. 48 en 49
komt geen naam van een hoofdredacteur voor.

Waar bleven de Katholieken?
Uit de namen, die hiervoor genoemd werden en die een zekere faam verworven
hebben in het journalistieke leven van Curaçao ziet men, dat de inheemse Curaçaose
bevolking haar vaste journalistieke families bezit. Natuurlijk niet in die mate als in
andere landen, waar het verschijnsel van de journalistieke familie-traditie zoveel
uitgebreider valt waar te nemen, maar toch zeker wel in zulk een mate, dat zij niet
verwaarloosd kan worden.
Naast namen, die herhaaldelijk in de journalistieke geschiedenis zijn voorgekomen,
treeft men namen aan van alleenstaanders, gelijk uit de opsomming in de aanvang
van dit hoofdstuk bleek.
Opmerkelijk is het, dat bij de namen, die een familietraditie vormen, geen
katholieken gevonden worden. Dit is wel te verklaren. Veelal werd bij de katholieken
het werk gedaan door priesters, hetwelk de vorming van een familietraditie reeds
terstond uitsloot.
Ook het feit zelf, dat bijna uitsluitend geestelijken de katholieke blaadjes
volschreven en redigeerden, is te verklaren. Aan het eind der vorige en het begin der
huidige eeuw bestonden de kringen der intellectuelen vooral uit verlichten,
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29. Een greep uit niet meer verschijnende bladen van de Curaçaose eilanden. Links o.a. de Arubaanse
‘La Verdad’, rechts de verschillende tijdschriften van de Bovenwindse Eilanden.

Joh. Hartog, Journalistiek leven in Curaçao

t.o. 273

30. Links het oudste nummer van de tegenwoordige Curom-Gids, toen ‘De Radiobode’ (nr. 127).
Ook ziet men de tegenwoordige kop van ‘De Curaçaosche Courant’ (zie ook foto 2), het weekblad
‘Curaçao’ (nr. 149), ‘Irma’ (nr. 156), een nieuwe creatie, ‘Maduro News’ (nr. 196) en enkele gedurende
de oorlog ontstane bladen: ‘Neerlandia’ (nr. 169), ‘Rood-Wit-Blauw’ (nr. 171), ‘Vrouwen-Organisatie
Curaçao’ (nr. 178) en ‘Economische Berichten’ (nr. 189).
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liberalen en ook ernstige Protestanten en Joden. Reeds bij het begin der 20e eeuw is
hierin verandering gekomen en traden ook de katholieken, die steeds de grote
volksmassa hadden gevormd - het eiland Curaçao is voor plm. 80% katholiek - steeds
meer naar voren. Ten tijde van de jaren, die in hoofdstuk VI het worstelperk der pers
genoemd werden, waren de katholieke leken nog bijna niet in staat om gedegen
artikelen te schrijven, al ontbrak het hun, gelijk gezien werd aan de hand van El
Vapulador (nr. 29) en La Luz (nr. 72) niet aan de ijver des apostolaats. De geestelijken,
wetenschappelijk gevormd, traden op als verdedigers des geloofs. Is hieruit in de
eerste plaats te verklaren, waarom men bij de katholieke bladen zelden of nooit
dezelfde naam aantreft - alleen de gebroeders Paters Jansen vormen een uitzondering,
- ook verklaart het waarom het aantal katholieke bladen niet te vergelijken is met het
legioen van bladen, dat particulieren opriepen om ze spoedig weer te laten schieten.
De katholieke bladen werden uitgegeven door de R.K. Missie, zodat een opgericht
blad zekerheid had te blijven bestaan. Er was een organisatie, een lichaam, dat er
achter stond en het blad viel niet met de dood of ziekte van den redacteur.
Met uitzondering van Lee, die De Curaçaosche Courant begon en de heren
geestelijken, moet tevens worden opgemerkt dat aanvankelijk allen geboren
Curaçaoenaars waren. Eerst veel later zouden Europese Nederlanders hier journalistiek
gaan optreden, want zelfs van de katholieke geestelijken kan men zeggen dat zij hetgeen de volksmond ook nimmer doet - niet te vergelijken zijn met de Europese
Nederlanders of macamba's, daar zij zich terstond geheel vereenzelvigen met het
Curaçaose volk.
Op Aruba heeft men geen journalistieke families, maar ook weinig journalistiek
leven gehad.
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Katholieken en andersdenkenden.
Tot zijn schade is de katholieke Nederlander te spoedig geneigd in andersdenkenden
alleen anti-katholieken te zien, een aversie die helaas ook van de protestantse zijde
komt. Maar uit een ingesteld onderzoek in hoofdstuk VI is gebleken, dat de taal die
in verschillende bladen gebruikt werd, wel het bewijs is, dat hier zeer zeker wel van
anti katholicisme gesproken kan worden. Men zou zelfs kunnen concluderen uit
hetgeen in hoofdstuk VI geschreven werd, dat het feitelijk de wrijving tussen het
katholieke volksdeel en de niet-katholieken geweest is, die de journalistiek vooruit
gebracht heeft. Weliswaar ging dat met hartige scheldpartijen gepaard, doch men
vergete niet, dat ook Europees Nederland bladen met pikante namen als De Politieke
Donderslag en De Constitutionele Vlieg gehad heeft en dat eerst na verloop van tijd
de journalistiek daar tot een hoog peil gerezen is. Helaas moet gezegd worden, dat
bijna allen, die hiervoor als Protestant gewaarmerkt werden, als anti-katholiek konden
worden bestempeld, al dient men hierbij wel te verstaan, dat het woord Protestant
hier zo rekbaar genomen moet worden, dat velen van zulke ‘Protestanten’ liberalen
en vrijdenkers waren, die in geen rechtzinnig kerkgenootschap plaats zouden vinden.
Met ere kan daarbij worden opgemerkt, dat wat de verhoudingen tussen het Joodse
en het Katholieke volksdeel betreft, deze wrijving niet bestond; eerder het tegendeel.
De gehele Curaçaose geschiedenis getuigt van de vriendschap tussen beide
bevolkingsgroepen. Er is voor zover men thans nog kan nagaan slechts één
uitzondering en dat is Jacob Moreno, die in 1886 ‘El Observador’ uitgaf met het
Alziende Oog der vrijmetselarij in de kop (nr. 33) en die in 1897 nog eens terugkwam
met een hatelijk blad, dat de inderdaad originele naam droeg: ‘El Zancudo’ (de Mug,
nr. 68). In 1902 is Moreno nog eens met een ‘Diario de Curaçao’ (nr. 83) op de markt
gekomen, waaromtrent geen bie-
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zonderheden bekend zijn. Uit de naam zou men opmaken, dat het een dagblad moet
zijn geweest.

De vernederlandsing der Pers.
De vernederlandsing van de pers op Curaçao dateert van 1900, toen de Amigoe di
Curaçao zich uitsluitend tot de Nederlandse taal ging beperken, iets dat tot dan toe
onbekend was. Hierna komt zo hier en daar wel eens een blaadje op dat in het
Nederlands gesteld was, doch meestal stierf het al in de kinderjaren en dat het tot de
Pers behoorde zal niemand willen beweren.
De eigenlijke grote vernederlandsing van de Pers begint in 1929 met de stichting
van de Emmabode (nr. 118). Zij is dus het gevolg van de komst van de
olie-maatschappij die ook het leger ambtenaren, zoals in hoofdstuk VII gezegd werd,
deed aanzwellen. Wie de lijst naslaat, zal zien, dat na nr. 118 plotseling vele bladen
in het Nederlands gaan verschijnen.
Had tot dan toe het inheemse element de eerste plaats in het journalistieke leven
ingenomen, met de vernederlandsing van de pers op het eiland Curaçao sprak het
bijna vanzelf, dat het inheemse element der bevolking meer op de achtergrond zou
treden. De volkstaal is niet het Nederlands en hoewel op Curaçao althans een groot
deel der bevolking het Nederlands machtig is, is dit toch weer niet voldoende om zo
vlot te kunnen stellen, dat het soepel leesbaar is. Van de andere eilanden geldt dit
niet, want daar is het Nederlands een vreemde taal gebleven, die wel geleerd wordt
en waarmede men desnoods nog wel zijn weg kan vinden, maar die toch geenszins
als een voertaal kan worden aangemerkt.
In katholieke kringen kon dit bezwaar overbrugd worden, omdat de leden der
geestelijkheid veelal zelf de redactie der bladen voerden en zij van huis uit het
Nederlands kenden
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en hier zich al terstond op het Papiament hadden toegelegd. Toen na de hiervoor
genoemde proefneming met De Emmabode van de zijde der Curaçaose Petroleum
Industrie-Maatschappij in 1934 besloten werd een Nederlands dagblad te beginnen,
zocht men dan ook niet hier, maar in Europees Nederland naar een redacteur.
Hoofdstuk VII releveerde al hoe men eerst trachtte een jurist te vinden en toen dat
mislukte vond men iemand die reeds de journalistiek als vak gekozen had, waarmede
de beroepsjournalist op Curaçao zijn intrede had gedaan: Johan van de Walle.
Enige jaren daarvoor, in 1931, was in Pater M. Hulsman O.P. als redacteur van
de Amigoe di Curaçao weliswaar ook een vakman benoemd, daar Pater Hulsman
jarenlang redacteur van het Het Noorden was geweest, maar de eerste redacteur van
de Beurs- en Nieuwsberichten, Johan van de Walle (1935-1943), was de eerste
journalist uit Europees Nederland die hier op Curaçao van de journalistiek zou leven.
Velen hadden dit voor hem bepoefd, doch op enkele uitzonderingen na was men
hierin niet geslaagd bij gebrek aan financiële achtergrond voor de bladen, omdat men
op Curaçao voor de merkwaardige situatie staat, dat het niet mogelijk is abonnementen
te innen.
Met uitzondering van de katholieke geestelijken die door het publiek natuurlijk
nimmer als journalisten werden gezien, maar allereerst naar hun geestelijke functie
werden aangemerkt, heeft men op Curaçao dus tot 1935 geen vakjournalist gehad.
En zelfs onder de geestelijken was het in feite geen vak, totdat nadat reeds Pater
Wahlen als redacteur van de Amigoe di Curaçao geheel voor het redacteurschap
werd vrijgemaakt in 1901, in Mei 1931 Pater Hulsman als vakjournalist aangesteld
werd. Dit feit heeft niet nagelaten een situatie te doen voortduren, die in andere landen
reeds sedert de vorige eeuw gepasseerd was.
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De Journalistiek als betaald vak.
De journalistiek is een soort kunst. Het is een beroep, doch een beroep zonder de eis
van bepaalde diploma's, examens e.d. Weliswaar heeft men in verschillende landen
cursussen en is enkele jaren geleden ook in Leiden een docentschap ingesteld voor
de journalistiek, maar de journalistiek is geen leervak in de gewone zin des woords.
Het gevolg is, dat velen zich al te spoedig journalist noemen. Mensen die in andere
vakken mislukken werden vaak journalist, als men dit woord daarvoor althans een
ogenblik gebruiken mag.
In Nederland kwamen zulke klanten vaak wel terecht, want inderdaad is menig
gesjeesd student een voortreffelijk journalist geworden, evenals vaak schilders en
andere kunstenaars uit deze kringen groeien. Zij werden dat dan ondanks hun eerste
mislukking, maar omdat zij in een milieu kwamen waar zij onder de leiding van
goede vakjournalisten kwamen. Want hoewel de journalistiek een vak is, dat men
niet leren kan, de natuurlijke aanleg, die de grondslag voor de journalistiek moet
vormen en die aanwezig moet zijn, dient gepolijst te worden in de dienst. Tot dit
laatste ontbrak op Curaçao de gelegenheid en gezien hetgeen men kan lezen in oude
blaadjes durven wij zeggen, dat zeker enkelen der Curaçaose blaadjesschrijvers goede
journalisten zouden zijn geworden als leiding aanwezig geweest ware.
Nu werden zulke lieden ook mislukkelingen in de journalistiek en zij hebben
hierdoor de journalistiek op Curaçao feitelijk zeer in discrediet gebracht. Door zonder
zelfbeperking alle geruchten, die op Curaçao zo welig tieren, neer te schrijven, door
het goedkope middel der sensatie of polemiek-om-de-polemiek toe te passen, door
eindeloze raadselrubrieken trachtten zij hun bladen aantrekkelijk te maken, maar van
wat de Pers feitelijk zijn moet, die merkwaardige fusie van stem des volks en tevens
leidster des volks, begrepen
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zij even weinig als de ‘journalisten’ van een schoolblad op Curaçao, die in Maart
1944 zich bij de gouvernementspersdienst vervoegden om een officiële perskaart ter
gelegenheid van Mevrouw Roosevelts bezoek aan Curaçao te vragen!

Maanstanden en raadselen.
Een der journalisten, om dit woord nogmaals een ogenblik te bezigen, vertelde hoe
hij zijn krant vulde: men nam De Curaçaosche Courant en daar stonden altijd artikelen
in, die men aan kon vallen. Voor het overige valt bij de bestudering der oude kranten
op, dat men blijkbaar een biezondere voorliefde had om raadselrubrieken te voeren
en om te schrijven over de maan. De meeste dezer artikelen kunnen gezien hun
inhoud trouwens niet eens door den betrokken
redacteur-drukker-uitgever-administrateur enz. geschreven zijn, omdat zij zijn
ontwikkeling te boven gingen en kennelijk dus overgenomen zijn uit andere
populair-wetenschappelijke boeken. Als men de lijst maar na wil gaan, dan treft men
het ene moppenblad na het andere aan. De ‘pers’ op Curaçao is er in dit opzicht wel
op vooruit gegaan.

Men noemde zich al te spoedig Journalist.
Deze vooruitgang ging moeilijk. De nodige leiding ontbrak. Voor vakjournalisten
uit Nederland was hier geen brood te verdienen. De landskinderen misten de nodige
leiding om in het Nederlands of het Papiament zich te uiten. Hierdoor is veel van de
echte Curaçaose folklore verloren gegaan. De bekende romanschrijver Herman de
Man, die eind 1943 als omroep-leider aan de Curom verbonden werd, schreef hier
eens, volkomen terecht, over in Neerlandia van October 1944:
‘Het volk van Curaçao onthoudt nog steeds in trouwe zijn vertelselschat. Bij alle
denkbare gelegenheid waar volk
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bijeenkomt, worden de vertelsels opgehaald en - naar men mij verzekert - met veel
verve verteld. Op onze bruiloften wordt de polonaise gedanst, hier gaat het eigen
goed voor, de vertelsels.
Ieder kent reeds die vertelsels, maar toch wordt er met spanning naar geluisterd.
Dit laatste wijst erop, dat het vertelvermogen - deze rudimentaire uiting van de
literatuur - hier óók al goed ontwikkeld moet zijn.
Juist in onze dagen begint dit vertelvermogen schriftelijk gestalte te krijgen, dus
over te gaan van het gesproken tot het geschreven woord. Helaas zijn de eerste
pogingen daartoe veelal een misgreep geweest. Inplaats dat de jonge onervaren
auteurs zich gericht hadden op de levende vertelselschat, en daaruit een episch werk
voortbrachten, doken zij onder in obscure geschiedenissen van niet al te brave
dochtertjes uit naburige landen, die hier een wel eeuwenoude, maar niet eerbare
existentie vinden.
De gehele instelling dezer jonge publicisten lijkt mij fout. Zij zijn namelijk ook
al bezorgder om de geldelijke resultaten van hun werk, dan voor de ideële zijde ervan.
In een van de verhalen zag ik zelfs... advertenties afgedrukt. De Haagse paradijsdichter
was mij te dien opzichte sympathieker, die prikte zijn verzen over de meeuwen met
een punaise aan een boom van de Vijverberg.
Het is natuurlijk toe te juichen, dat het landskind van Curaçao zich nu ook op
papier gaat uiten. Enige leiding lijkt echter gewenst. De eerste publicisten uit het
volk bij ons hadden die leiding ook nodig, alreeds om te ontkomen aan de neiging
tot het schrijven van schotschriften. Het zou daarom een zegen zijn, zo een
Curaçaoënaar zich thans als beschaafd uitgever aandiende, iemand die ook inzicht
heeft of gaat verwerven in boekverzorging en de faits et gestes rondom dit edele
cultuurbedrijf. Een waardig uitgever kan uitermate stimulerend en corrigerend
inwerken op de kunst.
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Wellicht zouden beide taken gekoppeld kunnen worden; kronieker van de
volks-vertelselschat met uitgever’.
Door dit schrijven van schotschriften en de polemische journalistiek had de
volksopinie het begrijpelijkerwijze niet op den persman begrepen. Dit geldt niet
alleen van Curaçao, maar ook van Aruba.
De journalisten wisten zelf trouwens niet wat ze wilden en meenden dat hun
eindeloze onderlinge polemieken het publiek aangenaam waren. Dit werd nog
verergerd doordat de maatstaf van wat feitelijk een krant is en wat feitelijk een
journalist is, op Curaçao, en nog minder op Aruba strak kon worden aangelegd.
Bij de behandeling van de bladen werd reeds opgemerkt, dat bij gebrek aan
technische middelen vele bladen, die zeer zeker elders gedrukt verschijnen zouden,
hier werden gestencild, iets dat nog is toegenomen door Wereldoorlog II.
Een krant is een periodiek verschijnend nieuwsblad, dat gedrukt is. Weekbladen
kunnen er dus op zichzelf zeker onder vallen en lange tijd is dit zelfs regel geweest,
bij gebrek aan dagbladen. Tot nieuwsbladen, 'die al dan niet naast hun nieuws
voorlichting geven, kunnen momenteel gerekend worden, buiten de vijf dagbladen
welke ons gebiedsdeel rijk is: ‘La Cruz’ (nr. 75), en in mindere mate ‘La Union’ (nr.
112), waarin ook enig wereldnieuws vermeld staat.
De lezerskring en het feit, dat beide bladen slechts eenmaal per week verschijnen
brengen mede, dat het nieuws in bepaalde vorm wordt gegeven om te spreken.
Hiervoor, en vooral door hun echte Curaçaose volksverhalen, hebben zich enkele
Curaçaoënaars zeer verdienstelijk gemaakt als volksschrijvers-journalisten. Allereerst
Gerard (‘Jai’) van Uytrecht, die van Februari 1929 tot April 1942 als redacteur aan
La Cruz verbonden was, alsmede Arturo (‘Tuyuchi’) Leito, die nog langer in La Cruz
heeft geschreven.
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Hiernaast heeft men enkele beschouwende weekbladen en de vak- en
verenigingsbladen e.d., die meer het interne karakter van band tussen de leden,
behartiging van vakbelangen e.d. trachtten te bevorderen.
Lang niet allen, die in deze bladen schrijven of ze redigeren, zijn natuurlijk
journalisten. Volgens de statuten van de Nederlandse Journalisten-Kring, artikel 5,
geldt hij als journalist, die medewerkt aan de redactionele leiding of aan de
samenstelling van de redactionele inhoud van een of meer dagbladen of andere, een
of meermalen per week verschijnende organen, hetzij rechtstreeks, hetzij als
medewerker van instellingen tot het verstrekken van verslagen of van mededelingen
aan de dagbladpers.
Deze norm kan onder de Curaçaose omstandigheden niet zó streng gehandhaafd
worden als elders. Een redacteur van een nieuwsblad in het Papiament, dat eenmaal
per week verschijnt, doet naast zijn redactionele arbeid natuurlijk ook nog ander
werk.
De plaatselijke omstandigheden maken het echter wel gemakkelijk voor allerlei
scribenten om alle mogelijke blaadjes in omloop te brengen en daarmede de praetentie
te hebben een deel van de Pers te zijn.

De eigenlijke vakjournalistiek was beperkt op Curaçao.
Hoewel aan de Diario del Comercio (nr. 67) en de Boletin Comercial (nr. 92) alsmede
aan La Prensa (nr. 116) speciale lieden met de redactie belast waren, dateert de
ontwikkeling van de journalistiek als vak toch van 1931 toen de Amigoe di Curaçao
onder redactie Van Pater Hulsman kwam en van 1935, toen de Beurs- en
Nieuwsberichten ontstond. Indirect is de ontwikkeling der Curaçaose journalistiek
als vak dus het gevolg van de toenemende mate waarin Europese Nederlanders zich
op Curaçao vestigden. Met
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nadruk moet men zeggen vak, want het zou een grote onbillijkheid zijn tegenover
de pioniers der periodieke pers op Curaçao, die reeds in de laatste jaren der vorige
eeuw met zo gebrekkige middelen begonnen zijn om hier een Pers te stichten.
Met name zij het streven van de firma Agustin Bethencourt e Hijos hier genoemd,
die in 1908 begon het telegraphische nieuws van de ‘Franse kabel’ hier te verspreiden
door de ‘Boletin Comercial’ (nr. 92) en die in 1918 pogingen deed om de draadloze
binnengekomen berichten hier door een eigen nieuwsbulletin ‘Bulletin of Wireless
Messages’ (nr. 107) te verspreiden, een poging, die werd voortgezet tot 1922, toen
de concessie gegund werd aan Arturo Lopez Henriquez, die hetzelfde blad voortzette,
doch de telling opnieuw aanving; zo verscheen het nummer dat gedagtekend was
‘eerste jaargang, nr. 1’ eerst in 1918 en later nogmaals op 8 Februari 1923. Deze
tweede reeks duurde slechts kort, want het radiostation werd opgeheven.
Momenteel is de stand van zaken zo, dat de redacteuren van de Beurs- en
Nieuwsberichten, Dagblad Amigoe di Curaçao en van de Gouvernementspersdienst
in de journalistiek hun enig bestaan vinden. Alle andere schrijvers van Curaçao
genieten naast hun redactioneel salaris - als ze dit al hebben - nog andere inkomsten.
Op Aruba is hiermede slechts te vergelijken de redactrice van de Aruba-Post, die
evenwel nog neveninkomsten uit haar drukkerij-bedrijf geniet.

Het Curaçaose publiek en de journalist.
Langzaam, zeer langzaam heeft de journalist van Curaçao de merkwaardige functie
van leiden en dienen zich aangeleerd. Langzaam heeft hij zich het vertrouwen van
het publiek verworven. Zagen velen tot voor weinige jaren in den journalist, nog
slechts een nieuwtjesjager, wien
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men ten hoogste een plaatsje in de hoek inruimde, hierin is langzamerhand verandering
gekomen, en wel gedurende Wereldoorlog II, die de Pers op Curaçao als overblijfsel
van de vrije Nederlandse pers naar voren haalde.
In zijn boek Journalistiek zegt D. Hans, toenmalig voorzitter van de Nederlandse
Journalisten-Kring, op blz. 52: ‘Er is, met name in vroeger tijd, niet immer in verheven
zin over de journalisten geoordeeld, evenmin trouwens als over de kunstenaars.
In het algemeen was dit het lot van geestelijke beroepen, waarvan de dragers niet
door het bezit van een titel of diploma hun voortreffelijkheid konden bewijzen, die
niet aan een bepaalde opleiding waren gebonden en die men “zo maar” kon gaan
oefenen. Kunstenaars waren comedianten, journalisten nieuwtjesjagers en
duimzuigers. In de Tweede Kamer zeide in het midden der vorige eeuw iemand, dat
journalisten mensen zijn, die vandaag nieuwtjes verzinnen om ze morgen te kunnen
tegenspreken’ - iets wat in letterlijke zin van sommige Curaçaose scribenten gold -.
‘De brave Stastok rilde van lieden, die “schrijven voor geld”. Bismarcks woord. dat
journalisten mensen zijn die hun levensroeping gemist hebben, heeft zeer de publieke
opinie van vorige generaties vertolkt en zoals vele kunstenaars, hebben ook vele
journalisten hun beroep gekozen tegen de zin van hun ouders. Die tijden zijn voorbij.
Het oordeel over de pers en over de journalisten is op een hoger peil komen te staan
en tot een hoger karaat gerezen. Ook hier heeft de arbeid van de Nederlandse
Journalisten-Kring goed werk gedaan’.
Deze laatste opmerking van Hans geldt gelukkig evenals zijn vorige, welke tussen
gedachtenstrepen geinterpoleerd werd ook van Curaçao. Ook op Curaçao heeft de
arbeid van de Nederlandse Journalisten-Kring goed werk gedaan. Hieraan is echter
iets vooraf gegaan.
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Wereldoorlog II en de Pers op Curaçao.
De tweede Wereldoorlog overrompelde de Curaçaose Pers zoals hij de gehele
Curaçaose samenleving overrompelde en ontwrichtte. Te veel had Curaçao steeds
in geestelijk, cultureel en materieel opzicht op het moederland gesteund. Nieuwe
bronnen moesten worden gezocht, nieuwe contacten geschapen. Maar van de Pers
op Curaçao kan gezegd worden, dat zij paraat is gebleken. Op Curaçao zijn in alle
kringen der bevolking lieden gevonden, die naast hun arbeid vrije tijd gingen wijden
aan een vak- of verenigingsblad. Zonder hulp van buiten, zonder vele technische
middelen, verscheen enkele maanden na de invasie van Nederland, in September
1940, het eerste nummer van het letterkundige blad ‘De Stoep’ (nr. 165), voordat
men in het zoveel grotere en beter toegeruste Oost-Indië met De Fakkel was begonnen.
Tot op heden loopt de Stoep. Het was tijdens wereldoorlog II het enige letterkundige
blad in het Nederlands met een circulatie over de beide Westindische Gebiedsdelen.
Noord- en Zuid-Amerika, Engeland en Australië. Dat deed Curaçao. De plaatselijke
afdeling van het Algemeen Nederlands Verbond zette hier een eigen verenigingsblad
‘Neerlandia’ (nr. 166) op stapel, dat ook nog in het jaar der invasie, in December
1940, voor het eerst uitkwam, eveneens voordat in Oost-Indië het daar gestichte
Nieuw-Neerlandia werd begonnen. En ook Curaçao's Neerlandia circuleert over de
gehele aardbol, voor zover die bevrijd bleef van Hitler.
Daar zijn de meer specifieke vak- en verenigingsbladen: ‘Jeugdblad’ (nr. 161),
dat al op 15 Mei 1940 kon verschijnen omdat voor de invasie feitelijk al tot uitgifte
was besloten, evenals het zeer goed geredigeerde blad ‘De Politie op Curaçao (nr.
160), dat 21 dagen na de invasie op 31 Mei 1940 verscheen, maar tot welks uitgifte
eveneens
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reeds voor de invasie was besloten. Uit dit blad, dat een jaar bestond, groeide een
van de best verzorgde bladen van Curaçao, het Militair- en Politietijdschrift (nr.
170).’
Tot de oprichting van het maandblad ‘Mikve Israel’ (nr. 159) werd reeds in het
voorjaar van 1940 besloten en in feite verscheen het voor het eerst in Maart 1940,
maar door de invasie kreeg het een geheel andere betekenis, juist omdat het een blad
was van de Joden, wien het leven in het bezette rijksdeel ontnomen werd. Het is
weliswaar geen oorlogsblad in de gewone zin, maar het kreeg een symbolische
betekenis, die genoemd zal worden zolang er echte Nederlanders zijn.
Doch daar ontstonden, naast een groot aantal sportblaadjes die vaak ook heel aardig
zijn, andere bladen als Comité Nederland, Vrouwen-Organisatie-Curaçao, Vuur!,
Lux, Leiding en Troost, Economische Berichten, De Passaat. Al deze bladen zijn
evenzovele bewijzen van de paraatheid van hen, die op Curaçao aan publiciteit doen,
ook al zijn zij dan géén journalisten in de ware zin des woords.
Wat de dagbladpers betreft, terstond na de invasie ziet men hier, evenals in
Suriname, een onderlinge toenadering der redacties, die tot dan toe elkander te vaak
bestreden en elkander het licht in de ogen niet gegund hadden. Men besefte dat een
persfront hier noodzakelijk werd. De oprichting van de Gouvernementspersdienst
waarover in hoofdstuk VII werd geschreven, heeft hiertoe zeer veel bijgedragen.
Aan zijn hoofd stond een beroepsjournalist, Mr. E.M. Elias, die misschien te weinig
schreef, maar die in elk geval de journalisten, vooral sedert de oude Amigoe di
Curaçao dagblad geworden was, dichter tot elkander heeft gebracht.

De Curaçaose Persvereniging.
Dit had ten gevolge, dat in 1943 de eerste pogingen gedaan werden tot organisatie
van de plaatselijke journalisten
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te komen. De redacteur van de Boletin Comercial-Handels blad, Isaac Bloch, nam
hiertoe het initiatief en zond op 25 Maart 1943 een zendbrief aan alle redacties met
het verzoek hem allen leden voor te leggen. De bedoeling was om te komen tot
oprichting van een ‘Curaçaose Persvereniging’. De journalisten van alle Curaçaose
dag- en nieuwsbladen gaven hieraan gehoor en op een kort daarop, op Woensdag 7
April 1943, gehouden vergadering werd besloten om tot oprichting van de Curaçaose
Persvereniging over te gaan.
Wel niemand van de journalisten, die bij deze historische bijeenkomst aanwezig
waren, zal haar vergeten. Daar zaten in het kantoor van redacteur Bloch (Bredestraat
37, Punda, boven) de journalistieke nazaten van Hipólito Amaillón en Luis Lopez,
van Willem C. Grünings en Pater Raymundus Wahlen, van J. Camilo Palm en de
Salassen, de Meyers en de Jonckheers. Vreemd te moede gingen zij erheen, met
scheve ogen lonkten zij naar elkander. Daar zaten de neutralen en de katholieken,
samen aan een tafel. Daar zaten ze, die de traditie voortzetten van hen die
scheldtiraden en eindeloze polemieken gesmeed hadden. Daar zaten ook Joden, van
wie men eigenlijk pas na de vervolging was gaan beseffen dat het Joden waren, omdat
men in Nederland hierbij niet stil stond.

De eerste daad van de Curaçaose Persvereniging was symbolisch.
Maar toen de eerste schuchterheid der eeuwenlange bestrijding was overwonnen,
bleek dat de Curaçaose Persmensen ook hierin paraat waren. Zij deden wat in
Nederland te lang verzuimd was, zij maakten gemene zaak en verklaarden als principe
de eerbiediging van elkanders inzichten en opvattingen in het besef, dat de Pers voor
den neutrale en den katholiek geheel andere doelen heeft, maar dat haar gezamenlijk
optreden een nationaal belang is. Nog op dezelfde
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bijeenkomst, waar besloten was de Curaçaose Persvereniging te stichten werd
besloten, voor de duur des oorlogs ook de zetels van de Nederlandse
Journalisten-Kring en de Nederlandse Rooms-Katholieke Journalisten-Vereniging
op Curaçao te vestigen. Bij notariële acten geschiedde zulks op 24 Mei 1943, enkele
weken later, op 8 Juni 1943, bekrachtigd bij de gouvernementsbeschikking 4435 en
4152. Dit was de eerste niet-zakelijke, maar symbolische overplaatsing naar Curaçao.
De daad van Curaçao vond weerklank in andere Nederlandse centra, want zowel
journalisten in het vrij gebleven Suriname, als alleen wonende Nederlandse
journalisten in den vreemde, zo mede de journalisten die in Nederlandse centra als
Londen en New York woonden, traden toe, soms door eigen groepen te vormen van
de beide nationale journalistenverenigingen.
Toevalligerwijze vierden beide nationale journalistenverenigingen kort na de
overplaatsing van haar zetels een lustrum. Op 29 December 1943 bestond de
Nederlandse Rooms-katholieke Journalistenvereniging veertig jaar en kort daarop,
op 1 Februari 1944 bestond de Nederlandse Journalisten-Kring zestig jaar, welke
beide jubilea de Curaçaose journalisten gemeend hebben het best in stilte te vieren
uit eerbied voor hun vakgenoten in de verdrukking. Alle dag- en nieuwsbladen hebben
deze jubilea evenwel gememoreerd en voor den schrijver dezes waren zij aanleiding
de voorliggende beschrijving van journalistiek en pers op de Curaçaose eilanden te
ondernemen.

Een groet aan strijdend Nederland.
Organisatorisch was Curaçao hiermede het middelpunt geworden van de Nederlandse
journalistiek, wier corypheeën - hiervan was elkeen op Curaçao zich volkomen
bewust - juist in de grote centra van Londen en New York zaten. Zodra dit
organisatorische centrum officiële bevestiging had,
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hebben de Curaçaose journalisten een groet gezonden aan de journalisten in
Nederland, de door Radio-Oranje op 2 Augustus 1943 werd uitgezonden. Deze voor
de geschiedenis van de Nederlandse journalistiek ongetwijfeld zeer merkwaardige
boodschap luidde:
Aan de Journalisten van Nederland.
Een boodschap van de Curaçaose Journalisten.
Vakgenoten: Enige tijd geleden heeft Radio-Oranje u reeds mededeling gedaan van
de voortzetting van de Nederlandse Journalisten-Kring en de Nederlandse
Rooms-Katholieke Journalistenvereniging. Beider zetels zijn verplaats naar het vrije
Nederland: Curaçao, met goedvinden van Zijne Excellentie Gouverneur Dr. Piet A.
Kasteel, die tevens het erelidmaatschap van de Nederlandse Journalistenkring
aanvaardde, en voor wat de katholieke Journalistenvereniging betreft met steun van
den Apostolisch Vicarius van Curaçao, Monseigneur Petrus I. Verriet O.P., die erelid
van de katholieke vereniging is geworden.
Curaçao bezit vijf dagbladen en vier weekbladen. Dese vrije Nederlandse pers zet
uw werk voort. De moeilijke taak van de sluikbladen in Nederland blijft niet
onbekend. Wij krijgen ze hier en wij publiceren er uit. Ook in de pers van de
Verenigde Staten van Amerika staan stukken uit de ondergrondse pers van Nederland.
Houdt vol, strijdgenoten! Houdt vol! De overwinning zal ons zijn!
In één vergadering tezaam zenden de Curaçaose leden van onze beide nationale
journalistenverenigingen die steeds samen zullen vergaderen u hun hartelijkste groet.
Onder nazie-druk hebt gij onze beide journalistenverenigingen ontbonden. Wij zetten
ze hier tijdelijk voort en hopen, dat de dag niet ver meer zij dat wij alles weer in uw
handen
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kunnen leggen, handen die bewezen hebben dat zij in dienst staan van Nederland en
Oranje. Houdt vol, strijdgenoten en schrijvers van sluikbladen. Wij bewonderen,
groeten en danken u.
De Besturen van de Nederlandse Journalisten Kring en de Nederlandse R.K.
Journalisten Vereniging:
Dr. Joh. Hartog, Voorzitter en I. Bloch en J.A.M. Hart, Secretarissen.

Een eersteling van de nieuwe tijd.
Aan het amateurisme in de journalistiek was met de stichting van de Curaçaose
Persvereniging voor een goed deel een einde gekomen.
De principiële verschillen bleven. Polemieken zouden zeker nog wel eens
voorkomen. Maar het zou de eerlijke verhouding tussen leden van eenzelfde
vereniging zijn, die voor versnippering van een nationaal belang, de Pers, waken
zou. Uit de tijd, die het worstelpek genoemd werd, was een nieuwe tijd geboren,
waarin de journalisten met respect en eerlijkheid elkanders principes trachtten te
begrijpen.
In Curaçao is wat dit betreft de opgerichte persvereniging een eersteling geweest
van de nieuwe tijd, waarin de Jood voorstelt een ontvangst in de Stille Week liever
niet te doen doorgaan en waarbij de Katholiek meent dat in verband met de
Hervormings-dag beter een vergadering ten gerieve van de Protestantse leden niet
op de laatste October worde gehouden.

Het nut van de worsteltijd.
Op zichzelf is het niet erg, dat er zovelen uit de band gesprongen zijn in de tijd van
het worstelperk. Het heeft hier
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een geestelijk leven geschapen, dat andere eilanden niet of minder kennen. Het heeft
den mensen, van alle richting, geleerd de gedachten op papier te zetten en daardoor
eigen inzicht te verdiepen. Het heeft conflicten geschapen, maar deze hebben eer
goed dan kwaad gesticht, bezien in het licht der historie.
Dit alles leidde ertoe, dat ook van de zijde van het publiek, van zakelijke en
overheidsinstanties meer erkenning is gekomen, hetgeen de dienende taak der Pers
vergemakkelijkte en dus aan het publiek en genoemde instellingen te stade kwam.
Een laatste teken van een voorbijgaande tijd was het, toen omstreeks deze zelfde
dagen Mr. Eduard M. Elias, toenmaals het hoofd van de Gouvernementspersdienst,
voor een bekende onderwijsvereniging een lezing zou houden over de opleiding tot
journalist. Men vond het zo dwaas, dat de spreekbeurt niet doorging.
De positie van den journalist in de Curaçaose samenleving verbeterde tevens, ook
al mede een gevolg van bovengeschetste gebeurtenissen. Blijde evenwel kan men
door een helaas droevige samenloop van omstandigheden - de overrompeling van
ons land - zeggen wat Doe Hans van Nederland getuigde, dat de Nederlandse
Journalisten-Kring die in Europees Nederland de positie van Pers en Journalist
verbeterd heeft, dit ook op Curaçao heeft gedaan.
Er zijn moeilijkheden. Allereerst technische moeilijkheden, welke reeds bij de
behandeling der drukkerijen naar voren werden gebracht. Dan het feit, dat het publiek
hier evenmin als elders een idee heeft van wat er op een dagblad-redactie wordt
gedaan, zodat het voorkomt, dat iemand als de krant reeds ter perse is - en dat is een
hele toer op Curaçao - nog dingen op geeft voor de krant van die middag, die hij
evengoed een week van te voren had kunnen mededelen. Dan is daar de geringe
oplage der dagbladen als gevolg van de taalkundige verdeeldheid en het uiteenlopende
ontwikke-
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lingspeil der bevolkingsgroepen. Dit heeft ten gevolge dat slechts uit enkele personen
bestaande redacties kunnen worden samengesteld. Onder normale omstandigheden
zouden redacties van enkele personen op Curaçao trouwens voldoende zijn voor de
kleine bladen die hier verschijnen maar behalve dat practisch de gehele krant vertaald
moet worden omdat de nieuwsbureaux hun stof in het Spaans en Engels toezenden,
beschikt men ook niet over correctors, zodat de vertaler-redacteur de correctie er ook
nog bij moet nemen. Stadsreportage, die zo uiterst belangrijke en belangstelling
wekkende tak van redactioneel werk, wordt op Curaçao slechts te hooi en te gras
gedaan, omdat er geen mensen voor zijn. ‘Primeurs’ zijn vrijwel uitgesloten, omdat
de dagbladpers immer achter is bij het ‘gerucht’, die merkwaardige vorm van
nieuwsverspreiding die hier met grote trefzekerheid werkt. Dan staan de kanalen
langs welke de journalist hier en elders zijn informatie krijgt voortdurend bloot aan
pressie en représailles. Ook is daar de cumulatie waaronder zo velen op Curaçao
vrijwillig gebukt gaan nl. dat één persoon zovele bijbaantjes heeft, dat hij overkropt
is met werk.

De revue ‘Koningin der Aarde’
Er werd een publiek signaal gegeven, waaruit men zag dat de Pers op Curaçao haar
plaats veroverd had en dat het publiek blijde was, dat de immer gewette strijdbijl na
zoveel vechtens begraven werd. Toen in het najaar van 1941 de Toneelvereniging
Emmastad een stuk zou opvoeren werd een Curaçaose revue geschreven: De Koningin
der Aarde, waarin de Curaçaose Pers het middelpunt vormde en op een geestige, dus
eerlijke manier in het zonnetje werd gezet. De ondergrond was de publieke stem, die
in de Pers van Curaçao een symbool van samenwerking, van saamhorigheid en
eenheid zag. De Pers op Curaçao was aanvaard.
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De kleine redacties en staven brengen eigenaardige moeilijkheden mede. Reeds is
gewezen op het feit, dat in het verleden blad en redacteur-uitgever zo nauw verbonden
waren, dat het blad met den eigenaar ten grave daalde. Twee merkwaardige
documenten, een van Curaçao en één van St. Maarten volgen hieronder:

De Vrijmoedige-Kennisgeving.
Sedert een paar weken aan eene ongesteldheid lijdend, die mij verplicht, voor een naar ik hoop - korten tijd de voorgeschreven rust te nemen, zie ik mij genoodzaakt,
de uitgave van mijn blad te staken totdat mijne gezondheid mij toelaat, ze voort te
zetten. Zulks ter kennis brengend van mijne geachte abonnenten, vertrouw ik, dat
zij, voormelden nood-dwang met hunne mij steeds betoonde goedgunstigheid en
inschikkelijkheid in aanmerking nemend, mij de geboden rust zullen gelieven te
gunnen.
De directeur-uitgever van het blad.
Curaçao, 7 Januari 1920.
Deze circulaire werd verspreid met het nummer van De Vrijmoedige van 7 Januari
1920. Het zou blijken, dat het het laatste nummer, van dit wel felle, maar goed
geredigeerde weekblad was, dat al in 1875 begonnen werd. Casten D. Meyer was
oud - 76 jaar - en ging rusten. Hij stierf na weinige jaren van rust, in 1928. Een der
pioniers van de Curaçaose journalistiek was heen gegaan.
De tweede circulaire ging uit van redacteur Anthony Waters-Gravenhorst Brouwer
van De Slag om Slag. Kort na de uitgifte van deze circulaire stierf Brouwer en zijn
blad is niet meer herrezen.
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Circular.
For private reasons the publication of the Slag om Slag has been stopped. If this
paper should start up, or begin publication again, we hope that we will be able to
reckon on your support, in the future as we have had in the past.
St. Martin N.P. Nov. 21st 1939.
The Editor,
Dat ook in recente tijd zich nog dergelijke gevallen voordoen, werd in hoofdstuk VII
gedemonstreerd aan een circulaire, die de Aruba Post op 27 Augustus 1943
rondstuurde en die den verbaasden intekenaren mededeelde, dat de vrouw van den
redacteur de drukkerij zo lang zou voortzetten. Maar zelfs een officiële instantie als
de Gouvernementspersdienst kende deze merkwaardigheid, dat wanneer zijn hoofd
Mr. E.M. Elias, ergens heen moest, aan de redacties getelefoneerd werd, dat de
loopjongen naar Mevrouw Elias moest gaan, die vandaag het nieuws getikt had. De
benoeming van Eugène A. Winters, voordien van de Gazet van Antwerpen, tot
assistent op de Gouvernementspersdienst - najaar 1943 - maakte hieraan een einde
en schiep tevens een journalistiek novum op Curaçao, nl. dat Mr. Elias op vacantie
kon gaan. In de redactionele eenmansbedrijven was dit tot dan toe vrijwel ongehoord.
Toen Mr. Elias in Juni 1944 door voornoemden Eugène A. Winters werd
opgevolgd, werd in deze misstand voorzien door de benoeming van een assistente
van den Heer Winters: Mevrouw Geertruida M. Voncken-Reijne, dochter van den
vroegeren hoofdredacteur van het Utrechts Dagblad.

Heden en Toekomst.
De toevloed van Europese Nederlanders en het gebrek aan voldoende kennis van de
Nederlandse taal bij de in-
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heemse bevolking hebben na ongeveer 1930 de landzaten enigszins naar de
achtergrond doen treden. Toch zijn er onder deze landzaten, zoals in deze
geschiedbeschrijving wel overvloedig gebleken is, vele uitnemende schrijvers. De
leidende functies in de Curaçaose journalistiek worden echter op het ogenblik door
Europese Nederlanders bekleed. Dit in tegenstelling tot Suriname, waar het Nederlands
ook de gebruikelijke voertaal is en de Curaçaose moeilijkheid althans in dit opzicht
niet zo bestaat. Toch heeft het Westindische element zelf ook al weer zijn intrede
gedaan in de Nederlandse journalistiek van Curaçao. Vanzelfsprekend is de
gelegenheid voor jongelui om in de beroepsjournalistiek te gaan zeer gering. Feitelijk
is er slechts bij de Beurs- en Nieuwsberichten, La Prensa, Dagblad Amigoe di Curaçao
en op de Gouvernementspersdienst een zodanig salaris te verdienen, dat men van
beroepsjournalistiek spreken kan. Aan La Prensa heeft steeds een landskind de leiding
gehad, hetgeen in verband met de Spaanse taal daar mogelijk was. De beide andere
dagbladen en de Gouvernementspersdienst hebben Europese Nederlanders.
Een zeer verblijdend teken was het dat toen de Amigoe de Curaçao een dagblad
werd in Maart 1941 en toen er natuurlijk niemand uit Europees Nederland kon
overkomen, twee jongelui het aandurfden om de keus van hun leven op de
journalistiek in de Nederlandse taal te stellen. Beide hadden een mulo-diploma,
beiden beschikten over een behoorlijke talen-kennis en gezond oordeel.
Een hunner, die overigens zeker ook verwachtingen wekte, verliet helaas na enkele
jaren de journalistiek weer. Te vroeg om tot ontplooiïng te zijn gekomen.
Wat den ander, Fernand L. de Rooy betreft zij in dit verband gewezen op het
merkwaardige feit, dat hier weer sprake is van een familie-trek, want een oom, Luc
Grimard, is journalist en hoofdredacteur van het Haïtiaanse blad La
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Phalange, terwijl een broer, Réné, onder het pseudoniem Marcel de Bruin, een niet
onverdienstelijk dichter is, die in het Curaçaose blad De Stoep publiceert.
Merkwaardig genoeg kunnen zulke Curaçaose jongelui, die dagelijks het Papiament
als voertaal gebruiken, deze taal niet schrijven, daar hierin geen onderwijs bestaat.
De journalistiek is een scheppend vak en wat Curaçao betreft, kan men met
voldoening terugzien op de tijd sedert 1812, want te allen tijde zijn hier mensen
geweest, die uit innerlijke aandrang moesten schrijven. Dat zij mislukten, is hun
schuld niet geweest, evenmin als het de schuld van den schilder is, wanneer hij niet
voldoende verdient. Geestelijke arbeid wordt immer onvoldoende betaald en ook in
Europees Nederland is de economische positie van den journalist eerst de allerlaatste
jaren verbeterd, niet zozeer door hun chefs, dan wel door hun eigen handelen. Het
getuigt immer van een tintelend geestelijk leven, wanneer er onder het vooruitzicht
van niet rijk te worden, toch gewerkt wordt. Meestal ziet men, dat de verhoging van
salarissen bijna immer met achteruitgang van werklust en ambitie gepaard gaat,
hetgeen natuurlijk niet zeggen wil, dat salarissen asociaal mogen zijn. Maar den
waren schrijver zit het in het bloed, de waarachtige journalisten zijn altijd diegenen,
die tot hun werk gedreven worden door een innerlijk moeten, vaak nadat ze eerst een
ander beroep hadden beoefend en die dan de vreugde van het scheppen leren kennen.
Van vele arme schrijvers uit de afgelopen eeuw op Curaçao zowel op Aruba, die
door de maatschappij als mislukkelingen werden gebrandmerkt, omdat zij weinig
verdienden en omdat zelfs hun blaadjes ten gronde gingen, kan men gerust zeggen
na kennis genomen te hebben van de inhoud hunner bladen - afgezien of men het
met de strekking ervan steeds eens is, - dat zij gedreven werden door die innerlijke
drang, die den waren journalist kenmerkt, die drang tot
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scheppen, die drang van een overtuiging een artikel te maken, de sensatie uit het
gewone dagelijkse gebeuren het leven te boetseren in woorden, zoals de schilder het
doet op zijn doek en de beeldhouwer in steen. Zegt men niet, dat de journalistiek
beschermd wordt door de tiende Muze? Sommigen van hen, die in de voorgaande
uiteenzetting genoemd zijn, zijn ten gronde gegaan, want de ware journalist moet
een mens van karakter zijn. Hij moet, zoals Dr. P.H. Ritter Jr., de hoofdredacteur
van het Utrechtsch Dagblad in Journalistieke Geheimen zeide, ‘veel ingeboren geloof
bezitten aan ideële waarden, wil hij niet in scepticisme ondergaan’, iets dat op Curaçao
in heel sterke mate klemt. Jongelui, die hun ideaal niet stellen in hoog betaald
klerkenwerk, maar in het scheppende journalistieke werk, vinden een plaats. Van
anderen geldt, wat Doe Hans in zijn vaker genoemde boek (blz. 55) verhaalt van een
Minister, die de verzuchting slaakte, of hij maar niet beter in de delicatessen-handel
ware gegaan.
Men moet werken voor zijn pleizier. Het gebeurt op redactiekantoren van Curaçao
thans dat jongelui komen solliciteren. Als men vraagt waarom zij hun vorige baantje
verlaten is het meestal omdat zij moeten werken of omdat zij onvoldoende betaald
worden naar hun mening (jongens van 17 jaar, die niet tevreden zijn met 125 gld!).
Voor dezulken is er in de journalistiek geen plaats. Die zullen inderdaad beter tot
hun ontwikkeling komen in de delicatessenhandel. Voor degenen die op Curaçao in
de journalistiek willen geldt hetzelfde wat van alle kunstenaars geldt en wat Doe
Hans beschrijft als:
‘Achturige arbeidsdagen? De journalist? Hoort gij zijn schaterlach? Is de dag niet
vaak te kort voor hem? Om 's hemels wil: beklaag hem deswege niet. Zijn arbeid is
zijn vreugde. Ook in zijn vrije uren is hij, te stal gezet, een paard, dat trappelt van
ongeduld naar de ploeg. Ieder ogenblik kan er
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een telegram komen ergens van de wereld. Elke seconde kan hij opgeroepen worden
om ergens heen te gaan; dan moet hij schrijven. Heet van de naald. En juist in de
jagende spanning der gebeurtenissen (“klaar terwijl u wacht”) levert hij vaak zijn
beste werk af...... Een journalist, die aldus werkt en schept, geeft daarmee zijn diepste
en innigste persoonlijkheid.’
Op Curaçao geldt dit evenals overal elders, maar er komt nog bij, dat de Curaçaose
jongeling wiens ideaal het is met een polshorloge aan een lessenaar te zitten vaak
teleurgesteld is, wanneer hij behalve lange drukke dagen, ook nog te verduren krijgt,
dat hij een manusje van alles is. Zo zijn de toestanden en dat brengt afwisseling. Wie
artikelen schrijft zet koffie en passant en brengt als het nodig is de kranten rond zodra
ze van pers komen.
De journalist is een vaste verschijning in de Curaçaose samenleving geworden.
Hij heeft die plaats moeten veroveren, maar de krant en daardoor ook de schrijver
ervan, behoort tot de samenleving. Het redactiekantoor is een foyer van die
samenleving, waar ieder binnenloopt om eens te praten, ook op Curaçao. Het
journalistieke leven in Curaçao is tot wasdom, zij het nog niet tot de volle rijpheid,
gekomen.
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The St. Eustatius Gazette, waarvan sprake is op blz. 122 e.v. Naar een oude foto in het bezit van
Carl G. Buncamper te Oranjestad, Sint Eustatius, gefotografeerd door Jan Linker. De foto kwam nog
juist bijtijds aan het licht om, zij het al niet meer op de kunstdrukpagina's, dan toch in elk geval te
worden afgedrukt als sluitstuk op de Journalistieke Geschiedenis van Curaçao. Het formaat van het
blad was 45 × 27 cm. op vier bladzijden; drie kolommen per bladzijde.
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Aanhangsel.
De pers in Suriname.
Het kan zeker niet anders dan symbolisch zijn in een aanhangsel tot de geschiedenis
van de Pers in Curaçao die van Suriname te beschrijven. Curaçao en Suriname vormen
weliswaar tezamen Nederlands West-Indië, doch staatsrechtelijk zijn zij geheel en
al gescheiden. Beider geschiedenis is verschillend, beider belangen lopen uiteen,
beider volken zijn verscheiden. Maar zowel de Pers van Curaçao als die van Suriname
bleven gedurende de tweede wereldoorlog vrij van vijandelijke overheersing of
bemoeienis. En emancipeerde, zoals in de voorafgegane hoofdstukken beschreven
werd, juist gedurende deze oorlogsjaren de Pers van Curaçao, die van Suriname bleef
niet achter. De schrijver heeft daarom, mede op advies van belangstellenden, gemeend
in een kort aanhangsel iets weer te geven van de Pers in dat andere, rijke en mooie
deel van ons West-Indië, hetwelk Suriname is. Niet zozeer om de praetentie van
volledigheid te hebben, dan wel om hetgeen door anderen over de Pers in Suriname
geschreven werd, in een verband samen te voegen. Meer dan
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een aanhangsel is het niet. De schrijver acht zich geenszins bevoegd tot een
zelfstandige geschiedbeschrijving van de Pers in Suriname, welker uitingen hij al
enkele jaren met zoveel belangstelling heeft gezien en gelezen. Hoewel hij de
beschikking had over een weinig eigen materiaal, moest hij vrijwel alles aan anderen
ontlenen en wel voornamelijk aan hetgeen de Heer Fred Oudschans Dentz hierover
in de West-indische Gids van 1938 heeft samengebracht, waarvan hij met verlof van
de Curaçaose Commissie Regeling Rechtsverkeer in Oorlogstijd gebruik kon maken.
De Heer Oudschans Dentz, eerst ambtenaar bij de Afrikaanse Spoorweg in
Transvaal, na de Boerenoorlog naar Suriname uitgeweken, was van 1904 tot 1926
administrateur van het Militair Hospitaal in Suriname. Gedurende deze tijd heeft hij
gegevens verzameld op velerlei gebied. In voornoemd artikel brengt hij losse notities
over bladen, die hij kon traceren, bijeen in alfabetische volgorde. De Heer Dentz
bedoelde niet een critische uitgave van zijn aantekeningen te geven, zodat men enkele
malen op moeilijkheden stuit. Ook leek de alfabetische volgorde minder geslaagd
dan de chronologische. Immers bladen ontlenen hun belang niet aan de letter,
waarmede hun titel begint, dan wel aan de tijd die ze voortbrengt.
Het is aan de Pers onder andere, dat men de cultuur van een tijdperk afmeet. Naar
tijdsorde geschikt, blijkt, dat Suriname in dit opzicht een verrassend rijk beeld
vertoont, daar er sedert 1774 regelmatig bladen zijn verschenen en blijkens de
aantekeningen erbij, op een gevarieerd gebied.
Ook ontleende de samensteller zijn materiaal aan de Encyclopaedie van Nederlands
West-Indië, die een veertig jaar geleden bij Martinus Nijhof te 's-Gravenhage
verscheen. In dit verouderde, maar omdat het niet meer verkrijgbaar is toch kostbare
werk, dat onder redactie stond van Dr. H.D. Benjamins en Joh. F. Snelleman, vindt
men op blz. 393 een
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opstel over de Pers in Suriname, dat gedeeltelijk werd overgenomen. Ook erkent de
samensteller - meer wenst hij zich niet te achten - zijn dank aan den Heer R.D. Simons,
Inspecteur van het Onderwijs in Suriname, en aan het Kringlid D.G.A. Findlay,
redacteur van De West te Paramaribo; die veel materiaal verschaften.

De eerste drukkerij en krant.
Evenals op Curaçao was de verschijning van de eerste krant in Suriname het gevolg
van de stichting der eerste drukkerij aldaar. Die kwam in 1772, toen aan Mr. Wolphert
Jacob Beeldsnijder Matroos, ‘secretaris bij het collegie van kleine (rechts)zaken’
‘een privilegie van de drukperse’ verleend werd voor de tijd van drie en twintig jaren.
Aldus kreeg Suriname veertig jaren vóór Curaçao zijn eerste drukkerij. Evenals op
Curaçao ontwikkelde zich deze eerste drukkerij spoedig tot landsdrukkerij. In
Augustus 1774 verzocht en verkreeg Mr. Beeldsnijder Matroos bij dat ‘privilegie’
verlof voor de wekelijkse uitgifte van een courant. Op 10 Augustus 1774 verscheen
zodoende het eerste nummer van ‘De Weeklyksche Woensdaagsche Surinaamsche
Courant’ (nr. 1).
Ter vergelijking diene, dat in Europa de eerste courant verscheen op 15 Januari
1609 te Augsburg. In Nederland op 8 Januari 1656 te Haarlem bij Abraham Casteleyn
de ‘Weekelykse Courante van Europa’, welke in 1664 de naam kreeg van ‘Opregte
Haarlemsche Courant’. Op 26 April 1658 verscheen te Middelburg de ‘Courier van
Zeeland’, in 1799 de ‘Trinidad Weekly Courant’, te Kaapstad op 16 Augustus 1800
de ‘Geauthoriseerde Kaapsche Stads-Courant en Afrikaansche Berigter’ en op 25
September 1857 de eerste (staats)courant in Transvaal. De Heer Dentz, die deze
jaartallen bijeen gezocht heeft, schrijft hierbij, dat in Oost-
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Indië op 7 Augustus 1744 de eerste courant verscheen, de ‘Batavia Nouvellen en
Politique Raisonnementen’. Dertig jaar later, op 10 Augustus 1774 verscheen de
eerste courant van Suriname, zoals hiervoor gezegd, in 1790 verscheen er een blad
op St. Eustatius, waarover in Hoofdstuk I en V uitvoerig geschreven is, in 1793
verscheen in het toen aan ons toebehorende Essequibo ‘De Courant van Essequibo
en Demerary’, op 5 Januari 1810 verscheen er weer een blad in onze Oost, ‘de
Bataviasche Courant’ en tenslotte, op 11 December 1812 op Curaçao ‘The Curaçao
Gazette and Commercial Advertiser’.
‘Zie hier dan goedgunstige Leezer’.
Moest in Hoofdstuk IV van het eerste hoofdartikel op Curaçao een vertaling gegeven
worden, niet alzo van Suriname. Toen in 1774 de eerste courant daar uitkwam, was
dit een Nederlands gewest en zo kon het nummer van 10 Augustus 1774 van ‘De
Weeklyksche Woensdaagsche Surinaamsche Courant, zich als volgt tot de bevolking
van Suriname richten in een ‘Opdragt van den uitgever’:
Zie hier dan goedgunstige Leezer het eerste Blad, by wyze van Courant, 't welk
in deeze Colonie van Surinaamen gedrukt zynde, 't Daglicht komt te aanschouwen;
een Werk, 't geen moogelyk voor my, door andere zints lange zoude zyn ondernoomen
geweest; wanneer de Zwaarigheeden altoos, omtrent het admitteeren eener Drukkerye
in Reflexie gekoomen, eerder weg geruimt waaren geworden! alzoo men reeds onder
de Regeering van wylen den Heer Gouverneur Mauricius, daarover heeft beginnen
te denken; doch dit nu door de Medewerking, teffens, van den teegenswoordigen
Regeerende Heer Gouverneur Jan Nepveu, tot zoo verre zyn beslag gekreegen
hebbende, en dat ik, vervolgens myne Suppliques, gepresenteert aan Haar Ed: Groot
Achtb: de Heeren Directeuren, als meede aan den Ed: Hove van Policie en Crimineele
Justitie deezer Colonie, goedgunstiglyk geappoin-
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teert zyn geworden, en dienvolgens met een Privilegie van 25 Jaaren begunstigt. Zoo
is het, welmeenende Leezer, dat ik niet heb willen afzijn, omme, zoo veel moogelijk
't nut en gemak, eener Drukkerye, aan een yder te doen blyken, en dus met deze
onderneeming te beginnen, in hoope het my mooge gelukken om door de hulp en
gunstige handbieding, van kundige Liefhebbers en Leezer altoos naa zyn genoegen
te kunnen voldoen.
Dus dan bedankende, den geene, die zig by Inteekening wel hebben willen
verbinden, omme een jaarlyks Exemplaar te zullen neemen, en dezelve als de
grondleggers van dit Werk ben Considereerende; zoo is het, dat ik als noch, gelyk
by myn reeds gedivulgeerd Advertissement gedaan hebbe, en waaraan ik my
kortheidshalve Refereere, alle kundige Liefhebbers verzoeke, omme zoo veel
moogelyk te Contribueeren. 't geen eenigzints tot in standthouding deezer kan dienen;
en teffens, strekken tot Nut en vermaak der geene die dezelve zullen willen Leezen;
aan wien te gelyk verzoeke, alle Feilen, ten minste in den beginne, met een gunstig
oog te willen passeeren, en my derzelver Remarques en Consideratien op een of
andere manier te doen geworden, dewelke altoos met erkentenisse zullen werden
aangenoomen. Vaart wel.
Mr. W.J. Beeldsnyder Matroos.
In de Koloniale Bibliotheek te Paramaribo, waar men blijkbaar meer zorg aan de dag
legt bij de bewaring van de documenten van het verleden dan te Willemstad, zijn de
nummers van Februari 1775 af nog steeds aanwezig. Het blad verscheen in quarto
formaat en besloeg vier bladzijden, elk verdeeld in twee kolommen, voor zover de
leesstof liep.
De advertenties, meestal een deel van de vierde bladzijde, soms ook de derde en
vierde beslaande, werden over de gehele breedte der pagina plat gezet, zonder witte
regels. Alleen door het zetten der daarin voorkomende namen met
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kapitalen werd enig reliëf aan de advertenties gegeven. Het blad voerde het wapen
der Surinaamse Sociëteit.
De inhoud bestond hoofdzakelijk uit buitenlandse berichten - waarvoor in die
woelige tijden de stof in ruime mate aanwezig was - en die vermoedelijk getrokken
werden uit buitenlandse, voornamelijk Amerikaanse bladen, evenals men dit op
Curaçao nog zou doen na 1812. (Plaatselijk nieuws werd er zelden in opgenomen
en bepaalde zich dan nog tot mededelingen betreffende de havenbeweging.
De ‘Weeklyksche Woensdaagsche Surinaamsche Courant’ had betrekkelijk een
lang leven. Men vindt haar nog tot 1805, maar niet onveranderd. Het formaat werd
vergroot tot folio-schrijf. Onder de Bataafse Republiek ontmoet men haar in dit
formaat, met gewijzigde titel. Zij heet dan ‘Bataafsche Surinaamsche Courant’ (nr.
11), voert het wapen der Bataafse Republiek en verschijnt tweemaal per week, nl.
op Maandag en Donderdag. Na de val der Bataafse Republiek krijgt zij de naam van
‘Binnenlandsche Surinaamsche Courant’ (nr. 13) en voert opnieuw het oude wapen.
In 1804, na de verovering van Suriname door de Engelsen, verschijnt zij met text
en advertenties in twee talen, Nederlands en Engels, tegelijk.
Een merkwaardigheid dezer uitgave is, dat, naar het voorbeeld van oude
Nederlandse couranten, advertenties in de marge geplaatst werden, dwars op de
richting van het overige zetsel.
Het blad bleef niet zonder mededinging.
In 1785 verscheen ook ‘De Surinaamsche Nieuwsvertelder’ (nr. 2), welke elke
Donderdag uitkwam. Dit blad bevatte in hoofdzaak advertenties en heeft tot 1793
bestaan, in groot en klein formaat. De inhoud was overigens als die van ‘De
Weeklyksche Woensdaagsche Surinaamsche Courant’ (nr. 1).
Van andere aard was de ‘Surinaamsche Spectator’ (nr. 4), die critiek op plaatselijke
toestanden gaf en hierdoor wat
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West-Indië betreft, de primeur kreeg. Critiek op plaatselijke toestanden ontmoet men
over het algemeen eerst laat; en nog heden ten dage is zij veelal zwak in verband
met de klein-plaatselijke toestanden. De ‘Surinaamsche Spectator’ werd omstreeks
1787 uitgegeven bij de Weduwe Tresson Jr., die toen eveneens ‘De Wekelijksche
Woensdagsche Surinaamsche Courant’ uitgaf.
Dan was er nog een blad met de smakelijke titel ‘Nieuwsvertelder of zamenspraak
tusschen Louw en Krelis’ (nr. 8), dat omstreeks 1796 bij Hendrik Schouten werd
uitgegeven. Ook dit blad oefende critiek op plaatselijke toestanden.

Het eerste persdelict: 1796.
De gevolgen van de bespreking van plaatselijke toestanden bleven niet uit. In een
kleine omgeving wordt alles met een vergrootglas bezien. Tot op de huidige dag is
het moeilijk en in bepaalde gevallen onmogelijk om plaatselijke toestanden in
Suriname en Curaçao in de Pers te bespreken. Tegen de ‘Surinaamsche Spectator’
(nr. 4) werd in 1796 al spoedig een klacht ingebracht, dat het blad er zijn werk van
scheen te maken, om, ‘onder hoezeer quasie bedekte termen egter duydelijk genoeg,
personen van rang te denoteeren, omtrent deze hatelijke comparatiën te maken, welke
in alle opzigten onbetamelijk waren’. Ook werd ten laste gelegd, dat het blad ‘eenige
uitdrukkingen strijdig met de aangenomen principes van den openbaren godsdienst’
gepubliceerd had. De uitgeefster, de Weduwe Tresson Jr., werd hierop ‘strengelijk
gewaarschuwd zich van dit laatstgenoemde bepaald te onthouden’.
Een volgend persdelict, of wat daarvoor doorging, kwam kort daarna, toen
gouverneur-generaal Jurriaan F. de Friderici (1790-1802) de verdere verspreiding
van de ‘Nieuwsvertelder of Zamenspraak tusschen Louw en Krelis’ (nr. 8) verbood,
omdat het blad ‘tendeerde om de vriendelijken
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ommegang en eenigheid onder de ingezeetenen dezer kolonie te verminderen en
partijzucht, laster en wrevel te weege te brengen, tot werkelijk nadeel van de goede
ordre en het publiek belang’.
In die tijd werd ook op andere bladen, die zonder voorafgaande goedkeuring
artikelen hadden geplaatst, welke voor de regering beledigend en strijdig met de
goede orde geacht werden, strenge censuur toegepast.
Een vroege uiting van de Surinaamse liefde voor de geneeskunde schijnt omtrent
deze tijd geweest té zijn ‘De Surinaamsche Artz’ (nr. 3), dat al in 1786 - lang dus
voor de oprichting van de Geneeskundige School in 1882 - verscheen onder redactie
van Dr. J. Voegen van Engelen. Wat dit blad deed in die tijd? Het schijnt niet meer
te achterhalen. Honderd vier en vijftig jaren later kreeg het een opvolger in zijn soort,
toen de Societas Fratrum, de Surinaamse vereniging van Medische Studenten, een
eigen blad oprichtte ‘Minerva’ (nr. 145), dat niet lang bestond en in December 1944
gevolgd werd door ‘De Stethoscoop’ (nr. 157).
Dan verscheen met de ‘Bataafsche Surinaamsche Courant’ (nr. 11) bij W.W.
Beeldsnijder nog de ‘Surinaamsche Courant en Algemeene Nieuwstijdingen’ (nr.
7), welke boven de titel in grote letters het devies: ‘Vrijheid en Gelijkheid’ voerde.
Dit blad, dat later dikwijls van uitgever veranderde, verscheen tweemaal per week,
zoals regel zou worden voor alle nieuwsbladen van Suriname. Het kwam elke Dinsdag
en Vrijdag uit in folio-schrijf-formaat, vier bladzijden van elk drie kolom en twee
kolom advertenties.
En tenslotte verscheen in deze achttiend'eeuwse jaren in Suriname nog de
‘Saturdagsche Courant van Nieuws, Smaak en Vernuft’ (nr. 6).
Verschillende bladen, die men in de hierna volgende lijst vindt opgesomd, doen
zien, hoe het Nederlandse leven omstreeks deze tijd in Suriname bloeide. De
belangstelling van
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Europees Nederland voor Suriname is tot aan het Engelse tussenbestuur groot geweest.
Dit had haar rijpe gevolgen in het gewest zelf. Tot de Bataafse Republiek in 1799
Suriname aan de Engelsen verloor, die hier tot 1816 bleven. Toch bleven de bladen
naast het Engels, ook het Nederlands gebruiken, zoals bij de ‘Surinaamsche Courant’
(nr. 10) vermeld. In 1812, juist in het jaar dat op Curaçao het eerste nieuwsblad zou
verschijnen met de titel ‘The Curaçao Gazette and Commercial Advertiser’, kwam
in Suriname het vijftiende persproduct met een gelijksoortige titel uit.
Het was de geheel in het Engels gestelde courant ‘The Surinam Gazette’ (nr. 15),
die tweemaal per week, nl. op Dinsdag en Vrijdag uitkwam. In tegenstelling met
Curaçao, waar zich uit ‘The Curaçao Gazette’, het semi-officiële blad ‘De
Curaçaosche Courant’ ontwikkelde, hield ‘The Surinam Gazette’ op, toen het Engelse
tussenbewind in 1816 ten einde kwam.

De Officiële Pers.
Het blad, waarin in Suriname aanvankelijk de officiële mededelingen werden
gepubliceerd, werd kort daarna bij besluit van 26 Februari 1817 ingesteld door
Gouverneur-generaal Mr. Cornelis R. Vaillant en Raden. Het blad zou 1 Maart d.a.v.
beginnen te verschijnen en daarin zouden geplaatst worden ‘al de Proclamatiën,
Publicatiën, Notificatiën en Resolutiën van den Gouverneur-generaal en van het Hof
van Policie, waarvan de publiekmaking nuttig en noodzakelijk zal worden geoordeeld’.
Een verzameling van deze gouvernementsbladen, lopende van 1816 tot en met
1835 waarin dus ook zijn opgenomen de proclamatiën enz. van het jaar vóór de
uitgave aanving, werd in 1837 te Amsterdam gedrukt voor rekening van het
Departement der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Paramaribo. Een nieuwe
uitgave verscheen in 1856 bij H. Nijgh

Joh. Hartog, Journalistiek leven in Curaçao

310
te Rotterdam. Hier staan alle gouvernementsbladen in van 1816 tot 1855, later
vervolgd tot 1872.
Van de ‘Publicatiën en andere verordeningen, betrekkelijk de kolonie Suriname,
anterieur aan het jaar 1816’ bestaat een verzameling van H.E. Winkels in 1860
uitgegeven te Paramaribo, doch gedrukt in Nederland. Een alfabetisch register op de
gouvernementsbladen van 1816 tot 1854 verscheen te Paramaribo van de hand van
C.L.G. van Amson en in 1912 te 's-Gravenhage een alfabetisch register van 1816 tot
en met 1911, samengesteld door C.C.J. van Romondt.
Deze verzamelingen, die uiteraard evenals die van de Publicatie-bladen van Curaçao
buiten de journalistiek vallen, worden hier volledigheidshalve vermeld. De rol van
officiële courant wordt in Suriname vervuld door het ‘Gouvernements
Advertentieblad’ (nr. 35), dat in 1852 onder de naam ‘Surinaamsche Courant en
Gouvernements Advertentieblad’ (nr. 26) begon. In dit in particulier bezit zijnde
nieuwsblad stond een officieel gedeelte, dus in de trant, zoals dat ook in Curaçao
met ‘De Curaçaosche Courant’ het geval was. Het ‘Gouvernements Advertentieblad’,
dat in 1885 uit het hiervoor genoemde ontstond, is nu een officiële uitgave van het
Gouvernement van Suriname, dus anders dan in Curaçao. Het drukken ervan wordt
aanbesteed. Ook bevat dit blad nog een niet-officieel gedeelte, dat geregeld de
kerkdiensten en de wekelijkse verkorte balansen van de Surinaamse Bank bevat en
verder echtscheidingen, faillissementen enz., zoals onder nr. 35 uiteengezet.

Oude dagbladen.
De eigenlijke journalistiek ontwikkelde zich langzaam in Suriname. Ook hier waren
het dagbladzegel en de censuur een belemmering. Met de invoering van de vrijheid
van drukpers, bij het Regeringsreglement van 1865, en de afschaffing van het
dagbladzegel, kort nadat het in het Moe-
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derland geschiedde, begonnen verschillende dagbladen uit te komen, lang dus voor
zulks in Curaçao het geval was. Volgens de door Dentz gepubliceerde lijsten zijn er
drie, waar uitdrukkelijk bij vermeld is, dat het dagbladen waren. Er kunnen er evenwel
meer geweest zijn, althans wanneer wij de Encyclopaedie mogen geloven, die schrijft
dat ‘de dagbladen uit de grond rezen, om echter even snel weer te verdwijnen’.
Dentz noemt ‘De West-Indiër’ (nr. 29), die al in 1863, het jaar van de afschaffing
der slavernij, uitkwam en bleef bestaan tot 1898. Dan noemt hij de ‘Bode van
Paramaribo’ (nr. 36), die in 1885 verscheen, en tenslotte nog de ‘Boschbode’ (nr.
62), een dagblad dat in 1911 werd ‘uitgegeven ter gelegenheid van het huwelijk van
Ir. H. Wirix met Susanna Hendrika Battaerd op 11 Juli 1911’, zoals Dentz wonderlijk
genoeg erbij aantekent. Het is volgens Dentz een jaar lang verschenen en was bedoeld
voor Kabelstation, Sikakamp (sika is Neger-Engels voor zandvlo), Ganzee em
omstreken, alle kleine plaatsjes.
Na deze dagbladen schijnt er geen meer verschenen te zijn tot in 1943, toen ‘Het
Nieuws’ (nr. 150) begon.
Lang bepaalde zich de inhoud der Surinaamse bladen tot het buitenlandse nieuws
alleen, hetzij in de vorm van particuliere correspondenties, dan wel overgenomen
uit Nederlandse bladen. Het plaatselijk nieuws werd geheel verwaarloosd.
In de tweede helft der vorige eeuw veranderde dit. De bladen begonnen zich meer
te wijden aan binnenlandse politiek; het buitenlandse nieuws geraakte meer op de
achtergrond. Ook verschenen de plaatselijke faits divers, die er vroeger geheel
ontbraken.
Voor zover de samensteller zich op de hoogte heeft kunnen stellen van Surinaamse
bladen uit die tijd, zou hij geneigd zijn te zeggen, dat de inhoud in die tijd zeker op
hoger peil stond dan in Curaçao het geval was.
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De verschillende omstandigheden, die de ontwikkeling der journalistiek in Suriname
in de weg stonden, waren ten dele gelijk aan die welke haar ontwikkeling in Curaçao
belemmerden. De voornaamste dezer omstandigheden was het kleine getal personen,
die voldoende ontwikkeling bezaten voor de belangstelling in nieuwsbladen. Hierdoor
was de lezerskring beperkt en waren bijgevolg de inkomsten ener courant zeer gering,
hetgeen nog verergerd werd door het te grote aantal bladen, een gevolg van de geringe
kosten verbonden aan de exploitatie van een courant in Suriname. Een groot euvel
was ook het samenlezen van couranten. Hetzelfde exemplaar werd door ettelijke
personen gelezen, hetgeen van grote invloed is op het abonnementental. Voor een
groot deel gelden deze moeilijkheden nog thans.
De bladen bezitten geen staf en overigens staan weinig der hulpmiddelen van de
moderne journalistiek hun ten dienste. De eerste linotype werd eerst in 1943 door
A.J. Morpurgo in werking gesteld. Al het werk aan de courant, redactie zowel als
administratie, wordt door den enigen redacteur verricht, die in verschillende gevallen
ook leider der drukkerij is.
Howel in 1908 voor journalistieke mededelingen een speciaal telegraaf-tarief werd
vastgesteld, is dit nog te hoog om daarvan een geregeld gebruik te maken. Sommige
bladen hebben een afspraak met iemand in Nederland om buitengewone
gebeurtenissen te seinen. Overigens bestond het telegrafisch nieuws tot recente tijd
uit hetgeen het telegraafkantoor dagelijks ontving en publiek aanplakte.
Ook in Suriname kwam hierin een aanzienlijke verbetering toen de overeenkomst
met Aneta tot stand kwam, waarover uitvoerig gesproken werd in hoofdstuk VII bij
de behandeling van de telegraphische nieuwsvoorziening van Curaçao. Daarheen zij
dus verwezen. Toen deze voorziening in Mei 1940 plotseling ten einde kwam, werd
weinig later dan in Curaçao ook in Suriname een Gouvernementspersdienst opgericht.
Deze kwam onder leiding van J. Henk Boas, voor-
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malig correspondent van het dagblad de Maasbode te Londen. De Heer Boas verliet
begin 1943 Suriname om tewerk te worden gesteld aan het Nederlandse
Inlichtingenkantoor in New York. Tot zijn opvolger werd toen benoemd Johan van
de Walle, die tot dan toe redacteur was van het Curaçaose dagblad Beurs- en
Nieuwsberichten, zoals ter plaatse werd beschreven. Deze benoeming heeft
buitengewoon goede gevolgen gehad voor de wederzijdse toenadering Suriname en
Curaçao. De Heer van de Walle stond bekend als een minnaar van Suriname.
De oprichting van een gouvernementspersdienst in Paramaribo en Willemstad,
het feit dat Suriname en Curaçao practisch de enige onbezette gebieden bleven
gedurende de tweede wereldoorlog en omdat de K.L.M. het mogelijk maakte de
uitwisseling van bladen aanzienlijk te verbeteren, heeft geleid tot een toenadering
tussen de beide delen van Nederlands West-Indië. Voor de oorlog was de wederzijdse
berichtgeving pover, zo men haar al qualificeren wil. Thans is zij uitnemend.
Daar enkele duizenden Surinamers op Aruba en Curaçao werkzaam zijn, is een
deel der Surinaamse pers ook daar vertegenwoordigd. De Surinaamse Vereniging
Justitia Pietas Fides te Willemstad en de Vereniging Suriname te Oranjestad geven
gezamenlijk het uitnemend geredigeerde blad ‘Jong Suriname’ uit (in de Curaçaose
lijst nr. 175). De Surinamers, die werkzaam zijn bij de Curaçaose Petroleum Industrie
Maatschappij beschikken bovendien nog over een gestencild weekblad ‘De Stem’
(in de Curaçaose lijst nr. 190).
Aangezien er vrijwel geen Curaçaoënaars in Suriname woonachtig zijn, heeft zich
daar nimmer de behoefte aan een Curaçaos blad doen gevoelen.
Vóór de oorlog bezaten slechts enkele Surinaamse bladen buitenlandse
correspondenten. Een paar bladen hebben vaste binnenlandse correspondenten, die
echter geen honorarium ontvangen.
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Van vergaderingen e.d. worden meestal overzichten gegeven of ook wel eens
verslagen uit het geheugen opgemaakt met behulp van enkele aantekeningen. Toch
zijn de resultaten dikwijls voortreffelijk.
Alle bladen in Suriname met uitzondering van ‘De West’ (nr. 61) en een tijdlang
ook ‘Suriname’ (nr. 24) dragen de datum van de dag volgende op de avond hunner
verschijning.
Door de beperkte verschijningswijze, gevoegd bij de betrekkelijk geringe omvang
en de afwezigheid van taakverdeling, zijn de bladen niet in staat al het voorhanden
materiaal te verwerken.
De grootste verdienste der Surinaamse pers ligt op politiek gebied; zowel door
hun adviezen als door hun critiek oefenen de bladen een werkelijke invloed op de
goede gang der openbare zaak.
De advertenties nemen in de Surinaamse bladen een belangrijke plaats in. Vaak
zijn ze wat merkwaardig, maar daarom zeker niet minder pakkend gesteld. Over het
algemeen kan men zeggen wat de Encyclopaedie van Nederlands West-Indië opmerkt,
dat de handelspubliciteit in de Surinaamse pers goed verzorgd wordt.
Het aantal lezers bedraagt in Suriname, evenals dit van Curaçao gezegd werd, vele
malen het aantal geabonneerden, terwijl ook in Suriname, gelijk op de Curaçaose
eilanden de eigenaardige maatschappelijke toestanden de mededelingen der bladen
zeer verspreid worden.

Het Neger-Engels in de Pers.
Het schijnt, dat de eerste proeve van Neger-Engels in een periodiek het in 1852
gestichte ‘Makzien vo Kristensoema Zielie’ (nr. 25, betekent letterlijk: magazijn of
tijdschrift voor de zielen van Christenen) is. Dit blad heeft tachtig jaren bestaan. Het
laatste nummer verscheen in December 1932.
Andere proefnemingen met het Neger-Engels zijn onbedui-
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dend. In 1893 verscheen ‘De Katholieke Waarschuwer’ (nr. 40) in het Neger-Engels.
Dit duurde slechts twee jaren. In 1911 kwam het ‘Sranam Volksblad’ (nr. 63, betekent:
Surinaams Volksblad) en in 1912 nog het ‘Makzien vo Arnitriesoema’ (nr. 65,
betekent: magazijn of tijdschrift voor Hernhutters).
Voorts verschijnen er in de eenmaal per jeer uitkomende courant ‘Emancipatie
Courant’ (nr. 95) ook steeds enkele bijdragen in deze taal.

Andere talen.
Niettegenstaande de veeltalige samenstelling der Surinaamse bevolking is de Pers
er overwegend in het Nederlands gesteld. In het Engels verschenen enkele bladen
als ‘The Weekly Echo’ (nr. 64), ‘The Weekly News’ (nr. 66), dan ‘The Paramaribo
Times’ (nr. 68), die alras werd opgevolgd door ‘The New Paramaribo Times’ (nr.
70) en het blad ‘Chinese Overseas Weekly Surinam’ (nr. 110).
In Oosterse talen verschenen bladen als ‘Bedesi bharath basi’ (nr. 83) en enkele
andere zoals de lijst doet zien. De onmogelijkheid deze bladen te drukken - de letters
ontbraken - heeft de verschijning van bladen van de verschillende bevolkingsgroepen
ongetwijfeld belet. Toen de stencilmogelijkheid kwam, begon men ze uit te geven.
Zo ontstonden in het Urdu de ‘Hakikat U1 Islam’ (nr. 130) en ‘Khadim U1 Islam’
(nr. 151). In het Nagrai' begon de Evangelische Broedergemeente een maandblad uit
te geven ‘Krus Kahalkar’ (nr. 151). De Gouvernementspersdienst begon een blad in
het Hindi ‘Radjbhakti’ (nr. 149), welk blad na ongeveer een jaar gevolgd werd door
Sanatan Dharm (nr. 154) in dezelfde taal, uitgegeven door de gelijknamige gemeente.
Voor de Chinezen bestond ‘Hsün Nan Chou K'an’ (nr. 124).
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Groep- en Partijbladen.
Veelal valt zulk een blad samen met een godsdienstige groep, en hoewel in het
Nederlands verschijnend, dient in dit verband dan ook het Joodse blad ‘Teroenga’
(nr. 143) genoemd te worden. Verder beschikken de Evangelische Broedergemeente,
de Rooms-katholieke Missie en enkele andere groepen over eigen bladen.
Van een politieke richting kan men bij de Surinaamse couranten moeilijk spreken.
In de jaren 1890/1891, in de tijd van Gouverneur Jhr. Mr. Maurits A. de Savornin
Lohman en de Mei-troebelen had men fel tegenover elkander staande ‘De Volksbode’
(nr. 39), die vóór Lohman was en ‘De West-Indiër’ (nr. 29), die tegen hem was. De
Volksbode trok natuurlijk aan het kortste eind. Er werd een vervolging wegens
opruiing ingesteld, die eindigde met een veroordeling van drie der uitgevers tot
gevangenisstraf.
De Sociaal Democratische Arbeiders Partij had in 1933 twee blaadjes ‘De Arbeider’
(nr. 118) en later ‘De Sociaal Democraat’ (nr. 120).
Bij gebrek aan enige katholieke politiek of partij kunnen de katholieke bladen,
waarvan vooral het uitstekend geredigeerde blad ‘De Surinamer’ (nr. 45) genoemd
moet worden, geen politieke organen worden genoemd, al belichten zij de
vraagstukken des levens uiteraard van katholiek standpunt. Onder de kundige leiding
van den Heer A.J. Morpurgo heeft dit blad een zeer goede naam verworven, een
naam die door zijn opvolger, Pater A.C. Kuipers C.ss.R. volkomen gehandhaafd
wordt, vooral door diepere beschouwingen.
De beide andere nieuwsbladen, ‘De West’ (nr. 61) en ‘Suriname’ (nr. 24) kwamen
al enige malen ter sprake. Deze bladen bezien, zoals uit de ontwikkelingsgeschiedenis
van
‘De West’ duidelijk is, het nieuws en daarmede samenhangende vraagstukken
veelal van een meer Protestant-georiënteerd standpunt dan wel uit een geheel neutrale
hoek en
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men moet zeggen, dat ook deze bladen zich kenmerken door hoogstaande
journalistiek, vooral door wat hun beschouwingen over de buitenlandse politiek
betreft. Hun nieuws betrekken al deze nieuwsbladen van de radio, daar zij slechts
enkele malen per week verschijnen, zij het van tijd tot tijd met een extra-editie.
Het enige thans nog bestaande dagblad is ‘Het Nieuws’ (nr. 150), dat in 1943 door
A.J. Morpurgo werd opgericht en geabonneerd is op de nieuwsvoorziening van de
Associated Press. Dit blad, dat op tabloide-formaat verschijnt, is zowel wat taal als
inhoud betreft, de courant van Suriname.

Persdelicten uit de laatstje tijd.
Aan de Encyclopaedie ontleent de samensteller tenslotte nog, dat de censuur, die
door den Procureur Generaal werd geoefend, bij tijden zeer streng was, zo bv. volgens
M.D. Teenstra, De Negerslaven in de Kolonie Suriname, Dordrecht 1842, blz. 40 en
59, ten tijde van den Procureur Generaal Th. de Kanter.
Aan Persdelicten heeft het in Suriname niet ontbroken. Behalve de hiervoren
genoemde worde nog gewezen op de schorsing bij Gouvernements resolutie van 17
Juni 1864 no. 1 (G. no. 12) voor de tijd van drie maanden van ‘De West-Indiër’ (nr.
29), omdat het blad ‘sedert enige tijd onware, beledigende en hatelijke artikelen tegen
het wettige gezag bevat’.
In Maart 1871 werd F.W. Determan Jr. door het Hof van Justitie tot 18 maanden
gevangenisstraf en in de kosten van het geding veroordeeld wegens het schrijven in
‘De West-Indiër’ van 27 en 30 November 1870 van het artikel ‘Een Spaansche
Geschiedenis’, dat beledigend voor den gouverneur werd geacht.
Bij resolutie van 7 Mei 1871 no. 37 werd den veroordeelde kwijtschelding verleend
van zijn overige straftijd.
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De veroordeling van drie der uitgevers van ‘De Volksbode’ (nr. 39) tot
gevangenisstraf, werd hiervoor reeds vermeld.
In September 1913 werd tegen den Redacteur-uitgever van ‘De West’ (nr. 61) een
vervolging ingesteld, die op 8 November d.a.v. leidde tot een veroordeling van den
beklaagde tot drie maanden gevangenisstraf wegens belediging van den Gouverneur,
die evenwel dadelijk na de uitspraak van het vonnis uit eigen beweging den
veroordeelde gratie verleende.
***
Hieronder volgt dan de lijst van periodieken en couranten. zoals die in Suriname
verschenen zijn. Drie blaadjes, welke de Heer Oudschans Dentz wel geeft, maar
waaromtrent het niet mocht gelukken de datum te achterhalen, zijn hieronder
afzonderlijk geplaatst ter wille van volledigheid. Geen hunner heeft enig belang en
elk hunner is slechts éénmaal verschenen volgens getuigenis van den chef-drukker
van Door Arbeid Bloeiende, die vroeger dezelfde functie bij Van Ommeren had,
waar deze dingen gedrukt zijn. Er zijn trouwens ongetwijfeld nog meer blaadjes
verschenen in Suriname, wanneer men dit genre zou mede vermelden.
a) Sportpropagandablad. Uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan
van het Surinaamse Sportcomité en het twaalf en een halfjarig bestaan van de
Surinaamse Voetbal Bond. Oplaag 2000. Gratis verspreiding. Gedrukt bij J.H.
Oliviera, Paramaribo. (Niet te verwarren met nr. 89).
b) Kermisbode. Uitgegeven door Simplicissimus. Motto: ‘Elk Het Zijn’. Gedrukt
bij H. van Ommeren (geen datum).
c) Je Adressen van den Dag. Ter gelegenheid van de verjaardag van Hare
Majesteit de Koningin.
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De Nieuwe Moderne Stoomdrukkerij, Keizerstraat 48, Paramaribo (geen datum).

1774.
1. De Weeklyksche Woensdaagsche Surinaamsche Courant. 1e nummer 10
Augustus 1774 met opdragt van den uitgever Mr. Wolphert Jacob Beeldsnijder
Matroos. Draagt de spreuk: ‘Justitia Pietas Fides’. Deze wordt in 1775 vervangen
door het ‘wapen’ van Suriname. Zij was gedrukt ter Geprivilegeerde Sociëteits en
Lands Boekdrukkerij, daarna bij Nicolaas Vlier ter Geprivilegeerde Sociëteits en
Landsdrukkerij, later bij de Weduwe Nicolaas Vlier ter Geprivilegeerde Drukkerij
der Edele Directie en het Land; in 1792 in de Geprivilegeerde Edele Directie en
Landsdrukkerij van J.P. Lemmers. In 1795 komt zij uit op Zaterdag met de spreuk:
‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap’ en wapen van Suriname. Het eerste jaar der
Bataafse Vrijheid. Gedrukt te Paramaribo in de eerste door de Edele Directie en het
Land Geprivilegeerde Drukkerij van de Wed. J. Tresson Jr. in huur bij J.P. Wilkens.
Laatste nummer 1805.

1785.
2. De Surinaamsche Nieuwsvertelder. Uitgegeven bij W.H. Poppelman, ter
Geprivilegeerde Drukkerij der Edele Directie van het Land. Met het wapen van
Suriname. Verscheen des Donderdags van 1785 af tot 1793.

1786.
3. De Surinaamsche Artz. Eerste nummer September 1786. Verschenen 13 nummers
als eerste stuk van 1788. Redacteur J. Voegen van Engelen, Med. Doct.. Gedrukt bij
W.H. Poppelman (zie nrs. 145 en 156).
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1787.
4. Surinaamsche Spectator. Uitgegeven door de weduwe Tresson in 1787.

1792.
5. Gazette de Surinam. Verscheen te Paramaribo bij Charles Brouwn op Maandag.
Omstreeks 1792.

1794.
6. Saturdagsche Courant van Nieuws, Smaak en Vernuft. 1794.

1795.
7. Surinaamsche Courant en Algemeene Nieuwstijdingen. In het Nederlands en
Engels. Ter Geprivilegeerde Lands Drukkerij van Engelbrecht en Comp. Oudste
nummer in het Nederlands Persmuseum een exemplaar van 1795; in de koloniale
Boekerij van Suriname bevindt zich no. 1 van Dinsdag 3 Juli 1804. Verscheen nog
in 1805. Verschijndagen Dinsdag en Vrijdag.

1847.
8. Nieuwsvertelder of Zamenspraak tusschen Louw en Krelis, uitgegeven bij
Hendrik Schouten, omstreeks 1796.

1801.
9. De Surinaamsche Landman, of verhandeling over verscheiden belangrijke
onderwerpen de landbouw betreffende. Eerste deel 1801 van 1-12; 2e deel 1805 no.
1. Redacteur H. Blom.
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1804(?)
10. Surinaamsche Courant. Met de spreuk: ‘Te weten hoe het elders gaat, voedt
den geest en stut den Staat’, tot en met 10 April 1804, nr. 29. Met de spreuk: ‘Der
Waarheid toegedaan en van Partijzugt Vrij’ op 18 April 1804 no. 30. Verschenen ter
geprivilegeerde Drukkerij van J. Voegen van Engelen. Van 18 April 1804 af ter
geprivilegeerde Drukkerij van L.E.A. Heyman en Comp., later bij L.E.A. Heyman.
De Heer J.C. Karseboom werd door aankoop eigenaar van de drukkerij. Bij hem
werd het nummer 17 van Woensdag 27 Februari 1805 gedrukt in Nederlands en
Engels onder de spreuk: ‘Relata Referro’.
In 1808 uitgegeven ter geprivilegeerde Drukkerij van A.T. Bordas & Co., no. 27
van Woensdag 5 April 1809 is gedrukt ter geprivilegeerde Drukkerij van P.J. de
Rives. Verschijndagen Woensdag en Zaterdag.
Dentz geeft vijf bladen, die alle ‘Surinaamsche Courant’ geheten zouden hebben.
De data dezer bladen zijn verward, omdat Dentz blijkbaar slechts enkele nummers
onder ogen heeft gehad. Temeer daar deze bladen omstreeks dezelfde tijd verschenen
en verschillende kenmerken gelijk hebben, zou men eerder concluderen, dat het hier
geen verschillende bladen betreft, maar dat hetzelfde blad enkele malen van drukker
veranderde, waardoor om technische redenen de verschijningsdagen ook moesten
veranderen. Verder blijkt uit de drukkerijgeschiedenis van Suriname, dat de oude
drukkerijen, gelijk overal trouwens, vaak verkocht werden en van eigenaar of naam
verwisselden. Een drukkerij was in die tijd niet meer dan een drukkersdoos.
Daarom is de samensteller zo vrij geweest alle vijf bladen onder één hoofd te
brengen. Dentz geeft er vijf.
Het eerste bestond ‘al’ in 1804, en ‘nog’ in 1809; ging van de drukkerij van Voegen
van Engelen naar Heyman &
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Co., Karseboom, Bordas en tenslotte Rives. Het verscheen Woensdag en Zaterdag.
Van het tweede zijn de gegevens even vaag: het verscheen ‘al’ in 1811, en ‘nog’
in 1841, werd gedrukt bij de Landsdrukkerij Rens, later bij Fuchs. Verschijningsdagen
Dinsdag en Vrijdag. Talen Nederlands en Engels.
Het derde, dat in 1818 verscheen en in 1843 ‘nog’ bleek te bestaan, zou dus
gelijktijdig met het vorige verschenen zijn. Het werd gedrukt bij Serres en verscheen
Woensdag en Zaterdag. De talen waren eveneens Nederlands en Engels.
Dan noemt Dentz nog een vierde, dat van 1828 tot 1835 verschenen zou zijn, ook
al gelijktijdig met de beide vorige dus. Dit werd bij Engelbrecht gedrukt, verscheen
Zondag en Donderdag of Zaterdag en Donderdag.
En tenslotte noemt Dentz nog een vijfde, dat in 1835 verscheen bij Brink, en dus
ook al twee gelijknamige tijdgenoten zou hebben gehad. Dit verscheen Maandag en
Donderdag.
Het is inderdaad moeilijk hieruit conclusies te trekken. De bladen zelf dragen voor
een groot deel geen mededeling omtrent hun jaargang, zodat hieruit dus niet is af te
leiden, of het ene een voortzetting van het andere is. Toch zou men zulks
veronderstellen. Wel niemand zal gelijknamige bladen gaan uitgeven.

1805.
11. Bataafsche Surinaamsche Courant met het wapen der Bataafse Republiek.
Verscheen op Maandag en Donderdag. Sedert 1805; uiteraard hield het blad op in
1806. Het blad ontstond uit de Weeklyksche Woensdaagsche Surinaamsche Courant
(nr. 1).
12. Surinaamsche Courant en Algemeene Nieuwstijdingen, met devies: ‘Vrijheid
en Gelijkheid’. Verscheen Dinsdag en Vrijdag sedert 1805 bij W.W. Beeldsnijder.
Dit blad was
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een neven-uitgave van de vorige courant (nr. 11).

1808.
13. Binnenlandsche Surinaamsche Courant. Dit blad ontstond uit de Bataafsche
Surinaamsche Courant (nr. 11) en werd gedrukt ter geprivilegeerde Drukkerij van
Weduwe Tresson Jr. door van Driest en Reyneke; later door P. van Driest. No. 1 van
180 in de Koloniale Boekerij te Paramaribo. Verschijndagen Maandag en Donderdag.

1811.
14. Geprivilegeerde Surinaamsche Courant, met het wapen van Suriname. Ter
geprivilegeerde Drukkerij van A.T. Bordas. Later ter geprivilegeerde Drukkerij van
Worsdell en Brink en daarna van de Erven J. Brink. Van Maandag 10 Maart 1817
ter geprivilegeerde Drukkerij van het Gouvernement.
Verschijndag Donderdag, in Nederlands en Engels. Oudste nummer in de Koloniale
Boekerij te Paramaribo no. 1 van 3 Januari 1811, doch verscheen eerder. In 1843
verscheen zij nog.
Dentz noemt een gelijktijdig en gelijknamig blad, welks drukker zelfs gelijk is.
Alleen de verschijndagen verschillen (Maandag èn Donderdag). Dit blad is hierbij
ondergebracht. Mogelijk behoort ook dit blad thuis onder nr. 10.

1812.
15. The Surinam Gazette. Verscheen Dinsdag en Vrijdag 1812-1816.

1835.
16. Nieuwe Surinaamsche Courant. Gedrukt ter Boekdrukkerij van Boon & Co.
Verschijndage Woensdag en
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Zaterdag. Oudste nummer in de Koloniale Boekerij te Paramaribo, Zaterdag 3 Januari
1835. Verscheen nog in 1843. Draagt het Wapen van Suriname.

1837.
17. De Surinaamsche Telegraaf. Gedrukt ter Boekdrukkerij van A. Lyons en H.
Piza, eerste nummer 3 November 1837 No. 1 (in Nederlands Persmuseum). No. 61
op 1 Juni 1838 bij D. Coronel. In 1841, Dinsdag 18 Mei no. 40, gedrukt bij Coronel
& Co. Oudste nummer in de Koloniale Boekerij te Paramaribo Vrijdag 4 Januari
1839, nr. 2. Verscheen nog in 1842. Verschijndagen Dinsdag en Vrijdag.

1838.
18. De Kolonist. Tijdschrift toegewijd aan de Welvaart van Suriname. Verscheen
in 1838-1839, in het geheel 15 nummers. Gedrukt en uitgegeven bij J.J. Engelbrecht.

1842.
19. Algemeen Nieuws- en Letterkundig Blad. Gedrukt bij J.C. Muller Az. Eerste
nummer Dinsdag 1 Februari 1842. Laatste in 1846. Verschijndagen Dinsdag en
Vrijdag. Onder deze naam uitgegeven tot Vrijdag 29 December 1843 no. 104. In
1844 kreeg het de naam van ‘Algemeen Nieuws- en Advertentieblad’ en werd het
gedrukt bij J.H.C. Muller.
20. De Kolonist, 1842-1872. Gedrukt bij Rose & Co. Verschijndagen Donderdag
en Zondag. Oudste nummer in de Koloniale Boekerij te Paramaribo Zondag 6 Januari
1867, no. 21. De Encyclopaedie noteert een blad ‘De Kolonist’ in 1866, vermoedelijk
hetzelfde als dit.

1844.
21. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad, 1844-1854.
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Gedrukt bij J.C. Muller, Az. (no. 38 van 28 Maart 1844 in het Nederlands
Persmuseum).

1845.
22. Nieuwsblad van Paramaribo, 1845.

1847.
23. Surinaamsch Weekblad. Gedrukt bij A.L.G. de Randamie. Verscheen des
Zondags. 1847-1859.

1848.
24. *Suriname, aanvankelijk geheten ‘Koloniaal Nieuwsblad’, hetwelk later de
ondertitel van het blad werd. Deze ondertitel werd tenslotte gewijzigd in Surinaams
Nieuwsblad. Het blad werd opgericht door J. Morpurgo (vader van A.J. Morpurgo,
oprichter-redacteur van ‘Het Nieuws’, nr. 149). Eerste nummer 1 Januari 1848.
Verschijndagen Dinsdag en Vrijdag, later Maandag en Donderdag (heden). In het
Nederlands Persmuseum bevindt zich een nummer van 1895. De redactie werd
overgenomen door P.A. May op 1 Juli 1919, op 4 Juni 1929 door A.A. Dragten en
in 1931 door Joh. H. Wijngaarde. In 1944 kreeg deze P. Wijngaarde nevens zich.
Het is een neutraal nieuwsblad onder uitnemende leiding. Sedert 1939, het uitbreken
van Wereldoorlog II, geeft het een dagelijks oorlogsbulletin uit. Drukkerij J.H.
Oliviera. Dit blad had in 1915 een zelfstandig bijvoegsel voor padvinders (nr. 72)
en in 1930 voor de school nr. 107).

1852.
25. Makzien vo Kristensoema Zielie (Neger-Engels voor: Tijdschrift of magazijn
voor Christenen, letterlijk: voor de zielen van Christenen). Maandblad, eerste nummer
Januari 1852, laatste December 1879; heropgericht in Januari 1889,
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laatste nummer December 1932. Als uitgevers geeft Dentz C. Kersten & Co. voor
de eerste reeks, H.B. Heyde voor de tweede.
26. Surinaamsche Courant en Gouvernements Advertentieblad. In 1852 bij J.C.
Muller Azn. Verscheen op Dinsdag en Zaterdag, later Donderdag en Zaterdag.
Nieuwsblad met een officieel gedeelte. Uit dit blad ontstond het tegenwoordige
‘Gouvernements Advertentieblad’ (nr. 35).

1855.
27. De Volksvriend... Tijdschrift ter verspreiding van nuttige kennis, tot bevordering
van zedelijkheid en deugd en tot opwekking van nijverheid en volksvlijt. Verscheen
in 1855 bij J.C. Mulder te Paramaribo, vier nummers. Uitgegeven door de Surinaamse
Maatschappij van Weldadigheid te Paramaribo.

1857.
28. De Tijdgeest. Surinaams weekblad. 1857.

1863.
29. De West-Indiër. Dagblad toegewijd aan de belangen van Nederlands Guyana.
1863-1898. Oudste nummer in de Koloniale Boekerij te Paramaribo Woensdag 2
Januari 1867. In 1867 tot Maart bij A. Vanier en F.P. Emanuels. Van 3 April 1867
bij Vanier & Co. Verschijndagen Woensdag en Zondag. Later uitgegeven bij Labad
en Zoon.

1866.
30. Koloniaal Nieuwsblad. 1866 In het Nederlands Persmuseum is aanwezig een
nummer van 1874. Mogelijk een doublette van het onder nr. 24 gegeven ‘Koloniaal
Nieuwsblad’, dat later ‘Suriname’ zou worden.
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1871.
31. De Creool. Eerste nummer 3 Juli 1871.
32. Paramaribo. Gedrukt bij J. Lyons. Verschijndag Vrijdag. Slechts een deel van
1871 in de Koloniale Boekerij te Paramaribo.

1872.
33. De Wachter.

1873.
34. De Telegraaf. Dit blad komt alleen in de Encyclopaedie voor. Zou verschenen
zijn van 1873 tot 1893 (?).

1885.
35. *Gouvernements Advertentieblad, ontstaan uit ‘Surinaamsche Courant en
Gouvernements Advertentieblad’ (nr. 26). Eerste nummer 1 Januari 1885. Tot eind
December 1891 elke Dinsdag en Donderdag, daarna elke Dinsdag en Vrijdag. In
1909 en 1910 werd het blad uitgegeven door H.J. van Ommeren. Van 1911 tot 1918
door B. Heyde. Van 1918 tot 1928 door H.J. van Ommeren. Sedert 1928 door Door
Arbeid Groeiende.
Dit blad is een officiële uitgave van het Gouvernement van Suriname, dat hierin
de officiële stukken publiceert. Het drukken wordt aanbesteed. Er komt een
niet-officieel gedeelte in voor, dat de geregelde kerkdiensten en de wekelijkse verkorte
balansen van de Surinaamse Bank bevat en verder echtscheidingen, faillissementen
enz.
36 *De Bode van Paramaribo. Dagblad, behalve op Zonen feestdagen. Eerste
nummer 7 December 1885. Uitgegeven door B. Heyde.

1888.
37. De Christelijke Huisvriend. Januari 1888 - Decem-
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ber 1900, in totaal 26 nummers. Elke tweede Zondag van de maand. Uitgegeven
door C. Kersten. & Co.
38. De Guyana. Eerste nummer 1 Februari 1888, laatste in 1889.

1890.
39. De Volksbode. 1890-1892. Uitgegeven door de Vereniging tot Exploitatie van
het blad De Volksbode te Paramaribo. Verscheen op Zon- en Woensdag. In het
Nederlands Persmuseum bevindt zich no. 149 van 7 Februari 1892.

1891.
40. *De Katholiek(e Waarschuwer). Katholiek maandblad, opgericht door de
Rooms-katholieke Missie in Suriname. Thans redacteur later Pater A.H.P. de Groot
C.ss.R. Eerste nummer 1 November 1891. Het verschijnt in het Nederlands; in 1893
werd een proef genomen met het Neger-Engels, in welke taal het twee jaren uitkwam.
In 1896 werd het een bijblad van ‘De Surinamer’ (nr. 45) en kwam het per week uit,
tevens dienende als kerkdienstenlijst. In 1903 werd ‘De Katholieke Waarschuwer’
weer van ‘De Surinamer’ gescheiden,en verscheen het als afzonderlijk weekblad tot
2 December 1934. Sedertdien verschijnt het onder de huidige naam ‘De Katholiek’
in dubbel formaat als Zondagsblad voor katholieken.
41. De Pionier. Verscheen van 1891-1906 in Nickerie. De Encyclopaedie geeft de
titel in het Engels: ‘The Pioneer’.

1892.
42. Goede Tijding. 6 Januari 1892-29 September 1897. Uitgever B. Heyde.
Verschijndagen Woensdag en Zaterdag. Hieruit ontstond in 1897 ‘Onze West’ (nr.
49) en daaruit in 1909 ‘De West’ (nr. 61).
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43. Nieuwe Surinaamsche Courant. Orgaan der bevolking. Uitgever-redacteur T.
Libertador. Ellis. Proefnummer op Donderdag 30 Juni 1892. Verscheen van Zondag
3 Juli 1892 tot 8 Mei 1913. Gestaakt door overlijden van den uitgever. Verschijndagen
Zondag en Donderdag.

1893.
44. De Zonnebloem. Gecyclostyleerd maandblad voor Chinezen. In het Chinees.
Verscheen 13 Augustus 1893. Uitgever: een Protestants Zendeling, wiens naam
ongeveer moet luiden: Li-Chien. Plaats van uitgifte: De Oude Kerk, Paramaribo
(deze gegevens werden aan Dentz medegedeeld door het Sinologisch Instituut te
Leiden).

1894.
45. *De Surinamer, orgaan van de R.K. Missie in Suriname, die het stichtte.
Redacteur-uitgever A.J. Morpurgo tot 1943. Daarna Pater A.C. Kuipers C.ss.R., die
op 20 November 1945 werd opgevolgd door Pater A. Verschure C.ss.R. Eerste
nummer Zaterdag 6 Januari 1894 onder de titel: ‘Justitia Pietas Fides’. Verschijndagen
aanvankelijk in 1896 op Zaterdag, later Zondag en Donderdag, later Woensdag en
Zaterdag, en thans driemaal per week Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. Drukkerij
H. van de Boomen.
46. Kawaifa. Maandblad voor Chinezen 1894-1895. Uitgever J. Timmerman.

1895.
47. *Protestantenblad voor de Kolonie Suriname. Uitgever J.H. Oliviera. Eerste
nummer Vrijdag 23 Augustus 1895. Laatste nummer 20 Augustus 1897.
48. De Nickerie Pionier. 1895-1906. Het eerste nummer bevindt zich in het
Nederlands Persmuseum. Verscheen elke Zaterdag. Drukker J.M.S. Tafares.
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1897.
49. Onze West. Voortzetting van ‘Goede Tijding’ nr. 42. Opgericht door Ds. C.A.
Hoekstra. Eerste nummer Zaterdag 2 October 1897; laatste 1909. Verschijndagen
Woensdag en Zaterdag. Uitgever B. Heyde. Uit dit blad ontstond ‘De West’ (nr. 61).

1898.
50. De Olijftak. 1898-1899.

1901.
51. De Surinaamsche Bode. Koloniaal Nieuws- en advertentieblad.
Uitgever-redacteur Th. J. Valois Smith. Eerste nummer 15 Juni 1901; laatste nummer
Zondag 14 October 1917. Gestaakt door overlijden van den uitgever. Verschijndagen
Woensdag en Zaterdag. Het blad droeg het motto: ‘Het welzijn van het volk is de
eerste Wet eens lands’.
52. *Het Protestantenblad. Opgericht in 1901. Uitgegeven door de Nederduits
Hervormde Gemeente in Suriname. Redactie: Ds. D.A. Hoekstra, Ds. D. Mulder,
Ds. C.A. Paap. Godsdienstige inhoud. Gedrukt bij J.H. Oliviera, Paramaribo.

1904.
53. Paramaribo. Nieuws- en Advertentieblad voor Nederlands Guyana. Eerste
nummer Vrijdag 15 Juli 1904, laatste in 1906. Verschijndagen Dinsdag en Vrijdag.

1906.
54. Het Onderwijs. Orgaan van het Surinaams-Onderwijzers-Genootschap. Eerste
nummer 1 Januari 1906, laatste 30 Juni 1911; maandblad uitgegeven door J.H.
Oliviera. Opnieuw verschenen 10 Maart 1915, als Jaargang VII, uitge-
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geven door J.H. van Ommeren. Aanvankelijk toen om de 14 dagen, later maandelijks.
55. De Westerling. Nieuws- en advertentieblad. Eerste nummer 10 April 1906.
Redacteur-uitgever C.E. Gabriël. Verschijndagen Dinsdag en Vrijdag.
*56. De Herrnhutter, sedert Januari 1945: Kerkbode uit de Evangelische
Broedergemeente. Weekblad voor het christelijk huisgezin, orgaan van de
Evangelische Broedergemeente in Suriname. Verscheen aanvankelijk om de veertien
dagen, later als weekblad. Eerste nummer in 1906. De naam Herrnhutter, waaronder
het blad bekend staat, werd in December 1944 veranderd in de huidige ‘Kerkbode
uit de Evangelische Broedergemeente’, toen men, naar Het Nieuws van 18 December
1944 meldde, beraamde ook de officiële naam der gemeente te ‘zuiveren’ en ook
namen als Moravische Broedergemeente te verdringen, mede op grond van de
overweging, dat met niet-officiële benamingen, die aan Duitsland herinneren,
‘sommigen die onze gemeente niet verder kennen, voor het hoofd gestoten worden’.
Redactie is de Stadszending Paramaribo, thans J.W. baronesse van Lijnden.
Drukkerij J.H. Oliviera, Paramaribo.
57. De Mathesis. Maandblad van de Vereniging Surinaams Wiskundig genootschap,
waarvan erevoorzitter was E.B.J. Luitink. Redacteuren C. Tjon A-Man, S.J. de Vries
Robles en J.C. de la Parra. Verscheen in 1906, een jaar lang.
58. Excelsior. ‘Christelijk vooruitstrevend tijdschrift voor Suriname.’
Uitgever-redacteur Joh. C. Marcus. Eerste nummer 25 September 1906, laatste 3e
kwartaal 1910, no. 195. Verscheen om de twee weken tot 1907, daarna elke week
van 1907-1910.

1907.
59. Zondagsblad uit en voor de Evangelische Broederge-
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meente in Suriname. Weekblad. Januari 1907 - December 1911. Met een bijvoegsel
in het Neger-Engels ‘Zondeikoerantie vo Arnitriesoema’ (d.i. Zondagskrant voor
Hernhutters). Uitgegeven door C. Kersten & Co.

1908.
60. De Ploeg. Weekblad hoofdzakelijk aan de landbouw gewijd, 11 Juli 1908-19
December 1908. In totaal 24 nummers. Verscheen elke Zaterdag. Uitgever B. Heyde.
Redacteur R.A.P.C. O'Ferrall.

1909.
61. *De West. Ontstaan in 1909 uit ‘Onze West’ (nr. 49) van Ds. C.A. Hoekstra.
Onder dezen predikant was als verslaggever aan het blad verbonden William Kraan.
Deze werd redacteur op 1 October 1909 en sedertdien heet het blad De West. Het
blad kwam aanvankelijk tweemaal per week uit, thans op Maandag, Woensdag en
Vrijdag. Sedert September 1943 heeft het twee redacteuren, doordat David G.A.
Findlay benoemd werd, een jeugdige kracht, die tevoren bij het onderwijs op Aruba
in Curaçao was.

1911.
62. Boschbode. Dagblad voor Kabelstation, Sikakamp. Ganze en omstreken. Eerste
nummer Dinsdag 11 Juli 1911. Slechts één jaargang. Gedrukt bij J.H. Oliviera.
Uitgegeven ter gelegenheid van het huwelijk van Ir. H. Wirix met Susanna Hendrika
Battaerd op 11 Juli 1911.
63. Sranam Volksblad. Jnoesoe- en Advertentieblad. Neger-Engels: Surinaams
Volksblad, Nieuws- en Advertentieblad). Eerste nummer 3 September 1911.
Verscheen op Zondag. Redacteur Th. J. Valois Smith. Verscheen onder het motto:
‘Da stem vo piple di da stem vo Gado’ (Neger Engels: ‘De stem des volks is de stem
van God’).
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64. The Weekly Echo. (Newspaper for the English speaking Community in Dutch
Guiana). 23 September - 17 Augustus 1912, en later nog enkele maanden 15
September 1918-31 December 1918. Uitgever J.H. van Ommeren. Redacteur J.
Barkley Percival. Verscheen elke Zaterdag.

1912.
65. Makzien Vo Arnitriesoema (Neger Engels: Magazijn voor Hernhutters). Eerste
nummer Januari 1912. Verschijnt elke Zondag. Drukkerij H.B. Heyde, Paramaribo.
66. The Weekly News. Eerste nummer 12 December 1912.
67. Zondagsblad der Evangelische Broedergemeente in Suriname. Eerste nummer
Januari 1912. Laatste 26 Juni 1921. Verscheen elke Zondag. Drukkerij J.H. Oliviera.
68. The Paramaribo Times. Redacteur-uitgever James L. O'Connor. Eerste nummer
15 Maart 1913. Verscheen elke Zaterdag. De Encyclopaedie geeft als jaartallen
1912-1913.

1913.
69. De Kleine Surinamer. Uitgever J.E. Coronel. Verscheen in 1913 gedurende zes
maanden.

1914.
70. The New Paramaribo Times. (The only English Newspaper in the Colony).
Uitgever J.E. Brown. Verscheen elke Zaterdag. Eerste nummer 22 Augustus 1914.
Drukkerij Suriname.

1915.
71. Op de Uitkijk, weekblad. Eerste nummer 13 Februari 1915, laatste nummer 29
December 1917; hervat op 3 April 1920, laatste nummer 31 December 1921.
Verscheen elke Za-
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terdag. Redacteur-uitgever Robert D. Simons, thans Inspecteur van het Onderwijs
in Suriname. Drukkerij J.H. Oliviera.
72. Het Padvindersblad. Orgaan van de Surinaamse Padvinders Organisatie. 5
November 1915-25 Augustus 1916. Verscheen elke Vrijdag als bijvoegsel van
‘Suriname’ (nr. 24). Abonnementsprijs. Wordt kosteloos verspreid onder de leden.
Drukkerij J.H. Oliviera.

1916.
73. Surinam-Paris. Uitgever een vluchteling uit Frans Guyana Marcel Coignard.
Eerste nummer April 1916, laatste in Juni van hetzelfde jaar.
74. West-Indië. Landbouwkundig Tijdschrift voor Suriname en Curaçao. April 1916
- Mei 1923. Verscheen eenmaal per drie maanden. Redacteur J.J. Leys. Uitgever C
Kersten & Co.

1918.
75. De Nimrodbeweging. Weekblad handelend over de geestelijke en stoffelijke
belangen der volbloed-negers in de kolonie Suriname. 1 December 1918-4 October
1919. Abonnees konden alleen volbloed Negers zijn. Uitgever J.J. Rijts. Redacteur
J.J. Rijts. Drukkerij Gebroeders Rijts, Paramaribo. Geen abonnementsgeldelijke
verplichting. Elke abonnee mocht ‘naar verlangen iets tot steun van dit blad bijdragen’.
Dit is ‘echter geen verplichting’.

1919.
76. De Plantergids. Tweemaandelijks orgaan van de Algemene Plantersbond. Juni
1919 - Mei 1922. Uitgever J.H. Oliviera.
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77. Jong Suriname. Maandblad voor de Christelijke Jongelings-Vereniging en de
Knapenvereniging Timothëus. Eerste nummer 3 Augustus 1919. Redacteur J. Vogt.
Verscheen de eerste Zondag van elke maand. Drukkerij J.H. Oliviera.
78. Nationaal Reclameblad. Gratis verspreiding door stad en districten. Oplaag
tweemaal 1000 exemplaren. 19 en 27 Augustus 1919, uitgave van A.W. Marcus.
Gedrukt bij H.B. Heyde, Paramaribo.
79. Klimopranken. Maandblad voor de leerlingen der Zondagsscholen van de
Hervormde Gemeente. Eerste nummer Augustus 1919. Drukkerij H.B. Heyde.
80. Reclameblad voor Suriname. Gratis verspreiding door stad en districten. Vrijdag
19 December 1919, eenmaal. Uitgave A.W. Marcus. Gedrukt bij H.B. Heyde.

1920.
81. De Surinaamsche Politie, maandblad, orgaan van ‘De Surinaamse Politiebond’.
Eerste nummer Januari 1920. Redactie: Het Bestuur. Drukkerij H.B. Heyde. Zie nrs.
85 en 128.
82. Onze Berichten. Maandblad, orgaan van de Vereniging van Gouvernements
Bureau-Ambtenaren in Suriname. Eerste nummer Januari 1920. Drukker H. van
Ommeren. Zie nr. 114.
83. Bedesi Bharath Basi (India in een vreemd land). 26 Januari 1920-31 Juli 1920.
Slechts zeven nummers. Redacteuruitgever P. Chander Sekher Sharma. Verscheen
elke Donderdag. Drukkerij P.S. Girpathi.
84. *Onze Gids, maandblad, orgaan van de Christelijke Onderwijzersvereniging
‘Broederschap’. Eerste nummer Zaterdag 15 Mei 1920. Gedrukt bij J.H. Oliviera.
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85. De Politiebode. Maandblad, orgaan van De Surinaamse Politiebond. Eerste
nummer Juli 1920. Drukkerij H.B. Heyde. Zie nrs. 81 en 128.
86. De Goede Raadgever. Propagandablad van de Surinaamse
Geheelonthoudersvereniging, afdeling van de Neutrale Onafhankelijke Orde van
Goede Tempelieren. I.O.T.N. 31 Augustus 1920 en 31 Augustus 1921. Stoomdrukkerij
J.H. Oliviera, Paramaribo.

1921.
87. Jong Suriname. Veertiendaags blad voor het Christelijk huisgezin. Orgaan der
Evangelische Broedergemeente in Suriname. Eerste nummer Zondag 10 Juli 1921.
Verscheen om de veertien dagen. Redacteur S. Schmidt. Gedrukt bij de
Stoomdrukkerij J.H. Oliviera. (Zie nr. 77).
88. Advertentieblad, Juli 1921 - November 1921. Vijf nummers. Uitgever Joh. C.
Marcus.

1923.
89. Sport Propaganda-Blad. Uitgegeven ten bate van het sportcomité bij gelegenheid
van de inwijding van het Sportterrein op Zondag 29 Juli 1923, no. 1. Gedrukt bij H.
van Ommeren. Slechts één nummer.

1924.
90. De Maäbo-Post. Zondag 18 September 1924. Uitgegeven ter gelegenheid van
een tocht van de Padvinders naar het binnenland. Gedrukt bij Erven H. van Ommeren.
Het bijblad is gedrukt bij Stoomdrukkerij H.J. Oliviera.

1925.
91. Euterpe. 2. Februari 1925. Kosteloos nummer. Gelegen-
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heidsnummer van de Vereniging Euterpe, opgericht 17 October 1921. Gedrukt bij
de Erven H. van Ommeren, Paramaribo.
92. De Marconist. Weekblad voor Nieuws en Advertenties. Onder de Spreuk: ‘Ik
Zal handhaven. Recht en Waarheid’. Uitgever J. Ch. Wekker & Co. Eerste nummer
14 Maart 1925.
93. Volksblad. Weekblad voor Suriname. Redacteuruitgever Joh. C. Marcus.
Drukkerij J.D. Coronel. Eerste nummer 15 October 1925.
94. De Periscoop. Algemeen Weekblad voor Suriname. Verscheen des Zaterdags.
1 November 1925-7 December 1929, 267 nummers.

1926.
95. *De Emancipatie Courant. Uitgegeven door het Emancipatie Comité. Eerste
nummer 1 Juli 1926. Boek- en Handelsdrukkerij ‘Door Arbeid Groeiende’. Verschijnt
eenmaal per jaar.

1927.
96. De Neger-Christenen of het Vierde Koninkrijk van het Christendom.
Godsdienstig orgaan uit Suriname. Redacteur Johan J. Rijts. Uitgever Jacob R.E.
Zuidveen. Proefnummer 1 Januari 1927. Gedrukt ter drukkerij Erven H. van
Ommeren.
97. Onze Stem. Woensdag 7 September 1927. Surinaams Orgaan. Redacteur G. Ph.
Zaal. Gedrukt bij Erven H. van Ommeren.
98. De Echo. Orgaan van de achtste klasse der Hendrikschool. Eerste nummer 2
April 1928 op de schrijfmachine, vervolgens gedrukt. Onder redactie van leerlingen
van de achtste klasse der Hendrikschool. Gedrukt ter drukkerij Erven
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H. van Ommeren. Aan het einde van het schooljaar 1928 gaven de oprichters het
eerste gedenknummer uit.

1928.
99. Sport Propaganda-Blad. Uitgegeven ten bate van het Sportcomité bij gelegenheid
van het vijfjarig bestaan van het Sportterrein op Zondag 29 Juli 1928. Drukkerij
Erven H. van Ommeren.
100. De Stem voor de Jeugd. Onder de Spreuk: ‘Blijmoedigheid is Zonneschijn’.
Jeugdblad van de Nieuwe Stem. Eerste nummer Augustus 1928. Redacteur: Vadertje
Langbeen. Gedrukt bij de Boek- en Handelsdrukkerij ‘Door Arbeid Groeiend’,
Paramaribo.
101. Koningin Wilhelmina-Blad. Anno 1928 Augustus. Gratis verspreiding onder
het motto: ‘Adverteren doet Verkopen’. Drukkerij Erven H. van Ommeren.
102. De Sport. Tweewekelijks orgaan gewijd aan de belangen van Sport. Eerste
nummer 10 November 1928. Redacteuren: M.T. Hylaart, Joh. Wijngaarde en James
Zeegelaar (Jean Heilbron). Drukkerij J.H. van Ommeren.
103. Het Kompas. Orgaan van groep II (Welpen en Verkenners) van de Vereniging
‘De Nederlandsche Padvinders’ Afdeling Paramaribo. Eerste nummer December
1928. Gedrukt bij drukkerij Erven H. van Ommeren.

1929.
104. De Nieuwe Stem. Surinaams Nieuws- en Advertentieblad. Uitgegeven door de
Boek- en Handelsdrukkerij ‘Door Arbeid Groeiend’. Directeur Ph. de Vries.
Verscheen Maandag- en Donderdagavond, later Woensdag- en Zaterdagavond 1
Januari 1929-30 December 1931, 105 nummers.
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105. De Banier van Waarheid en Recht. Surinaams Nieuws- en Advertentieblad.
2 Juli 1929-27 Juni 1936, 722 nummers. Verscheen Dinsdag- en Vrijdagavond, later
Woensdag en Zaterdag. Drukkerij H.B. Heyde, later Eben Haëzer. Redacteur-uitgever
P.A. May, later J.C. Sarucco. In 1930 had de Banier een bijblad ‘Radio-Nieuws’ (nr.
109).
106. De Radioverkondiger. Augustus 1929. (Uitgegeven ter gelegenheid van de
verjaardag van Hare Majesteit de Koningin).

1930.
107. De Schakel tusschen School en Huis. Bijlage van ‘Suriname’ (nr. 24). Eerste
nummer 16 Mei 1930.
108. De Surinaamsche Politie. 31 Augustus 1930. Uitgegeven door de Surinaamse
Politie Bond ter gelegenheid van de geboortedag van Hare Majeteit de Koningin.
109. Radio Nieuws. Bijblad behorende bij de Banier (nr. 105) in 1930.

1931.
110. Chinese Overseas Weekly Surinam. Onder Redactie van Chin A. Kon.
Verscheen iedere Zaterdag. Begonnen in 1931; laatste nummer 17 October 1931.
111. De Volksbode. Uitgegeven door De Surinaamse Volksbond, Paramaribo. Eerste
nummer 5 November 1931. Gedrukt ter drukkerij H.B. Heyde, Paramaribo.
112. De Tijdgeest. Maandblad voor Suriname. Januari 1932 - Mei 1932, vijf
nummers. Redacteur: J.R. Sleur. Drukkerij Door Arbeid Groeiende.
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1932.
113. P.A. May-Bulletin. Uitgegeven door het huldigings-comité P.A. May.
Paramaribo 7 September 1932 (nr. 105).
114. Bulletin. Uitgegeven door de Vereniging van Gouvernements
Bureau-Ambtenaren in Suriname. Eerste nummer October 1932. Gedrukt bq J.H.
Oliviera, Paramaribo Zie nr. 82.

1933.
115. Onze Stem. Maandblad voor Hindostanische Belangen. 15 Januari 1933-15
November 1933. Drukkerij Door Arbeid Groeiende.
116. De Vakman. Maandblad gewijd aan Technische Vraagstukken. Eerste nummer
15 Maart 1933. Drukkerij Door Arbeid Groeiende.
117. De Meidoorn. Nieuws- en Advertentieblad, Paramaribo. Mei 1933. Uitgegeven
vanwege het kantoor voor Algemene Zaken. Suriname, onder de spreuk: ‘Vrij is hij
wiens hart van onrecht vrij is’. Mei 1934 onder de spreuk: ‘Te joe njam joe brede
naga botro; joe no moe frigiti to do na see gotro’ (Neger-Engels: Als je je brood met
boter eet moet je niet alles vergeten wat langs de sloot ligt). Redacteur-uitgever L.
Doedel. Gedrukt ter drukkerij Eben Haëzer.
118. De Arbeider. Weekblad, orgaan van de Surinaams Democratische Arbeiders
Partij. Verschijnt elke Zaterdag. Eerste nummer 8 Juli 1933. Gedrukt bij Eben Haëzer.
119. Jong Suriname. Maandblad, orgaan van de Debatteer- club ‘Jong Suriname’.
Uitgever: Kantoor voor Algemene Zaken; onder auspiciën van de Vakliedenbeurs.
Redacteur L. Doedel. Verscheen maandelijks. September 1933-8 December 1933.
Gedrukt bij Eben Haëzer.
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120. De Sociaal Democraat, Veertiendaags orgaan van de Surinaamse Democratische
Arbeiders Partij, gevestigd te Paramaribo. Eerste nummer 25 November 1933.
Redactie: Partij. Gedrukt bij Eben Haëzer.

1934.
121. Soerat Advertensi Dan Kabarhari-Raja. Extra di Keloearken Boeat
Kehormatan ‘Aidulfitri’ ohleh Moh. Salikin (Advertentieblad en Bericht van de Grote
dag. Extra uitgegeven voor Aidulfitri). I Sjawal 1864-18 Januari 1934. Gedrukt bij
Eben Haëzer.
122. Het Welvaartdblad. Neutraal halfmaandelijks blad voor het gebiedsdeel
Suriname. Eerste proefnummer 24 Maart 1934. Tweede proefnummer 23 April 1934.
Onder de spreuk: ‘De waarheid wil ik dienen. Rechtvaardigheid bovenal’.
Redacteur-uitgever G.G.H. van Eer. Gedrukt bij Eben Haëzer
123. Jong Suriname. Nieuws en Advertentieblad. Redacteur-uitgever L. Doedel.
Verscheen om de 30 dagen. Eerste nummer 27 Juni 1934; laatste 16 November 1934.
Gedrukt bij Eben Haëzer.
124. Sportblad. Uitgegeven bij gelegenheid van het vertrek van het
vertegenwoordigend elftal van Suriname naar het Buitenland. Redacteur E.
Wijngaarde. Uitgever S.V.B. Oplaag 3000. Gedrukt bij J.H. Oliviera, Paramaribo.
Maandag 16 Juli 1934, gratis verspreiding.
125. Hsün Nan Chou K'an (in Chinese lettertekens, betekent volgens inlichtingen
van het Sinologisch Instituut te Leiden: Periodiek van het Zuiden). Eerste nummer;
6e van de 8e maand van het 23e jaar van de Chinese Republiek, d.i. 6 Augustus 1934.
Verscheen in boekvorm.

Joh. Hartog, Journalistiek leven in Curaçao

342
126. De Hindostani. Maandblad uitgegeven door de Surinaamse Immigranten
Vereniging ‘Bharat Oeday’. Verscheen de derde Maandag der maand. Eerste nummer
Maandag 17 September 1934; laatste 18 Februari 1935 toen het gestaakt werd
ingevolge besluit van de bestuursvergadering van 28 Februari 1935.
127. Oudejaarsavond. 31 December 1934. Redacteur M. Woiski. Drukkerij de Tijd.

1935.
128. De Surinaamsche Politie Gids. Maandblad, gewijd aan de belangen van het
Surinaamse Politiecorps. Eerste nummer 1 Januari 1935. Drukkerij J.H. Oliviera.
Zie ook nrs. 81, 85 en 108.
129. Korfbal Revue. Officieel orgaan van de Surinaamse Korfbal Bond. Later
geheten: Weekblad gewijd aan de Surinaamse Korfbal. Eerste nummer 12 Januari
1935.
130. *Hakikat Ul Islam (Urdu voor: de waarheid over de Islam). Maandblad in het
Urdu van de Mohammedaanse vereniging van dezelfde naam. Redacteur Maulvi (d.i.
priester) Ahmat Ali. Eerste nummer April - Mei 1935. Gestencild.
131. Radiobode van de Algemeene Vereeniging Radio Omroep Suriname
A.V.R.O.S. Eerste nummer Augustus 1935. Verschijnt om de veertien dagen.
Drukkerij De Tijd (O.C. Marcus).
132. De Dierenvriend. Uitgegeven door de Vereniging voor Dierenbescherming in
Suriname. 4 October 1935. Gedrukt bij J.H. Oliviera, Paramaribo.
133. Nickerie(-Bode). Maandblad. Verschijnt op de eerste van elke maand.
Redacteur-uitgever J.C. Heave. Eerste
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nummer 1 Februari 1936. Van het tweede nummer van 15 Februari 1936 af getiteld:
Nickerie Bode.

1936.
134. De Vliegende Krant. Eerste nummer 8 Maart 1936. Onder redactie van en
uitgegeven door F. Heinze. Gedrukt ter drukkerij Erven van Ommeren.
135. Maandblad voor Adverteerders. Eerste nummer Augustus 1936. Uitgever
Louis Doedel. Gedrukt ter drukkerij Eben Haëzer te Paramaribo. Gratis verspreiding.
136. Surinaamsche Volkskrant. Verschijnt om de 14 dagen. Eerste nummer
September 1936; laatste nummer tweede jaargang no. 9, opnieuw verschenen 6
November 1937 No. 10. Redacteuren-uitgevers A.E. van Dorpel en S.E. Venoaks.
Drukkerij De Tijd.
137. Het Anker. Eerste nummer November 1936. Redacteur-uitgever E.L. Vervuurt.
Verscheen Dinsdag en Vrijdag. Drukkerij Eben Haëzer.

1937.
138. De Hindostansche Stem. Eerste nummer Maart 1937. Redacteur I.S. Mungro.
139. Berg Opwaarts. Veertiendaags orgaan der Forestery in Suriname. Eerste
nummer verschenen in September 1937 (geen datum vermeld). Motto: ‘Sympathie,
Eenheid, Eendracht, Welwillendheid’. Uitgave van de F.P.C. Redacteur F.R. Niemel.
Gedrukt bij O.C. Marcus. Drukkerij De Tijd.
140. De Typograaf. Periodiek orgaan van de Typografen Vereniging in Suriname.
Eerste nummer 20 December 1937. Redactie: Het Bestuur. Drukkerij Eben Haëzer.
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1938.
141. Onze Tijd. Weekblad. Beschouwingen over hedendaagse sociaal-ethische
problemen en varia. Redacteur-uitgever Theo de Sanders. Eerste nummer 2 Juli 1938.
Drukkerij Eben Haëzer.

1939.
142. *Pro Arte. Tijdschrift der schone kunsten. Redacteur Alexander Feinland.
Zesmaal per jaar. Drukkerij J.H. Oliviera. Begonnen in 1939.
143. *Teroenga (Hebreeuws: bazuingeschal), maandblad ten behoeve van de leden
der beide Israëlietische gemeenten in Suriname. Redactie thans: Mevrouw S. Bueno
de Mesquita. J.D. Oppenheim, Ph. Samson; secretaris-uitgever J. Bueno de Mesquita.
(Voorheen ook M. Levy en D. Arrias; uitgever aanvankelijk C. Emanuels). Eerste
nummer November 1939.

1941.
144. *Suriname Zending. Maandblad. Uitgegeven door de Evangelische Broeder
gemeente in Suriname. Redactie Dr. J. Raillard, J.W. baronesse van Lijnden en Ir.
J.J. van Wouw. Eerste nummer 1 Juli 1941.

1942.
145. Minerva, orgaan van de Societas Fratrum (vereniging van medische studenten).
Redactiecommissie D. Fernandes. R.W. Jessurun en P. Ganesh. Eerste nummer April
1942, laatste in Juli 1943. Zie nrs. 3 en 157.

1943.
146. *Tavenu. Het amusante Tijdschrift. Verschijnt tweemaal per maand.
Redacteur-uitgever J.C. Haeve. Eerste nummer 1 Februari 1943.
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147. *Raak. Maandblad voor Nederlandse militairen, uitgegeven door de Dienst van
Ontwikkeling en Ontspanning van het Troepencommando. Eerste nummer 30 April
1943.
148. *Al Haq (d.i. de waarheid). Orgaan van de Surinaamse Islamietische Vereniging.
In het Nederlands. Redactie M.A. Karamat Ali (practizijn) en S.M. Jamaludin.
Drukkerij Eben Haëzer. Inhoud godsdienstig, maatschappelijk en politiek. Eerste
nummer Juli of Augustus 1943.
149. *Radjbhakati (Hindi voor: trouw, loyaliteit). Maandblad in het Hindi,
uitgegeven door de Gouvernementspersdienst van Suriname. Eerste nummer Juli of
Augustus 1943.
150. *Het Nieuws. Algemeen dagblad. Het enige nog bestaande dagblad van
Suriname, opgericht door A.J. Morpurgo, voordien redacteur van ‘De Surinamer’
(nr. 45). Begonnen 2 Augustus 1943, nadat de Heer Morpurgo een eigen
linotypezetterij, de eerste en tot nu toe enige in Suriname had opgericht. Gedrukt bij
J.H. Oliviera.
151. *Krus Kahalkar (Nagri voor: de uitdaging van het kruis). Maandblad in het
Nagri van de Evangelische Broedergemeente. Eerste nummer December 1943.
Gestencild.

1944.
152. *Spectrum. Maandblad. Opgericht in Februari 1944 door oud-leerlingen van
de St. Paulusschool in Paramaribo. Hoofdredacteur Frater Cornelius Janssen, secretaris
Frater Raoul van der Horst (van dezelfde ‘Fraters van Tilburg’, die ook in Curaçao
werkzaam zijn aan het katholiek onderwijs). Voor de meer ontwikkelde
jongelingschap. Eerste nummer Februari 1944. Zie ook nr. 158.
153. *Khadim Ul Islam (Urdu voor: dienaar van de Islam). Maandblad in het Urdu
van de Mohammedaanse gemeente Ahlé Soennat Ul Djamat. Eerste nummer April
1944. Gestencild.
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154. *Sanatan Dharm (Hindi voor: het eeuwige geloof). Maandblad in het Hindi
van de gemeente van dezelfde naam. Eerste nummer Juni 1944. Gestencild.
155. *Talkie-talkie. Gestencild amusementsblad van de Noordamerikaanse soldaten
in Suriname, die zelf niet meer weten, wanneer het blad begon.
156. *De Nickeriaan. Aanvankelijk geheten Nickerie Vooruit, in de loop van 1944
gestencild uitgegeven door de Vereniging Nickerie Vooruit. In November 1945
ontwikkelde zich uit dit verenigingsorgaan een tweewekelijks nieuwsblaadje De
Nickeriaan, gedrukt bij Het Nieuws. Een ander blad van Nickerie was nr. 133.
157. *De Stethoscoop, maandblad, orgaan van de Surinaamse Studenten Corps.
Eerste nummer December 1944 (Zie nrs. 3 en 145). Redactie S.O. Bergen, Mejuffrouw
D. Essed, S.H. Robles, Th. A. Bierman en A. Oedayraj Singh Varma. Uitgever I.E.
Vas.
158. *Opbouw, katholiek maandblad. Bedoeld voor de oud-leerlingen van de
katholieke scholen in Suriname. Gevarieerde inhoud op allerlei gebied. Redactie
Frater. Maria Engelbert Verrijt en Frater Maria Fulgentius Abbenhuis. Eerste nummer
1 Maart 1945. Drukkerij Leo Victor. Zie ook nr. 151.
159. *De Unie. Tweewekelijks orgaan van de Unie Suriname. Redactie: Johan H.
Ferrier, R.C. Moll en A.L.R. Smit. Gedrukt bij het Nieuws. Eerste nummer 24
November 1945.
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