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Het is maar gelukkig, dat de regeering zich door het gevoelen,
dat zij niet te kort geschoten was, niet heeft laten weerhou-
den, om toch nog te doen, wat al eerder had moeten gebeuren, of
liever wat nooit verzuimd had mogen zijn. Curacao werd van de
noodige bescherming voorzien. Reeds den Uden Juni vertrok
Hr. Ms. torpedojager if orte«aer onder bevel van den luitenant ter
zee 1ste klasse j . Lagaay met 59 mariniers onder den lsten lui-
tenant J. van Gijn, en een paar dagen later volgde Hr. Ms. i/ertag
/fenrfn'A, gecommandeerd door den kapitein ter zee J. Bosma, be-
mand met 347 koppen. In dit verband deed wel heel vreemd een
vroegere verklaring van den minister van Koloniën, dat herhaling
niet te vreezen zou zijn, omdat een gewaarschuwd man voor twee
geldt, er maar drie dooden waren gevallen, en nog wapenen en mu-
nitie genoeg waren overgebleven. De heer Colijn, die dadelijk schrif-
telijk gevraagd had, of erop gerekend kon worden, dat de regee-
ring maatregelen van blijvenden aard zou nemen, om een her-
haling van zulke voor ons koloniaal gezag en internationale po-
sitie smadelijke gebeurtenissen te voorkomen *), was met de voor-
loopige maatregelen meer dan tevreden, zoodat hij vroeg, of het
niet te veel was: een pantserschip, een torpedojager, mariniers,
een detachement koloniale reserve *), en soldaten uit Suriname *),

•) De heer Colijn had het gebeurde ook nog als „blameerend" aan-
geduid. Daarom doet het vreemd aan, dat in de vragen van het ka-
merlid, den heer Boon, een wijziging werd aangebracht, waarbij het-
zelfde woord geschrapt was.

•) Deze soldaten hebben goede politiediensten bewezen op Aruba,
waar de sterk uitgebreide Amerikaansche bevolking zich moeilijk aan
de handhaving der orde door de inlandsche politie schijnt te hebben
kunnen onderwerpen.

•) Wat deze hulp uit Suriname betreft, is door de autoriteiten ter
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Intusschen is daarna Hr. Ms. scheepsmacht in de Caraibische zee
nog uitgebreid. De .Kor/enaer is tot Juli 1929 in de Curacaosche
wateren gebleven; de //ertog #e«^n'& was er nog, toen in Februari
1930 de /Irerai, een omgebouwd, voor de opiumregie in Oost-Indië
bestemd recherchevaartuig kwam. Slechts eenige dagen na dit
schip vertrok de F«w Ga/e« uit Nederland naar West-Indië, en
31 Maart 1930 de torpedo jager Wttóe ^e PF^/J waarna de /fertog
#é»<?rc'& in Mei terug kwam.

Met de Faw Ga/ew is afweergeschut voor vliegtuigen meegege-
ven, dat bij aankomst op een heuvel in de nabijheid van Rooi
Canarie is opgesteld. Meegedeeld is, dat deze zending en de tijde-
lijke versterking onzer weermacht, gepaard met een vervroegd
vertrek van den nieuwen gouverneur, den heer Van Slobbe, haar
oorzaak vond in verontrustende berichten, die de vrees voor een
nieuwen aanval van Urbina had doen geboren worden, een vrees,
die men op het ministerie van Koloniën wel niet deelde, maar
waaraan men toch blijkbaar wilde tegemoet komen, om zich niet
mogelijk later iets te verwijten te hebben. In de Curacaosche pers
hebben omstreeks dezen tijd, gelijk later hier bekend werd, rae-
dedeelingen gestaan, waaruit bleek, dat bij de bevolking de ge-
noemde vrees leefde. Het is niet onwaarschijnlijk, dat dit alles
verband heeft gehouden met een werkelijk of slechts in de ver-
beelding bestaanden brief van de zijde van Urbina over de be-
straffing der opstandelingen, waarover straks meer.

Het communistische Tweede-kamerlid, de heer L. de Visser
heeft nog de schriftelijke vraag gesteld, of de regeering bereid
was, de genomen maatregelen ongedaan te maken en te verklaren,
dat zij de reactionnaire regeering van Venezuela in geen enkel op-
zicht ondersteunen zou, en tegenover de revolutionnaire, anti-
imperialistische volksbeweging in dat land een houding van vol-
komen onzijdigheid zou in acht nemen. Deze vragen beantwoord-
de de regeering begrijpelijkerwijs ontkennend, overigens verwij-
zende naar de verstrekte inlichtingen.

Het spreekt vanzelf, dat ook de blijvende verdediging van Cu-
racao ter sprake is gekomen. De vereeniging „Onze Vloot", die
kort na het gebeurde haar jaarvergadering hield te Rotterdam,
zond aan den voorzitter van den ministerraad een telegram, waar-
in werd aangedrongen op voorziening in de klaarblijkelijke be-
hoefte aan plaatselijke maritieme machtsmiddelen in West-In-
plaatse met behulp van de Bauxietmaatschappij kranig werk geleverd.
Binnen 24 uur waren detachement en schip — helaas moest onder
vreemde vlag de verscheping geschieden — tot vertrek gereed. ,
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dië. De afdeeling „Batavia" dezer vereeniging wilde een nationale
inschrijving, om de regeering een kruiser Cwrafrto aan te bieden.
In de Eerste kamer meende de heer Colijn, dat noodig was, de poli-
tietroepen in Nederland met 200 of 250 man te versterken, die
een paar jaar nu eens in Nederland dan weer in Curacao dienst
zouden moeten doen; daarnaast goede militaire politie ter zee,
een behoorlijk bemand politievaartuig, een flottieljevaartuig van
1600 tot 1700 ton waterverplaatsing met een vaart van ongeveer
15 mijl. Zulk een vaartuig, voorzien van een voor dit doel bere-
kende bemanning van iets meer dan honderd man, waarop men
onder alle omstandigheden moest kunnen vertrouwen, zou een
groote preventieve beteekenis hebben voor de veiligheid van het
eilandengebied. Ook diende er geschut op Curacao te komen, wan -
neer het er nog niet was, en enkele manschappen moesten in de
bediening daarvan geoefend worden. In antwoord op de ontwik-
keling dezer gedachten deelde de minister mee, dat er een inter-
departementale commissie was voor dit vraagstuk, welker voor-
stellen, ook gaande in de richting van de aanschaffing van een
flottieljevaartuig aan het oordeel van den gouverneur onderwor-
pen waren. Toen later, bij de behandeling van hoofdstuk XI
(Koloniën) der staatsbegrooting de noodzakelijkheid bepleit werd
van een snelvarend politieschip, watervliegtuigen, een oorlogs-
schip en uitbreiding van de politie, verklaarde de regeering te
willen afwachten het verslag van de commissie-Hoorweg-Benne-
witz, die ook tot opdracht had voorstellen te doen over een her-
ziening van de organisatie der machtsmiddelen in Curacao. In
Maart 1930 antwoordde de minister van Koloniën op vragen van
den heer Van Kempen, lid der Tweede kamer, dat dit verslag was
binnengekomen, maar niet aan de Kamer zou worden overgelegd.
Wanneer de voorstellen dezer commissie zouden leiden tot wijzi-
ging in de samenstelling der landmacht in Curacao, zou de Kamer
daarin gekend worden *).

Soortgelijke verwijten, als aan de Nederlandsche regeering —
ook door hem — gedaan zijn, deed de particuliere correspondent
van de N i e u w e R o t t e r d a m s c h e C o u r a n t in het
blad van 21 Augustus 1929 aan de koloniale autoriteiten. Het was
geen overval, schreef hij; „Wat Urbina gedaan heeft was niet veel
meer dan een „frissche", „vroolijke" militaire wandeling of rij-

') Bij een nog aanhangig wetsontwerp tot verhooging van hoofdstuk
VIII der staatsbegrooting voor 1930 is voor West-Indië aangevraagd een
flottieljevaartuig, ongeveer van de grootte van de F/ores en Soemfo»,
terwijl voor bekruisingsdiensten twee Z-booten zullen bestemd worden.
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toer door de hoofdstraten van de stad naar het Waterfort, om dat
fort te nemen". En verder: „men is hier blind en doof geweest
voor teekenen en geluiden, luchthartig, zorgeloos en nalatig wat
het nemen van voorzorgen en het organiseeren van eventueel
noodzakelijke verdediging betreft. Waar men wist, dat het in Ve-
nezuela gistte en borrelde, dat overvallen als van het Waterfort
in den laatsten tijd in bedoelde republiek aan de orde van den dag
zijn, en dat er op Curacao honderden Venezolaansche revolution-
nairen rondliepen, slechts wachtende op een gunstige gelegenheid
om het kanaal over te steken en zich bij hun strijdende makkers
te voegen — daar had een verrassing van de h o o f d w a c h t
der militaire politie als heeft plaats gehad, niet mogelijk geweest
moeten zijn; daar had men niet zoo onnoozel en naïef mogen zijn
om te meenen — en daarnaar te handelen —, dat de Venezolanen
het „fort" toch niet zouden d u r v e n aanvallen; daar hadden
Urbina en de zijnen het hoofd m o e t e n stooten tegen een parat e
verdediging; daar hadden de mitrailleurs hun dienst moeten doen".

Ook het bestuur van Curacao heeft dadelijk na het vertrek der
Venezolanen eenige maatregelen genomen. Het werd daarbij ge-

ven werd ingeblazen. Een der eerste maatregelen, die genomen wer-
den, was de afkondiging van den staat van beleg. Het pleit voor het
bestuur, dat het dezen maatregel niet zelf verzonnen heeft. Vol-
gens mededeeling van den minister van Koloniën is de raad daar-
toe van de regeering in Nederland afkomstig. Er zat waarschijn-
lijk niet veel anders op dan dien raad op te volgen. Bij P u b 1 i-
c a t i eb 1 a d van 10 Juni 1929 no. 41 had de afkondiging plaats.
De heer Ijzerman heeft later in de Tweede kamer meegedeeld,
dat dit besluit is genomen tegen den raad van den procureur-ge-
neraal en de militaire autoriteiten in, en dat het op Curacao alge-
meen als een dwaasheid beschouwd werd. De zoo even aangehaal-
de particuliere correspondent van de N i e u w e R o t t e r -
d a m s c h e c o u r a n t noemde het een „ietwat malle vertoo-
ning", en vertelde, dat de houding der bevolking noch de om-
standigheden toepassing van dit oude recept wettigden. In het
K o l o n i a a l W e e k b l a d van 11 Juli 1929 is met een be-
roep op art. 32 van het regeeringsreglement betoogd, dat het
besluit in strijd met die bepaling is genomen, daar alleen in geval
van oorlog of opstand de kolonie geheel of gedeeltelijk in staat
van oorlog of beleg mag worden verklaard, welke gevallen zich
niet voordeden. Men had zoonoodig art. 32bis kunnen toepassen,
dat den gouverneur de bevoegdheid geeft, om in dringende om-
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standigheden voor de geheele kolonie of bepaalde gedeelten daar-
van onder nadere goedkeuring des Konings koninklijke besluiten
en koloniale verordeningen, en, onder nadere bekrachtiging door
de wet, wetten geheel of gedeeltelijk te schorsen.

Behalve met censuur — volgens den minister slechts bedoe-
lende „op te letten, dat geen berichten worden verspreid of ont-
vangen, die sensatie kunnen wekken", ging de staat van beleg
gepaard met een aantal maatregelen als sluiting van drankwinkels
en restaurants, die volgens den zoo juist genoemden correspon-
dent ontevredenheid en wrok bij de winkeliers en consumenten
veroorzaakten en oneerbiedige woordspelingen en benamingen
met betrekking tot de autoriteiten. De Koloniale raad maakte
zich in zijn vergadering van 4 Juli 1929 tot tolk van de bezwaren,
en vroeg den gouverneur schriftelijk, of er geen termen waren,
om voornamelijk met het oog op de ook naar 's raads overtuiging
ernstige geldelijke nadeelen daaruit voortvloeiende den staat van
beleg en de sinds getroffen tijdelijke maatregelen op te heffen. Den
8sten Juli ( P u b l i c a t i e b l a d no. 59) volgde deze opheffing.

Intusschen had het bestuur bij beschikking van den 21 sten Juni
van den bijzonderen toestand gebruik gemaakt, om de oogenblik-
kelijke inbezitneming te gelasten van de plantagiën Rooy Canario
en Suffisant, in de onmiddellijke nabijheid der C. P. I. M., waar
veel vreemdelingen, daar werkzaam, woonden. In de C u r a -
c a o s c h e c o u r a n t van 13 September 1929 werd een exploit
opgenomen, gericht aan de gezamenlijke erfgenamen-nakomelin-
gen van wijlen de echtelieden Andries Louis de Lannoy en An-
tonetta Arietta Ribbius, beiden op Curacao gewoond hebben-
de en omstreeks 1830 overleden, blijkbaar de laatst bekende eige-
naren dezer plantagiën, waarbij aan deze erfgenamen / 300.000.—
als schadevergoeding aangeboden werd. Voor juristen een kluif-
je om te watertanden. In de Tweede Kamer werden daarover
den minister van Koloniën eenige netelige, nog niet beantwoor-
de vragen gesteld.

De Koloniale raad had al eerder vergaderd, 13 Juni 1929, nadat
in den morgen van den lOden voorzitter, ondervoorzitter en oud-
ste lid den gouverneur met het gebeurde de deelneming van den
raad hadden betuigd. Nu werd de gelegenheid aangegrepen, om er
nog eens aan te herinneren, dat de raad in 1927 reeds erop had
gewezen, dat een garnizoen, tevens met politiediensten belast,
niet voldoende was ter verzekering van het gezag en de persoon-
lijke veiligheid, en dat in 1928 nog de wenschelijkheid betoogd
was van het stationneeren van een oorlogsbodem. Nu werd de
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laatste wensch herhaald, en, voor het onverhoopt geval dat ver-
vulling van dezen wensch het moederland niet mogelijk zou zijn,
aangedrongen op het vestigen van een voldoend sterk garnizoen
naast de politietroepen.

Den 19den Juni 1929 gaf de gouverneur twee proclamaties uit:
een, in het Nederlandsch en Papiamentsch, gericht aan de Cura-
caosche bevolking, waarin dank werd gebracht voor de verge-
makkelijking der handhaving van het gezag in de afgeloopen
week en een beroep werd gedaan op voortgaande medewerking
( P u b l i c a t i e b l a d no. 48); de andere, in het Nederlandsch
en Spaansch, gericht aan de te Curacao vertoevende vreemdelingen,
met een belofte, dat zij, die de voor het algemeen belang gegeven
voorschriften trouw zouden opvolgen, ook voor de toekomst rustig
aan den arbeid op Curacao zouden kunnen deelnemen (Id. no. 49).

Dit laatste was misschien niet overbodig, in verband met eenige
maatregelen, tegen Venezolanen genomen. Het stond vast, dat de
met de Maracatöo vertrokkenen geringer in aantal waren, dan zij,
die op eenigerlei wijze aan den aanval hadden deelgenomen, en
ook zouden minder wapenen en munitie meegenomen zijn, dan
uit de voorraden verdwenen waren. Aanvankelijk is tegen een der-
tigtal Venezolanen een instructie geopend. De nieuw aankomen-
den werden aan een scherp onderzoek onderworpen. Hoe dit ge-
weest is, is niet in bijzonderheden bekend gemaakt. In den Kolo-
nialen raad, en later ook in de Tweede kamer, is hierover echter
geklaagd. Het raadslid de heer Winkel meende, dat er alle reden
was, om voorzichtig tegenover de Venezolanen op te treden. Er
moest geen nieuwe aanleiding tot een ontevredenheid gegeven wor-
den, als Urbina en de zijnen tot hun aanval geleid had. Er beston-
den betrekkingen van handel en vriendschap met Venezuela, en
ten slotte had ook Urbina nog bewijs van een soort van vriend-
schap gegeven door zich niet aan meer buitensporigheden schul-
dig te maken. Op deze gronden pleitte de heer Winkel ervoor, om
niet alle Venezolanen over een kam te scheren en slechts misda-
digers, niet Venezolanen, te straffen, om ook den schijn van wraak-
neming te vermijden, en de vervolgden niet in de gevangenis maar
in een geschikter verblijf onder te brengen en hun rechtsgeding te
bespoedigen. Een antwoord hierop is niet gekomen, trouwens vol-
gens de notulen zouden deze opmerkingen niet ter kennis van den
gouverneur gebracht zijn. Het is echter duidelijk, dat onderscheid
in behandeling van nieuw aangekomenen en van gevangenen moet
worden gemaakt. Ten opzichte van de eersten was de opmerking
van den heer Winkel niet misplaatst; de strafwet is voor allen gelij k.
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Niet meer dan 12 Venezolanen hebben terechtgestaan; tegen
zes werden straffen van 8 jaar geëischt, tegen zes anderen 9
maanden. Bij vonnis werden er 6 vrijgesproken en 5 werden tot
6 maanden gevangenisstraf veroordeeld, terwijl één 7 maanden
kreeg. Men kan zich hierover verwonderen, zoowel wat het aan-
tal vervolgden als wat het verschil tusschen eisch en uitspraak
betreft, maar of daartoe, althans wat dit laatste betreft reden
bestaat, zou men eerst kunnen uitmaken, als men wist, waar-
voor zij terechtgestaan hebben, voor welk misdrijf straf ge-
eischt is, en waarvoor zij veroordeeld zijn. De Curacaosche pers
is er niet naar, om over dergelijke belangrijke bijzonderheden het
publiek in te lichten, de weinige correspondenten van Nederland-
sche bladen schijnen hiervan ook het belang niet te beseffen, en de
Staten-generaal hebben blijkbaar evenmin hun kennis op dit
punt willen verrijken.

Wat hiervan bekend geworden is, is te danken aan het K o l o -
n i a a l W e e k b l a d dat in zijn nummer van 15 Mei 11. het
volgende meegedeeld heeft:

„Twaalf personen hebben terecht gestaan. Zes waren gedag-
vaard primair wegens openlijke geweldpleging tegen personen en
goederen, die den dood ten gevolge heeft gehad (de aanval op het
fort), waarop art. 147 Sr. een maximum van 12 jaar gevangenis-
straf stelt, subsidiair wegens deelneming aan een aanval of vech-
terij, waarin onderscheiden personen zijn gewikkeld, die iemands
dood ten gevolge heeft (art. 319, max. 3 jaar). Deze personen wer-
den allen vrijgesproken, zijnde het hun ten laste gelegde niet wet-
tig en overtuigend bewezen.

Een zevende persoon heeft behalve voor dezelfde feiten, waar-
van hij eveneens vrijgesproken is, terechtgestaan wegens het ie-
mand door bedreiging met geweld dwingen iets te doen (art. 297,
max. 9 maanden of / 300.—). Hiervoor is hij tot 7 maanden ge-
vangenisstraf veroordeeld. Deze persoon had met twee andere,
onbekend gebleven personen, den machinist van de Emmabrug
door bedreiging met pistolen gedwongen die brug te openen.

Ten slotte is een viertal personen vervolgd wegens 1*'« openlijke
geweldpleging tegen personen en goederen, althans deelneming
aan een aanval of vechterij, waarvan zij, evenals de anderen, zijn
vrijgesproken, en 2e wegens de bevrijding van Perez (art. 197,
max. 2 jaar), althans medeplichtigheid daaraan, althans het ie-
mand door bedreiging met geweld wederrechtelijk dwingen iets te
dulden. Voor dit laatste feit, het dwingen der in de gevangenis
aanwezige politieagenten, om te dulden, dat zij bij die gelegenheid

ta.
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werden gefouilleerd en hun de wapens werden afgenomen, zijn de-
ze personen veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf.

Het O.M. heeft in eenige gevallen de openlijke geweldpleging
bewezen geacht en op dien grond 8 jaar gevangenisstraf geëischt".

Het schijnt, dat van vervolging van eenige personen ook is
moeten worden afgezien, omdat men hun namen niet te weten
kon komen.

In H e t V o l k en De R o t t e r d a m m e r hebben nog
berichten gestaan omtrent invloed, die van de zijde van Urbina,
door bedreigingen met een nieuwen aanval zou zijn uitgeoefend
op den afloop van dit geding. Men kan volstaan met te zeggen,
dat er geen reden is, om aan te nemen, dat een poging in die rich-
ting, wanneer die gedaan is, eenig gevolg gehad heeft. Het laatste
bericht is, dat niet alleen de veroordeelden hebben afgezien van
hooger beroep, wat zeer begrijpelijk is, maar dat ook de procureur-
generaal geen beroep ingesteld heeft. Daar blijkbaar het voorarrest
nog in mindering gebracht is, konden de veroordeelden kort na
het vonnis vrijuit gaan.

Over het algemeen moet gezegd worden, dat de Nederlandsche
pers wel liet doorschemeren, weinig bewondering te hebben voor
het gedrag der autoriteiten op Curacao, met name dat van gou-
verneur en troepencommandant, maar over het algemeen begon
zij met zich op het standpunt te stellen, dat nadere gegevens noo-
dig waren, om hierover bepaaldelijk te kunnen oordeelen. Wel is
van verschillende zijden al spoedig aangedrongen op het instellen
van een onderzoek; sommigen wilden dat opdragen aan een bijzon-
dere commissie, anderen, ook in de Staten-generaal, achtten het
zenden van een regeerings-commissaris naar Curacao gewenscht.
De zaak schijnt niet zoo eenvoudig, als zij werd voorgesteld. In
1828 was het gemakkelijker, een regeerings-commissaris naar de
West-Indische bezittingen te zenden. De koning had alleen met
zichzelf te rade te gaan. Het opperbestuur berustte nog „bij uitslui-
ting" bij hem, en met name had hij geen rekening te houden met
een bij de wet vastgesteld regeeringsreglement. Nu stelt dit laatste
een gouverneur als des konings vertegenwoordiger aan het hoofd der
„kolonie", en het is althans de vraag, of buiten de Staten-generaal
om boven dien gouverneur een ander zou kunnen worden gesteld,
zulks te meer, waar het ook al uitgesproken is, dat er allezins reden
zou zijn, dezen commissaris-generaal in verband met geworden, en
misschien verworden, toestanden, een ruimere opdracht te geven
dan alleen tot onderzoek van het gebeurde op en om 8 Juni 1929.
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Bij de interpellatie-Colijn werd een onderzoek toegezegd. De mi-
nister had te verstaan gegeven, dat dit onderzoek niet ook de ge-
draging van den gouverneur zou omvatten. De vrees, dat hiermee
het gedrag van dezen bij voorbaat was goedgekeurd, is ongegrond
gebleken; slechts heeft de regeering dit onderzoek ook in eersten
aanleg in eigen hand willen houden. Trouwens uit de toen reeds
door den gouverneur gedane voorwaardelijke terbeschikkingstel-
ling van zijn „mandaat" mag worden afgeleid, dat de gouverneur
zelf reden had, aan de goedkeuring van zijn beleid te twijfelen. Nu
echter het aanvankelijk oordeel der regeering gepaard ging met
een voorloopige handhaving van den gouverneur op zijn post, kon
voor dit onderzoek moeilijk een andere vorm gekozen worden, dan
geschiedde, nl. een ter beschikking van den gouverneur gestelde
commissie, die aan dezen haar verslag zou uitbrengen. Ongeveer
een maand na het gebeurde werden in commissie benoemd de hee-
ren A. Hoorweg, oud-hoofd der algemeene politie in Nederlandsch
Indië en A. H. Bennewitz, oud-kolonel en oud-militair comman-
dant van Atjeh, met den inspecteur der Haagsche politie W. A.
Rieken. Zij hadden in de eerste plaats tot taak het optreden van de
militaire en politioneele autoriteiten tijdens den overval en de
functionneering van den inlichtingendienst tot voorwerp van een
administratief-technisch onderzoek te maken *).

Ook op Curacao was aangedrongen op het instellen van een on-
derzoek. De ondervoorzitter van den raad van Bestuur, zijnde de
gouvernementssecretaris, en de twee op dat oogenblik op Curacao
vertoevende leden van dit college verzochten aan de Koningin,
om een onderzoek te doen instellen naar „gedrag en optreden
vóór, gedurende en na den overval van alle civiele en militaire
ambtenaren, deel uitmakende van of in verband staande met de
politie op Curacao". Hoewel men onder deze ambtenaren zeker
ook den gouverneur kon begrijpen, lag dit toch blijkbaar niet in
de bedoeling van dezen raad, immers in dat verzoek werd over-
wogen, „dat, te oordeelen naar A<tf res«/taa< *), de Ondervoorzitter
en Leden van den Raad van Bestuur als hun gevoelen uitspreken,
dat de houding van den Gouverneur op den bewusten avond, na-
dat de geheele militaire macht zich geheel had overgegeven en de
eer van de vlag niet meer te redden was, correct is geweest en Cu-

•) Na de inzending van het tweede deel van hun verslag werd de
heer Hoorweg benoemd tot ridder in de orde van den Nederlandschen
Leeuw en ontving de heer Bennewitz den titulairen rang van generaal-
majoor.

•) Onderstreeping van mij, om de voorbarigheid en den lossen grond
van 's raads oordeel aan te duiden.
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racao behoed heeft voor een groote ramp". Dit besluit werd ge-
nomen in de vergadering van 5 Juli 1929, nadat de gouverneur
mededeeling had gedaan van de beschikbaarstelling van zijn
mandaat, en telegrafisch aan de Koningin overgebracht. Ook den
Koloniale raad werd van dezen stap kennis gegeven. Dit college
nam daarop een heel wat voorzichtiger besluit, dat tot strekking
had een omstandig en volledig onderzoek te verkrijgen naar het
gebeurde, de daaraan voorafgegane en daarmede verband houden-
de feiten, „zoomede betreffende de handelingen en gedragingen
van burgerlijke en militaire landsdienaren in dien nacht".

In de pers in Nederland zijn de beide verzoeken, dat van den
raad van Bestuur en dat van den Kolonialen raad, verward. O.a.
kon men in de N i e u w e A r n h e m s c h e c o u r a n t lezen,
dat de Koloniale raad een motie van vertrouwen in den gouver-
neur had aangenomen. Dit is toen voor den voorzitter van dezen
raad aanleiding geweest, om in de vergadering van 16 September
1929 uitdrukkelijk te verklaren, „dat de Raad zich vooralsnog in
geen enkelen zin heeft uitgesproken over de houding van de Ko-
loniale Autoriteiten bij voormelde gelegenheid". De voorzitter
voegde hieraan toe, dat door het zenden van de commissie Hoor-
weg-Bennewitz aan het verzoek van den raad was voldaan.

Stelde men zich dus, als gezegd, in de Nederlandsche pers over
het algemeen op het standpunt, dat de vraag, of de koloniale au-
toriteiten anders hadden moeten handelen, dan zij gedaan hadden,
eerst zou kunnen worden beantwoord, wanneer meer bijzonder-
heden bekend waren, met name wanneer het verslag der uitgezon-
den commissie zou binnen gekomen zijn,—de dadelijk beantwoor-
ding eischende vraag, of de gouverneur kon worden gehandhaafd,
werd bijna algemeen ontkennend beantwoord.Toen echter op Cura-
cao in Roomsche kringen, althans in deze pers, sterk werd aange-
drongen op behoud van den gouverneur, waarbij zijn persoonlijk
gedrag in de sterkste bewoordingen geprezen werd als daad van
moed, van opoffering van eigen belangen, van wegcijfering van
eigen wenschen, alles ten bate van de Curacaosche maatschappij,
is de Roomsche pers in Nederland min of meer in die richting ge-
volgd. Trouwens, voor terugroeping van den gouverneur had zij
zich, voor zoover ik weet, ook nooit uitdrukkelijk uitgesproken; zij
was het echter met allen eens geweest in de beoordeeling van het
gebeurde als een smaad en schande voor Nederland. Het verwijt,
daarna van die zijde gedaan, alsof het juist de liberale pers was, die
gouverneurs-bloed wilde zien, was geheel ongegrond, Wel kan aan
deze pers het verwijt gedaan worden, dat zij de onderwijsgelijkstel-
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ling en het geloof van den gouverneur te onpas in het geding ge-
bracht heeft. Echter is het De S t a n d a a r d geweest, die zich
het scherpst uitgelaten heeft en wel in deze bewoordingen: „Hoe een
Gouverneur en vooral een militaire commandant zich zoo gemakke-
lijk laten vinden om hun verantwoordelijken post te verwisselen
voor dien van gevangene van een troep vrijbuiters, is ons een ziel-
kundig raadsel". Ook in de woorden van den heer Colijn bij zijn in-
terpellatie in de Eerste kamer is meer dan een opmerking te lezen,
die van het omgekeerde van bewondering voor het persoonlijk ge-
drag der beide genoemde mannen getuigt. Het scherpst liet hij zich
uit over den commandant. Immers, doelende op de nota van onze
regeering aan die van Venezuela ter zake van den aanval van Urbi-
na en de zijnen op Coro, waarbij de militaire commandant van die
plaats sneuvelde — welke nota De S t a n d a a r d had ver-
klaard op zichzelf „fatsoenlijk" te vinden en op prijs te stellen —
zeide de heer Colijn: „Het is mij een oorzaak van dankbaarheid
hier te gewagen van den bijzonderen tact, dien de Nederlandsche
zaakgelastigde te Caracas heeft getoond door bij de Venezolaan-
sche Regeering van dat vallen „als slachtoffer van zijn plichts-
vervulling" van dien commandant gewag te maken". Bitterder
had het moeilijk gezegd kunnen worden. Het was dan ook niet mis,
wat die zaakgelastigde gezegd had, toen hij den Venezolaanschen
minister kennis gaf van „het deel dat Nederland zal nemen, in de
rouw van Venezuela, wanneer het hoort van den dood van dien
dapperen militair en grooten patriot, generaal Gabriël Laclé"
(Aanhaling uit de A m i g o e d i C u r a c a o van 22 Juni 1929).

Men heeft getracht ieder verwijt, tot de autoriteiten ginds ge-
richt, af te snijden met de wedervraag: wat zoudt ge zelf gedaan
hebben? De H a a g s c h e P o s t, die later blijk gaf, het ook
wel anders te kunnen, trok in beeld de heldhaftigheid der bedil-
lers van anderer gedrag in twijfel en dreef daarmee danig den
spot. Het antwoord op de gestelde vraag kan echter m.i. nimmer
beslissend zijn voor de rechtmatigheid der beoordeeling van an-
deren, omdat het antwoord niet meer dan theoretische waarde kan
hebben, en het verwijt van grootsprekerij bij een ander antwoord,
dan de steller van de vraag verwacht, gereed ligt. Ongetwijfeld is
er waarheid gelegen in de veronderstelling van den minister van
Koloniën, later in de Tweede kamer uitgesproken, dat velen, wel-
licht de meesten, niet anders zouden hebben gehandeld dan de
heer Fruytier. Daarom was het gelukkig, dat het de heer Colijn
was, die zich zoo onomwonden uitsprak. Zijn verleden toch was
een waarborg tegen ieder verwijt van zoodanige strekking. De
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oprechtheid zijner verontwaardiging is dan ook door niemand in
twijfel getrokken.

De heer Colijn liet den militairen commandant het recht weder-
varen, dat hij hem zekeren moed niet ontzegde, om na het be-
richt van den aanval aanstonds naar het fort te gaan, maar vroeg,
of dit beleidvol kon genoemd worden, en of de kapitein niet eerst in
het westelijk stadsdeel, waarvandaan hij kwam, de daar aanwezige
soldaten had moeten vergaderen. Bij de verschijning van het ver-
slag der commissie Hoorweg-Bennewitz bleek, gelijk in het begin
opgemerkt is, dat de procureur-generaal-„hoofd der politie" aldus
gehandeld had, toen hij bericht van een en ander had gekregen.

Nog bij de interpellatie had de minister van Koloniën het ge-
drag der autoriteiten min of meer in bescherming genomen, mee-
nende, dat hun vooralsnog geen verwijt kon gedaan worden, echter
met één uitzondering, welke den luitenant Berger betrof, van wien
de minister toen zei, dat hij, die niet gevangen genomen was, wel-
licht van zijn vrijheid niet het juiste gebruik gemaakt had.

D e H a a g s c h e P o s t van 15 Juni 1929 liet zich aldus uit:
„De goMwrwewr van ee» iVe^rfowrfscAe Ao/om'e mag z/c/? m'ei /aten
gmroge» nemen, ónder' geen omstandigheden, en onder geen be-
ding. . . . Het is niet noodig chauvinist te zijn, of aan Van Speyk
te herinneren, om te meenen dat de heer Fruytier na zijn onvrij-
willig bezoek aan Venezuela zich onmogelijk heeft gemaakt als
landvoogd". Toch kwam hetzelfde blad met een spotprent „Eer-
biedig opgedragen aan de nagedachtenis van Van Speyk", waar-
uit een vergelijking van het gedrag der beide bevelhebbers nood-
zakelijk gelezen moest worden.

Den 2den Juli 1929 kwam hier te lande het bericht, dat de gou-
verneur zijn mandaat, zooals het genoemd werd, telegrafisch ter
beschikking had gesteld van de regeering, voor het geval het door
hem gevoerde beleid niet werd goedgekeurd. „Voorwaardelijk en
te laat" schreef het A l g e m e e n H a n d e l s b l a d erboven.
Het ontslag had onmiddelijk gevraagd moeten worden na de te-
rugkomst „gezond en wel" op Curacao, en de voorwaarde was ge-
heel overbodig, zoo werd gezegd. De N i e u w e R o t t e r -
d a m s c h e c o u r a n t was van hetzelfde gevoelen, en onder-
schreef de meening, dat wie in de bekleeding van zijn ambt goed-
schiks of kwaadschiks de bejegening had ondergaan, welke den
heer Fruytier in den avond en nacht van 8 Juni 1929 was te beurt
gevallen, in geen geval bewindsman kon blijven.

Behalve deze algemeene reden, voor terugroeping van den gou-
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verneur aangevoerd, werden ook meer bepaald tegen zijn gedra-
gingen bezwaren uitgesproken. Gewezen is op art. 17 van het re-
geeringsreglement, dat de gouverneur overtreden had, door zon-
der verlof van de Koningin de kolonie te verlaten. Men kan niet
zonder meer zeggen, dat dit artikel niet geschreven is voor een ge-
val als het onderhavige, want het lag ook niet in de bedoeling, den
gouverneur te verbieden naar de bovenwindsche eilanden te gaan,
wat zonder de kolonie te verlaten niet mogelijk is, en toch heeft
men het met het oog op deze bepaling noodig gevonden, in 1919
een algemeene machtiging te geven, om voor dit doel buiten de
kolonie te gaan. ( P u b l i c a t i e b l a d 1919 no. 31). Dat het
hier geldt de verhouding van den gouverneur tegenover de Kroon,
waarvan hij de vertegenwoordiger ginds is, doet zonder meer de
vraag stellen: of wie zoo duidelijk, zij het gedwongen, in strijd han-
delt met een bepaling van het regeeringsreglement, kan gehand-
haafd blijven op zijn post.

Ook is art. 33 van het regeeringsreglement genoemd: de gou-
verneur neemt alle vereischte maatregelen tot bescherming van
de eer van den Staat en van de kolonie tegen aanranding van
buiten. Drie d'ngen zijn hierbij naar voren te brengen: het nalaten
van iedere handeling, die geacht kan worden tot deze „vereischte
maatregelen" te hebben behoord, in den tijd vóór de gouverneur
zijn woord aan Urbina gegeven had; het ingaan op den raad van
den garnizoenscommandant, om zich over te geven en den vijand
de behulpzame hand te bieden, ten einde zoo voordeelig mogelijk
weg te komen; en ten slotte: het geven van bevelen, toen hij zich in
des vijands macht bevond. Over elk dezer punten een enkel woord.

Het is niet gemakkelijk te zeggen als buitenstaander wat de
gouverneur wèl had moeten doen. Maar het is de vraag, of niet af-
doende is, dat de gouverneur niets gedaan heeft. Had niet van
hem verlangd mogen worden, dat hij erop uit gegaan zou zijn, om
zich op de hoogte van den stand van zaken te stellen ? De bewoor-
dingen, waarin de minister de reden van dit thuis blijven opgaf,
geven reeds aanleiding tot bedenking. Nu beroofde de gouverneur
zichzelf ook van de mogelijkheid, om de waarde te beoordeelen
van den raad van den commandant, en vooral den grond van dien
raad, nl. dat tegenstand nutteloos was. Had de gouverneur niet
verbinding kunnen zoeken met de vele zijden, die hem later, toen
hij zijn woord aan Urbina gegeven had, hulp aangeboden hebben ?
Meer dan vragen wil ik niet stellen. Niet gaarne zou ik bij zooveel
dubia een veroordeelend vonnis uitspreken. Na het verslag-Hoor-
weg-Bennewitz drukte het A l g e m e e n H a n d e l s b l a d zijn
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meening voorzichtig uit, zich geneigd verklarende tot de slotsom,
dat de gouverneur niet alleen om hetgeen hij heeft moeten onder-
vinden, niet kon worden gehandhaafd.

Voor het geven van zijn raad is de garnizoenscommandant
verantwoordelijk, voor het opvolgen daarvan de gouverneur. Een
verwijt aan dezen, dat hij daarna van alle verzet heeft afgezien, en
geweigerd heeft de aangeboden hulp te aanvaarden, lijkt mij mis-
plaatst. Dit punt is niet te beschouwen los van het zoo juist be-
handelde, en evenmin los van het volgende. Daarom thans alleen
de vraag, die beider beleid raakt: mocht de bedreiging van Urbina
als ernstig gemeend worden beschouwd ? Het weekblad N e d e r -
l a n d van 25 Juni 1929 helt over tot de meening, dat men met
een loos dreigement te doen had. „Immers", zoo wordt gezegd,
„men had ter zake niet met een hoop gespuis te maken, maar met
een bekwamen doelbewusten aanvoerder, die er wel ter dege van
moet zijn bewust geweest, dat plundering en brandstichting niet
alleen als automatisch een, in elk geval te onpas komenden, wil-
den tegenstand op het Eiland verwekken zou, welke den natuur-
lijk beoogden snellen aftocht vertragen, bemoeilijken kon; maar
die feitelijk den aanvankelijk zoo wel geslaagden overval zeker in
een ontzettenden tegenslag moest doen verkeeren. De brand toch
zou het sein geweest zijn, dat van alle kanten hulp voor Curacao
zou zijn komen opdagen. Wel verre van zich voor den strijd tegen
Coro te hebben versterkt, zou Urbina binnen één of tweemaal 24
uren een aanval door superieure strijdkrachten tegen zichzelf heb-
ben uitgelokt van de Mogendheden, wier nationalen door hem wa-
ren aangevallen, wier eigendom werd verwoest. Er in slagend in
Venezuela terug te keeren, zou hij daar dadelijk tusschen twee
vuren gekomen zijn". Neemt men aan, dat het dreigement wel
ernstig mocht worden opgevat, dan, aldus hetzelfde blad, „zal
moeten worden onderzocht: of de Gouverneur mocht of moest
veronderstellen, of wel de wetenschap had, dat de Burgerwacht
van de Bataafsche feitelijk weerloos was en de brandkluizen der
Banken snel geforceerd konden worden?" Hiermee is men feite-
lijk weer terug op het gebied van de eerste vraag, de werkloosheid
van den gouverneur van het tijdstip der eerste tijding af.

Het A l g e m e e n H a n d e l s b l a d van 30 Juli 1929 Av.
ontving bericht, dat de „olieterreinen" inderdaad waren prijs ge-
geven, en men zich beperkte tot de verdediging van de woonwijk
der employés. De N i e u w e R o t t e r d a m s c h e cou-
r a n t las daarentegen in een particulieren brief: „De Isla was
dadelijk in staat van verdediging gebracht; zandzakken, ijzeren
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platen aan de uitgangen, enz". In De T e l e g r a a f van8Au-
gustus 1929 schreef een bijzondere correspondent, dat de Vene-
zolanen wel in het dynamietmagazijn der C.P.I.M. zijn geweest,
doch de opdracht om dynamiet weg te halen niet durfden vol-
voeren uit vrees zelf in de lucht te vliegen. Hoogstwaarschijnlijk
zou het nooit gelukt zijn, de tanks te doen springen. „Ongetwijfeld",
zoo wordt daar gezegd, „zou bij het bieden van tegenstand een
zeer bloedig gevecht zijn ontstaan, terwijl de Venezolanen zeker
een begin zouden hebben gemaakt met het plunderen der stad,
doch velen gelooven, dat het onzen mannen wel gelukt zou zijn
met de nog beschikbare verweermiddelen de rebellen weg te wer-
ken, zonder een zoo blameerend einde als thans".

Wat betreft de kluizen der banken — in het H a n d e l s b l a d
heeft de heer Zeilinga het uitgesproken: 's lands kas en de kluizen
van de Curacaosche bank kon men wel met een krommen spijker
openen; alleen Maduro's bank en Curiels bank hebben daar mo-
derne kluizen.

Het weekblad N e d e r l a n d stelt ten slottede vraag: „of on-
der de nu geiacAte omstandigheden (dat Urbina zijn dreigement
zou uitvoeren) de Nederlandsche gouverneur de ratrfcrs helpen
mocht, door bevordering van hun aftocht, bij den in confesso
zijnden voorgenomen aanval op een ander bevriend Gouverne-
ment ? Deze vraag *woe< zich aan een Gouverneur, die niet totaal
het hoofd verloren had, hebben opgedrongen; en kon, naar ons
gevoelen, niet anders dan onmiddellijk beslist ontkennend beant-
woord worden". Ook ik meen, dat bij eenig nadenken des gouver-
neurs beslissing moeilijk anders had kunnen luiden dan weigerend.
De verlangde hulp bestond vooral in de pressing van de Af ara-
c«i&o. Ware er oorlog geweest en Urbina een vijand, het zou niet
twijfelachtig geweest zijn, of art. 108 van het Curacaosche straf-
wetboek had onbedriegelijk den weg gewezen, aan ieder, die tot
hulpverleening aan den vijand werd aangezocht. Nu was er geen
oorlog en Urbina was waarschijnlijk geen vijand in den zin dezer
bepaling — analogische toepassing is in het strafrecht niet toe-
gelaten — maar de norm dezer bepaling wees toch wat gevraagd
werd als onbehoorlijk af.

Zoo ben ik gekomen tot het laatste punt, dat ik van meer nabij
wilde beschouwen, het geven van bevelen door den gouverneur,
terwijl hij zijn vrijheid miste. Uit art. 26 van het regeeringsregle-
ment volgt m.i. duidelijk, dat dit den gouverneur verboden was.
In dat artikel is geregeld wie als waarnemend gouverneur op-
treedt, wanneer de gouverneur buiten staat geraakt om zijn waar-
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digheid uit te oefenen, zonder in de gelegenheid te zijn, om het da-
gelij ksch beleid van zaken aan den bij het regeeringsreglement
voor normale gevallen genoemden persoon over te dragen. Bij ge-
breke van een van 's Konings wege aangewezen persoon — welk
geval zich hier wel zal hebben voorgedaan — moet alsdan de on-
dervoorzitter van den raad van Bestuur als gouverneur optreden.
Wie lust heeft, leze er Bordewijk op na, en hij zal ontwaren.dat
daarbij uitdrukkelijk gedacht is aan het geval van gevangenhou-
ding van den gouverneur. Op grond hiervan kan men moeilijk an-
ders zeggen dan dat de gouverneur door zich, zooals het van offi-
cieele zijde tezegd is, „als gevangene van Urbina" nog als gouver-
neur te gedragen, zich een bevoegdheid heeft aangematigd, die
hij niet meer had. De tijd was aangebroken, dat de ondervoor-
zitter van den Raad van bestuur moest optreden. Als deze daar-
mee in gebreke gebleven is — volgens de berichten schijnt hij
eerst opgetreden te zijn, toen de gouverneur het eiland verlaten
had — raakt dit den gouverneur niet. Diens houding had van het
oogenblik zijner onvrijheid af slechts passief mogen zijn. In dit ver-
band mag de vraag worden gesteld, of de ondervoorzitter van den
raad van bestuur, als hij inderdaad te laat als gouverneur het be-
wind in handen genomen heeft, de aangewezen persoon was, om het
telegram van zijn college aan de Koningin mede te onderteekenen.

Wat de gouverneur betreft, komt nog ter sprake art. 22 van het
regeeringsreglement. Daar is de strafrechtelijke verantwoorde-
lijkheid van den gouverneur geregeld op het voorbeeld van de mi-
nisterieele verantwoordelijkheid. Aan de procureur-generaal van
den Hoogen raad staat het, tot zoodanige vervolging den eersten
stap te doen. Aan de N i e u w e R o t t e r d a m s c h e cou-
r a n t van 23 Maart 1930 ontleen ik uit de H a a g s c h e
P o s t : „Het is ons bekend, dat tusschen den procureur-generaal
van den Hoogen Raad (nadat deze over de feiten was ingelicht
door den procureur op Curacao) en den minister van koloniën een
briefwisseling is gevoerd over een al of niet vervolging van den
heer Fruytier, op grond van het regeeringsreglement voor Cura-
cao. . . . en dat „in 's lands belang" besloten is, van deze vervol-
ging af te zien". Het is voor buitenstaanders niet gemakkelijk,
zich omtrent de juistheid van dergelijke berichten te vergewissen,
en zij, die daartoe wel in de gelegenheid zijn — daartoe geroepen
zijn — missen blijkbaar, ik zei het reeds, voldoende belangstelling
voor de lotgevallen van ons West-Indië, zelfs wanneer die toch
zoo nauw verbonden schijnen met Nederland.

Wat de houding der politie betreft en het verwijt van ondes-
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kundige zijde gedaan, dat de recherche blijkbaar niet goed ge-
werkt had, is opgemerkt, dat dit verwijt althans de nieuw inge-
voerde gewapende politie niet deren kan, omdat de voorbereiding
van den tocht had plaats gevonden in het tweede district, waar
deze politie nog niet was ingevoerd. Ik meen te mogen betwijfe-
len, of er over het geheel wel van een recherche, in den zin, waarin
men in Nederland dit woord pleegt te gebruiken, op Curacao kon
worden gesproken. De minister van Koloniën maakte zich des-
tijds in het eerste persgesprek van deze zaak wel wat heel ge-
makkelijk af, toen hij de verwonderde vragers antwoordde: de
recherche was niet op de hoogte, want er was niets, waarvan men
op de hoogte kon zijn. Dit had blijkbaar den heer Colijn niet be-
vredigd, die bij zijn interpellatie nog eens deed uitkomen, dat
het haast ondenkbaar was, dat men in 24 uur niets van eenige
voorbereiding had bemerkt. Toen kwam het misschien juistere
antwoord: de gestie der politie was waarschijnlijk geheel gericht
op de binnenlandsche orde en rust, en aan een overval van buiten
af zal niet gedacht zijn. Het is echter achteraf de vraag, in hoever
men inderdaad hier met een overval van buiten te doen gehad heeft.

Niet gaarne zou ik mij scharen aan de zijde van hen, die deze
gelegenheid hebben aangegrepen om tegen de militaire politie
stemming te maken. Geenzins is door het gebeurde de noodzake-
lijkheid van terugkeer tot een burgerpolitie aangetoond; integen-
deel ligt voor de hand een zoo spoedig mogelijke uitbreiding van
het nieuwe korps over het geheele eiland en Aruba en in de toe-
komst over het geheele gewest, boven-en beneden den wind.

Wel mag men vragen, of met de reorganisatie niet te hard van
stapel is geloopen? Er waren blijkbaar te weinig krachten, maar
desalniettemin breidde de politie haar taak uit. Naast straatpolitie
en justitieele recherche scheen het alsof ook immigratie, vreem-
delingendienst, uitzetting, vergunningen, dispensaties drank-
handel, havenpolitie, alles onder den militairen chef moest komen,
zooveel mogelijk met uitschakeling van het regeeringsreglemen-
tairen hoofd der politie, den procureur-generaal. En inmiddels
werd het fort ontbloot — neen, de politiewacht werd daar onder
gebracht, zoodat ieder, ook vreemdelingen, verstekelingen en geïn-
terneerden, er vrij konden rondkijken, waarvan Urbina een voor
hem goed gebruik schijnt te hebben gemaakt. En de troepencom-
mandant woonde niet meer in het fort Amsterdam met een ach-
teruitgang in het Waterfort, maar op Plantersrust, aan gene zijde
van de St. Annabaai.

Over het persoonlijk gedrag van de officieren oordeel ik niet;
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dit oordeel is aan een commissie, volgens de wettelijke bepalingen
aangewezen, gegeven *).

13 September kwam het officieele bericht, dat de gouverneur
naar Nederland ontboden was tot het verstrekken van nadere in-
lichtingen, en den 9den November volgde zijn ontslag.

Daartusschen had de Roomsche pers getracht stemming te ma-
ken ten gunste van den gouverneur. Er was zelfs iemand, die een
openbare huldiging wilde. H e t N o o r d e n wist te vertellen, dat
nog vóór het einde van 1929 de gouverneur zou terugkeeren „met
het volle vertrouwen der Regeering''. Dit werd geschreven vóór het
vertrek van den gouverneur uit Curacao. H e t H u i s g e z i n
bleek een beteren kijk te hebben, en bereidde zijn lezers wel voor
op een ontslag, omdat het gebeurde, uit internationaal oogpunt
bezien, zijn positie onhoudbaar gemaakt had, maar dan diende
een rehabilitatie voor den heer Fruytier gevonden te worden in
een regeeringsverklaring, een hooge onderscheiding en een be-
noeming tot een aanzienlijken post.

Toen het ontslag gevallen was, verscheen de memorie van ant-
woord op het voorloopig verslag der Tweede kamer over hoofd-
stuk XI der staatsbegrooting (Koloniën) met het „Relaas be-
treffende den overval te Willemstad op 8/9 Juni 1929", samen-
gesteld aan de hand van het eerste gedeelte van het verslag
Hoorweg-Bennewitz, dat zelf ter kennis van de kamerleden werd
gebracht. Bij de behandeling van dit hoofdstuk in de openbare
zitting werd begrijpelijkerwijs het Urbina-incident met al wat
daaromheen gebeurd was uitvoerig besproken. Daarbij zijn eenige
vermeldenswaardige uitspraken door den minister gedaan. In de
memorie van antwoord waren de vele vragers verwezen naar het
zoo juist genoemde relaas en naar „de sedert gevallen beslissing,
dat de troepencommandant in Curacao en de beide aldaar ge-
plaatste luitenants van hun detacheering zullen worden ontheven,
terwijl den Heer Fruytier bereids bij Koninklijk besluit van 9 No-
vember j.l. op zijn verzoek eervol ontslag als Gouverneur van
Curacao is verleend". Ter verklaring van het een en van het ander
mogen dienen deze mondelinge mededeelingen van de regeerings-
tafel: „Zoo als de omstandigheden in dien nacht zich voordeden,
was zeker de militaire macht meer dan voldoende om aan de ben-
de van Urbina het hoofd te bieden. De oorzaak, dat de loop van de
gebeurtenissen een andere is geweest, moet wel inzonderheid wor-

') Volgens een bericht, tijdens het ter perse zijn van dit stuk verschenen,
is de kapitein-commandant naar het Hoog Militair Gerechtshof verwezen.
Een afdoende reden, om thans het oordeel op te schorten.
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den gezocht in gemis van leiding, bovendien in gemis van elke
voorbereiding voor een incident als dit", en „Door plotseling zich
voordoende omstandigheden van geheel bijzonderen aard. . . . is
de heer Fruytier in een positie gekomen, die het voor hem nood-
zakelijk maakte zich terug te trekken uit het gouverneurschap".

Geen der kamerleden nam het voor den gouverneur en voor de
officieren op. Algemeen was echter het oordeel over de laatsten
ongunstiger dan dat over den heer Fruytier. Ik vermeld slechts,
dat van den heer Feber, die erkende, dat men het beleid van den
gouverneur zou kunnen aanvechten, maar dit wilde beoordeeld
zien in onverbrekelijk verband met de middelen, die hem ten
dienste stonden, wat betreft afweermiddelen en recherche, ook in
verband met het advies van den militairen commandant. Het is
te verstaan, dat deze afgevaardigde van een oneervol ontslag niet
wilde weten. Trouwens zoo was de stemming ook niet. De heer
Van Kempen, wiens partijleider in de Eerste kamer, de oud-gou-
verneur en oud-gouverneur-generaal Mr. Fock, uitdrukkelijk in-
stemming met het eervol gegeven ontslag betuigde, had dan ook
blijkbaar meer bezwaar tegen de dankbetuiging voor bewezen
diensten, waarmee het gepaard gegaan was. Hij had zich daarbij
beroepen op het oordeel van De S t a n d a a r d , die het „re-
laas" volkomen in overeenstemming met Colijns conclusie in de
Eerste kamer vond, en daarvan in deze woorden rekenschap gaf:
„De eindindruk is, dat de leiding op Curacao uit stumperige
sukkels heeft bestaan en dat ook in den troep blijkbaar niet de ele-
menten aanwezig waren om, in dit geval volkomen geoorloofd, de
leiding over te nemen. Het gedrag der bezetting, enkele minderen
uitgezonderd, kan slechts smadelijk worden genoemd en den nu af-
getreden gouverneur heeft elk begrip van den toestand ontbroken".

De dankbetuiging werd door den minister verdedigd op een
wijze, die daaraan alle waarde ontnam, niet voor den heer Fruy-
tier alleen, maar voor allen, die na dezen, ongevraagd natuurlijk,
op die wijze hun eervol ontslag versierd zullen zien. Behalve de
heer Fock kwam de antirevolutionnaire jhr. Van Citters in de
Eerste kamer hiertegen op. Het beroep op de waarde „van alle
gedurende de bekleeding van dat ambt bewezen diensten" lokte
van den laatstgenoemde deze vraag uit: „of de verdiensten van den
toenmaligen Landvoogd gedurende zijn niet langdurige ambtsver-
vulling zoo schitterend zijn geweest en zoo helder hebben gestraald,
dat daardoor de zware schaduw — immers mede door zijn toedoen
—, over de Nederlandsche vlag gebracht, door zijn verdiensten
uit andere hoofde, althans te zijnen aanzien zijn verbleekt". On-
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berispelijk Nederlandsch is het niet, maar de bedoeling was duide-
lijk, vooral door wat later eraan werd toegevoegd, dat de dankbe-
tuiging geklonken had als een dissonant tegenover de ergernis en
het diepgevoelde leed over hetgeen in Juni 1929 over het vader-
land was gekomen. De minister van Binnenlandsche zaken wist
niet veel beter doen te dan te spreken van „iets sacramenteels",
waarbij „inderdaad" de wijze, waarop de dienst vervuld is, bui-
ten beschouwing blijft, waardoor zeker de laatste overgebleven
waardij eraan ontnomen was. Het is te begrijpen, dat mr. Fock
in het gezegde aanleiding vond, om aan de regeering te vragen,
haar standpunt ten aanzien van die dankbetuiging voor de toe-
komst nog eens te herzien. De minister vatte dit op, alsof beide af-
gevaardigden afschaffing van dit gebruik wilden. En inderdaad —
op afschaffing van „het gebruik" zonder meer was aangedrongen
maar met behoud der dankbetuiging, als er bijzondere redenen

i voor zouden zijn.
De Roomsche pers hier te lande en op Curacao bleef den gou-

••' verneur welgezind. De M a a s b o d e van 1 Augustus 1929
; had gesproken van het weerzinwekkende, dat men zich liet ver-
ï; leiden, om „tegenover dezen strikt-rechtvaardigen gezagdrager de
;i onrechtvaardigheid te begaan hem van lafheid te beschuldigen",
if en meende reeds toen, „dat wel duidelijk naar voren gekomen was
|j: dat het gouverneur Fruytier bij den overval allerminst aan per-
il soonlijken moed heeft ontbroken". Toch achtte later dit blad het
•<• mogelijk te laken, dat de gouverneur, eenmaal in handen der
;:; vijanden, nog aan het verzoek tot bespoediging van het vertrek
|! voldaan heeft. Ook wilde het blad wel gaarne worden ingelicht over
!;j „al hetgeen" door den gouverneur eigenlijk gedaan was van het
ij; oogenblik af, waarop hij bericht van den overval had gekregen.
!; De Curacaosche L a C r u z, die op het voorbeeld ook van
| D e R e s i d e n t i e b o d e als grond voor het ontslag van den
'= gouverneur aanvoerde het geven van bevelen aan ondergeschik-
if ten, toen hij in de macht van Urbina was, sprak van de zelfop-
| offering van den gouverneur tot redding van het volk: het was een
| daad van koelbloedigheid, om ongewapend midden onder de vij-
| anden te gaan staan, om voort te gaan in het gezelschap van hen,
* die onze stad bedreigden, die twee-, driemaal hun woord braken,

om mee de zee over te steken, overgeleverd aan het goedvinden
dier kwaadgezinden, eenig en alleen om het volk te bevrijden van
zijn gevaarlijke aanvallers, een daad, die aanspraak heeft op bui-
tengewone dankbaarheid en hooge waardeering.

L a U n i o n las in het eervol ontslag met dankbetuiging een
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goedkeuring door de regeering van des gouverneurs gedraging.
Toch had het blad reeds eerder toegegeven, dat er ook op Curacao
waren, die deze gedraging afkeurden. Ondanks het adres van hon-
derden inwoners van Curacao aan de Koningin ten gunste van
den gouverneur.

Tot tolk van die anderen maakte zich de bijzondere correspon-
dent van de N i e u w e R o t t e r d a m s c h e c o u r a n t ,
toen hij schreef: „Het vertrouwen van de bevolking in zijn au-
toriteiten is, zooals licht te begrijpen is, ten diepste geschokt. De
eerbied voor het gezag is weg. Op straat worden hier en daar
spelletjes gespeeld, waarbij de partij, die de Hollanders voorstelt,
op de kreet „Venezolanan ta bini" („de Venezolanen komen") ter
stond de handen moet opsteken".

Door middel van een telegram aan de A m i g o e d i Cu-
r a s a o nam de gewezen gouverneur afscheid van de bevolking
van Curacao; in een brief aan den Kolonialen raad richtte hij zich
in het bijzonder tot de leden van dit college met een woord van
dank voor de ondervonden medewerking in het bestuur.

Nog op een punt moet ik wijzen. Het is het geval-Perez.
Perez was een gevangene op Curacao, een Venezolaan, ver-

oordeeld wegens doodslag. Door Urbina is deze landgenoot
op de Maracfltèo meegevoerd. Volgens een mededeeling in de
A m i g o e zou Perez na aankomst te Coro zijn doodgeschoten.
Een later bericht in hetzelfde blad verhaalde, dat hij niet zou zijn
gedood, maar had weten te ontvluchten, dank zij den snellen aan-
val der regeeringstroepen op Urbina.

Hoe kwam Urbina aan dezen gevangene, die onder het raad-
huis opgesloten was ? Het eerste verslag van den overval in het
aangehaalde blad zegt alleen, dat „men" hem uit zijn cel gehaald
had. Het verslag Hoorweg-Bennewitz noemt Perez „een door Ur-
bina uit de gevangenis te Willemstad opgeëischten Venezolaan".
Het is van het grootste belang, te weten wie hier de schuldige is.
Het Curacaosche strafwetboek stelt in art. 197 strafbaar hem, die
opzettelijk iemand, op openbaar gezag of krachtens rechterlijke
uitspraak of beschikking van de vrijheid beroofd, bevrijdt, en art.
291 doet hetzelfde met hem, die iemand van diens tijdelijk ver-
blijf wegvoert met het oogmerk om hem wederrechtelijk onder
zijne of eens anders macht te brengen of om hem in hulpeloozen
toestand te verplaatsen. Een maximum van twee jaar gevangenis-
straf staat op het eerste misdrijf, een van twaalf jaar op het twee-
de, het menschonteerende misdrijf van menschenroof, waarmee
Nederland in den oorlog heeft kennis moeten maken. De omschrij-
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ving van dit strafbaar feit in het Curacaosche wetboek is destijds
door plaatselijke omstandigheden anders moeten worden dan die
van het Nederlandsche artikel 278. Intusschen is het best moge-
lijk, dat, wanneer Urbina niet persoonlijk deze strafbare feiten
heeft gepleegd, de daders zich beroepen kunnen op omstandighe-
den, die volgens hetzelfde strafwetboek de strafbaarheid uitslui-
ten, op overmacht of ambtelijk bevel, maar men zal toegeven,
dat het wenschelijk is, dat van dit alles meer bekend is. Dat was
blijkbaar ook de meening van de Tweede kamer, die in het Voor-
loopig verslag op hoofdstuk XI de vraag stelde: Is het bericht
juist, dat een zekere Perez, die te Willemstad gevangen zat, door
de opstandelingen meegevoerd en later door hen vermoord is, en
dat de gouverneur ertoe heeft meegewerkt, dat Perez in handen
van de opstandelingen kwam? De Memorie van antwoord gaat
deze vraag schijnbaar opzettelijk voorbij. Meer licht had ook het
kamerlid Van Kempen noodig, die bij de openbare behandeling als
een der vragen, die in verband met de gebeurtenissen van 8 Juni
beantwoord moesten worden, deze stelde: Wie is aansprakelijk voor
de overlevering van Perez, die door Urbina werd opgeëischt en, na
medereis met de Maracatèo met Gouverneur en militair comman-
dant, werd vervoerd (vermoord ?) ? Ook op deze vraag is geen ant-
woord gevolgd. Het valt moeilijk ook hier niet aan opzet te den-
ken. Intusschen herhaalde de heer Van Kempen bij zijn repliek
zijn vraag niet.

Eenige maanden later haalde de N i e u w e R o t t e r d a m -
s c h e c o u r a n t de zaak weer op in het Eerste-kamerover-
zicht van 1 Maart 11. naar aanleiding van den vorm, waarin den
heer Fruytier ontslag verleend is. Over een gedeelte der gebeurte-
nissen van 8 Juni hangt nog altijd een sluier, schreef dit blad. „Zoo
is één van de ons altijd zeer pijnlijk aangedaan hebbende quaes-
tieuze punten, of een onzer gevangenen, de Venezolaan Perez,
door Urbina opgeëischt, aan dat bendehoofd werd overgeleverd,
. . . . waarna hij naar Venezuela is medegevoerd om bij de landing
aldaar te worden doodgeschoten. Op de vraag van den heer Van
Kempen, wie voor die overlevering van Perez aansprakelijk is,
bleef de minister het antwoord schuldig. En toch, als het waar is,
dat deze man door de Nederlandsche overheid aan zijn persoon-
lijken vijand is uitgeleverd, . . . .dan staat men als Nederlander
wel beschaamd! Wij zouden het kortweg een gruwel vinden".

En nu kwam ook hier het K o l o n i a a l W e e k b l a d weer
met een „primeur". Het blad van 15 Mei 11., reeds aangehaald, deelt
mee, dat volgens de dagvaarding in de zaak tegen vijf beklaag-
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den de bevrijding van Perez als volgt zou hebben plaats gevonden:
„Met geweren, pistolen, klewangs en kapmessen gewapend, heb-

ben zich ongeveer 40 personen naar de gevangenis begeven, waar
Perez vijftien jaar wegens doodslag te ondergaan had. Verschei-
dene van deze personen hebben Perez uit zijn cel bevrijd, of wel de
gevangenbewaarders zijn onder den indruk van het machtsver-
toon Perez uit zijn cel gaan halen en inmiddels hebben de overige
kwaadwilligen de in de gevangenis aanwezige politieagenten in
bedwang gehouden door geweren op hen te richten".

Met de redactie van dit blad vraag ik: wanneer deze zaak de
omstandigheden in aanmerking genomen zoo simpel is, dat men
gezwicht is voor de overmacht, waarom dan niet ronduit de ware
toedracht meegedeeld, waarom dan gezwegen, toen spreken plicht
was, waarom dan aan zoo ernstige verdenking voedsel gegeven ?

Fruytier und kein Ende! Het is waarlijk niet de schuld van hen,
die men van zekere zijde wel als belagers van de eer van den oud-
gouverneur heeft willen voorstellen, dat de heer Fruytier zoo lang
in het midden der belangstelling gestaan heeft, en dat hij bij de be-
handeling van schier elk onderdeel der zaak van 8 Juni 1929 telkens
weer naar voren kwam. Ik kan het niet anders zien, dan dat hier
schuld is bij hemzelf en bij hen, die hebben gemeend hem zoo te
moeten en te kunnen helpen, als zij deden. Had de gouverneur da-
delijk zonder meer ontslag gevraagd, hij zou het, omdat hij —hoe
dan ook — eenvoudig op die plaats niet te handhaven was, gekre-
gen hebben, en ongetwijfeld een eervol ontslag, waarmee hij tevre-
den had kunnen zijn, en waarschijnlijk zou hij bij voorkomende
gelegenheid zonder veel verzet ook de hem toegezegde plaats bij
de arbeidsinspectie weer hebben kunnen innemen. Hij zou reeds
toen „van het tooneel verdwenen" zijn. Door echter zijn ontslag-
aanvraag te binden aan de afkeuring van zijn beleid heeft hij dit
laatste tot voorwerp van opzettelijk onderzoek gemaakt. Door
te verklaren, gelijk hij deed bij de aanneming van het adres der
900 ingezetenen van Curacao te zijnen gunste aan de Koningin,
dat hij in gelijke omstandigheden niet anders zou handelen, is hij op
dit onderzoek vooruitgeloopen. De dankbetuiging bij zijn ontslag
heeft in de Staten-generaal tot hevige kritiek aanleiding gegeven,
en het offer, van een ander geëischt bij des heeren Fruytiers her-
plaatsing bij de arbeidsinspectie, heeft aan die kritiek den scherpst
denkbaren vorm gegeven. Over dit slotstuk nog een enkel woord.

Bij zijn benoeming tot gouverneur van Curacao was, als gezegd,
den heer Fruytier in geval van eervol ontslag toegezegd, dat hij
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in zijn oude betrekking van hoofdinspecteur van den arbeid bij
voorkomende vacature zou kunnen terugkomen, waarschijnlijk
ook met toekenning van wachtgeld tot herplaatsing. Reeds over
deze toezegging, eisch wellicht van den tegenwoordigen „demo-
cratischen" tijd, want zijn geval was niet het eerste van dien aard,
is in de Eerste kamer terdege de staf gebroken. Zou nu de heer
Fruytier de door hem reeds eerder begeerde plaatsing in Den Haag
krijgen, dan was overplaatsing van den daar geplaatsten hoofd-
inspecteur noodig. Dit laatste wekte verontwaardiging. Menigeen
moge bovendien gedacht hebben, dat de geheel nieuwe post in
het leven was geroepen ter wille van den oud-gouverneur, de mi-
nister van arbeid is er zonder twijfel in geslaagd, aan te toonen,
dat dit niet het geval is geweest. Minder gelukkig was de minister
in zijn poging, tevens den indruk te vestigen, dat dienstbelangen
zoodanige overplaatsingen noodig maakten, dat de heer Fruytier
juist in Den Haag kwam. Ook buiten de Staten-generaal was
daartoe meer dan een reden aangevoerd, niet alle even gelukkig
voor den nieuwen hoofdinspecteur. Gesproken was van het pres-
tige van den heer Fruytier, met het oog waarop Den Haag voor
hem een beter geschikte standplaats moest worden geacht dan
het kleine Maastricht, een argument, dat De S t a n d a a r d de
genadeslag voor zijn reputatie noemde. De minister had genoemd
de oudere aanspraken van den heer Fruytier, en wees in de Kamer
nog erop, dat het Haagsche district eenvoudiger was en minder
complicaties bood.

Harde noten werden gekraakt. De heer Fock, sprekende na-
mens de liberalen, meende, dat jegens den overgeplaatsten in-
specteur een daad van onrechtvaardigheid was gepleegd; de heer
Van Citters toonde aan, dat het ging om het beginsel van morali-
teit in de politiek, en mr. Briët verklaarde ronduit, dat hij aan de
„openbare prijsuitdeeling voor halfheid en slapheid" niet wensch-
te mee te doen.

Van liberale, christelijk-historische en antirevolutionnaire
zijden werd, nog vóór de minister aan het woord geweest was, ge-
dreigd met stemmen tegen de begrooting; niemand trad op ter
verdediging van het gevolgde beleid. Toen de minister gesproken
had, kwamen de heeren Slingenberg en Oudegeest met een mo-
tie, waarin de regeering werd uitgenoodigd aan haar voornemen
tot herplaatsing van den- heer Fruytier ten koste van de over-
plaatsing van een f ungeerend hoofdinspecteur tegen diens zin geen
gevolg te geven. De Kamer ging uiteen en de nacht bracht beraad.

Den volgenden morgen verklaarde de minister, dat hij, reke-
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ning houdende met het door anderen gelegde verband tusschen de
overplaatsing en het gebeurde op Cura9ao, de overplaatsing on-
gedaan zou maken. Toen was het uit, en werden er nog slechts
vriendelijke woorden aan het adres van den minister gesproken.

Buiten de Kamer was nog een andere zaak in het debat gebracht.
Het werd namelijk juist in dezen tijd bekend, dat de uit Curacao
teruggekeerde officieren zich nog voor een commissie van onder-
zoek zouden hebben te verantwoorden. Enkele bladen vergeleken
deze behandeling met die van den gewezen gouverneur. Het
P o l i t i e k e c o n o m i s c h w e e k b l a d sprak van het
meten met twee maten, ook omdat toch de gouverneur opper-
bevelhebber der in de kolonie aanwezige krijgsmacht was geweest.

Volledigheidshalve verdient vermelding het vraagstuk der ver-
antwoordelijkheid van de regeering voor het gebeurde tegenover
de Staten-generaal, dat naar aanleiding van „de les van Curacao"
voornamelijk aan theoretische beschouwing onderworpen werd.
Prof. Eigeman vooral heeft dit vraagstuk wetenschappelijk be-
handeld o.a. in de N i e u w e R o t t e r d a m s c h e c o u -
r a n t en in zijn geschrift 7«rfiê CM de mtm'sferraa^. Hiermee samen
hangt de kwestie van de door de laatste grondwetsherziening ver
anderde positie van den gouverneur en van den minister van Ko-
loniën. Het betoog van prof. Eigeman komt hierop neer, dat door
den veranderden status der voormalige koloniën ook de gouverneur
op hooger plan is gekomen, en, wat zij n algemeen beleid betreft, niet
meer de gehoorzame dienaar van den minister van Koloniën is,
die op zijn beurt ten opzichte van den gouverneur op een lager
plan gebracht is. Verantwoordelijk voor het algemeene beleid in
Curacao is de ministerraad, in den persoon van zijn voorzitter.—
Zij, die op de hoogte zijn van de wijze, waarop in de laatste jaren
het bestuur ginds werd uitgeoefend, door een kamerlid destijds
meer administreeren dan gouverneeren genoemd, zullen licht ge-
neigd zijn te verdedigen, dat in de praktijk de grondwetsherzie-
ning van 1922 de positie van den gouverneur van Curacao eer
achter- dan vooruitgegaan is. En er waren nog geen aanwijzingen,
dat dit onder den heer Fruytier anders was geworden. Ook bij de
behandeling van deze zaak bleek niet, dat men voor de denkbeel-
den van prof. Eigeman veel gevoelde. De minister van Koloniën
heeft bij de interpellatie-Colijn namens de regeering het gevoerde
beleid, ten opzichte van Curacao gevolgd, verdedigd. De minister
van Defensie heeft ook het woord gevoerd, maar de minister-
president, die wel tegenwoordig was, heeft zich in de gedachten-

< * • *
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in zijn oude betrekking van hoofdinspecteur van den arbeid bij
voorkomende vacature zou kunnen terugkomen, waarschijnlijk
ook met toekenning van wachtgeld tot herplaatsing. Reeds over
deze toezegging, eisch wellicht van den tegenwoordigen „demo-
cratischen" tijd, want zijn geval was niet het eerste van dien aard,
is in de Eerste kamer terdege de staf gebroken. Zou nu de heer
Fruytier de door hem reeds eerder begeerde plaatsing in Den Haag
krijgen, dan was overplaatsing van den daar geplaatsten hoofd-
inspecteur noodig. Dit laatste wekte verontwaardiging. Menigeen
moge bovendien gedacht hebben, dat de geheel nieuwe post in
het leven was geroepen ter wille van den oud-gouverneur, de mi-
nister van arbeid is er zonder twijfel in geslaagd, aan te toonen,
dat dit niet het geval is geweest. Minder gelukkig was de minister
in zijn poging, tevens den indruk te vestigen, dat dienstbelangen
zoodanige overplaatsingen noodig maakten, dat de heer Fruytier
juist in Den Haag kwam. Ook buiten de Staten-generaal was
daartoe meer dan een reden aangevoerd, niet alle even gelukkig
voor den nieuwen hoofdinspecteur. Gesproken was van het pres-
tige van den heer Fruytier, met het oog waarop Den Haag voor
licin ten loeier gfoaoliilcto ctandplaatc mftpet wnrHpr» fifPPcbt ftan

het kleine Maastricht, een argument, dat De S t a n d a a r d de
genadeslag voor zijn reputatie noemde. De minister had genoemd
de oudere aanspraken van den heer Fruytier, en wees in de Kamer
nog erop, dat het Haagsche district eenvoudiger was en minder
complicaties bood.

Harde noten werden gekraakt. De heer Fock, sprekende na-
mens de liberalen, meende, dat jegens den overgeplaatsten in-
specteur een daad van onrechtvaardigheid was gepleegd; de heer
Van Citters toonde aan, dat het ging om het beginsel van morali-
teit in de politiek, en mr. Briët verklaarde ronduit, dat hij aan de
„openbare prijsuitdeeling voor halfheid en slapheid" niet wensch-
te mee te doen.

Van liberale, christelijk-historische en antirevolutionnaire
zijden werd, nog vóór de minister aan het woord geweest was, ge-
dreigd met stemmen tegen de begrooting; niemand trad op ter
verdediging van het gevolgde beleid. Toen de minister gesproken
had, kwamen de heeren Slingenberg en Oudegeest met een mo-
tie, waarin de regeering werd uitgenoodigd aan haar voornemen
tot herplaatsing van den heer Fruytier ten koste van de over-
plaatsing van een fungeerend hoofdinspecteur tegen diens zin geen
gevolg te geven. De Kamer ging uiteen en de nacht bracht beraad.

Den volgenden morgen verklaarde de minister, dat hij, reke-
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ning houdende met het door anderen gelegde verband tusschen de
overplaatsing en het gebeurde op Curacao, de overplaatsing on-
gedaan zou maken. Toen was het uit, en werden er nog slechts
vriendelijke woorden aan het adres van den minister gesproken.

Buiten de Kamer was nog een andere zaak in het debat gebracht.
Het werd namelijk juist in dezen tijd bekend, dat de uit Curacao
teruggekeerde officieren zich nog voor een commissie van onder-
zoek zouden hebben te verantwoorden. Enkele bladen vergeleken
deze behandeling met die van den gewezen gouverneur. Het
P o l i t i e k e c o n o m i s c h w e e k b l a d sprak van het
meten met twee maten, ook omdat toch de gouverneur opper-
bevelhebber der in de kolonie aanwezige krijgsmacht was geweest.

Volledigheidshalve verdient vermelding het vraagstuk der ver-
antwoordelijkheid van de regeering voor het gebeurde tegenover
de Staten-generaal, dat naar aanleiding van „de les van Curacao"
voornamelijk aan theoretische beschouwing onderworpen werd.
Prof. Eigeman vooral heeft dit vraagstuk wetenschappelijk be-
handeld o.a. in de N i e u w e R o t t e r d a m s c h e c o u -
r a n t en in zijn geschrift /«rftë en rfe ministerraad. Hiermee samen
hangt de kwestie van de door de laatste grondwetsherziening ver
anderde positie van den gouverneur en van den minister van Ko-
loniën. Het betoog van prof. Eigeman komt hierop neer, dat door
den veranderden status der voormalige koloniën ook de gouverneur
op hoogerplan is gekomen, en, wat zijn algemeen beleid betreft, niet
meer de gehoorzame dienaar van den minister van Koloniën is,
die op zijn beurt ten opzichte van den gouverneur op een lager
plan gebracht is. Verantwoordelijk voor het algemeene beleid in
Curacao is de ministerraad, in den persoon van zijn voorzitter.—
Zij, die op de hoogte zijn van de wijze, waarop in de laatste jaren
het bestuur ginds werd uitgeoefend, door een kamerlid destijds
meer administreeren dan gouverneeren genoemd, zullen licht ge-
neigd zijn te verdedigen, dat in de praktijk de grondwetsherzie-
ning van 1922 de positie van den gouverneur van Curacao eer
achter- dan vooruitgegaan is. En er waren nog geen aanwijzingen,
dat dit onder den heer Fruytier anders was geworden. Ook bij de
behandeling van deze zaak bleek niet, dat men voor de denkbeel-
den van prof. Eigeman veel gevoelde. De minister van Koloniën
heeft bij de interpellatie-Colijn namens de regeering het gevoerde
beleid, ten opzichte van Curacao gevolgd, verdedigd. De minister
van Defensie heeft ook het woord gevoerd, maar de minister-
president, die wel tegenwoordig was, heeft zich in de gedachten-
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wisseling niet gemengd. Ook bij de begrooting van hoofdstuk XI,
waarbij het aan den gouverneur verleende ontslag ter sprake
kwam, is het de minister van Koloniën geweest, die dit en de
wijze, waarop het verleend werd, verdedigd heeft. Alleen, het zij
hier nog even vastgelegd, hebben de bladen indertijd gemeld, dat
de gouverneur Fruytier na zijn terugkomst hier te lande, ook bij
den minister-president zijn opwachting gemaakt heeft.

De heer Colijn had in het begin van zijn interpellatie uitdruk-
kelijk voorgesteld, de besprekingen te houden buiten de politieke
verschilpunten over de ontwapening, die juist in dien tijd in den
verkiezingsstrijd herhaaldelijk ter sprake kwamen. Het lukte niet.
De voorstanders van eenzijdige ontwapening hadden ondanks den
heer Colijn te vreezen, dat uit den overval op Curacao politieke
munt zou worden geslagen, en bij voorbaat wilde met name het
Eerste-kamerlid Van Embden daartegen opkomen. Hij deed dit
met een beroep op de van vrijzinnig-democratische zijde voor-
gestane instelling van een politiemacht tot handhaving van de
inwendige rust. Op velerlei wijze is daarna in de pers en in de
meer ïcolitotrccltocHo vorlciozingcloctimr afgowpprH lipt (~iira£po-

sche wapen tegen de eenzijdige ontwapening. De Vrijzinnig-demo-
cratische bond plaatste een advertentie met dit slot: „Ieder, die
zich niet laat o p h i t s e n door de Willemstadsche historie en
kalm nadenkt, is en blijft voorstander van: NATIONALE ONT-
WAPENING en stemt op: Mr. MARCHANT no. I v. lijst 15".
Deze advertentie lokte tegenspraak uit van het Centraal comité
tot waarschuwing tegen eenzijdige ontwapening, waarin werd
vastgesteld, dat de vrijzinnig-democraten met communisten en
sociaal-democraten de grootste schuld droegen aan den ontzettend
zwaren slag, die met het gebeurde in Curacao aan Neerlands pres-
tige was toegebracht.

De Vrijheidsbond plakte te Amsterdam deze aanbeveling van
zijn candidaat aan:

Wat Nationale ontwapening brengen zou
Leert ons de overval op Curacao

Dr. LH. J. Vos —Lijst 31.
Het was intusschen niet alleen de verkiezingspolitiek, die zich

in dicht en ondicht van het gebeurde bediende. Het behoorde
meermalen tot „De Daverende Dingen", waarvan Ton van Tast
in de H a a g s c h e P o s t verhaalde om zijn spotlust bot te
vieren en tegelijk het fijne wapen der caricatuur te bezigen om
te veroordeelen wat veroordeeling verdiende. Ik vermeldde reeds,
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dat hij de grootsprekers, die zeker wisten, dat zij het zooveel beter
zouden gedaan hebben dan de heer Fruytier aan de kaak stelde.
Ook de voorgenomen benoeming van den gewezen gouverneur bij
de arbeidsinspectie moest het ontgelden.

Kort na het gebeurde kwam „Den Bonten Winkel" in het A 1-
g e m e e n H a n d e l s b l a d met een ongeposten brief van
Uncle Sam aan Nederland, vol verwijten over de verwaarloozing
der verdediging van Curacao, aldus besluitende:

Die stand van zaken maakt mij bang;
Gij zijt te laksch te lauw,
En in ons wederzijdsch belang
Bezet 'k dus Curacao.
Maak U gereed voor uw vertrek,
Er is niets aan te doen,
Maar 'k stel u schadeloos met een cheque
Van vier of vijf millioen! *)

Het spreekt haast vanzelf, dat ook Thomasvaer en Pieternel
in hun nieuwjaarswensch in den Amsterdamschen stadsschouw-
burg met een enkel woord Curacao moesten vermelden. Het ge-
schiedde in dezen vorm:
Thomasvaer: — jawel! maar in Curacao

Daar kreeg onze trots een geweldige knauw,
Want, hoe je 't beziet, het was wel een raar zakie,
Wij stonden daar toch min of meer in ons nakie.
Nu 't kalf verdronken is, dempt men den put,
Maar 't geeft toch geen pas voor een natie met fut.

Pieternel: Een natie met fut ? Wat ben jij voor een vent ?
Je schaamt je toch niet, dat je een Hollander bent?
Denk dan liever aan verkwikklijker d ingen. . . .

D e M o r g e n herinnerde bij de jaarwisseling aldus „aan het
epos van Fruytier", zooals het H a n d e l s b l a d het noemde:

Toen heeft in Curacao, in 't oude Willemstad
De inval der Venezolanen plaats gehad.
De gouverneur, hij heeft daarmee zeer wijs gehandeld,
Is met die schoffies toen heel netjes meegewandeld.
Zoo kostte het geen bloed, maar toch groef hij zijn graf,
Hij kwam naar Holland t'rug, men zette hem toen af . . . .

Doet het niet denken aan „De klagende, doch weder moet gry-
pende TUINMAAGD", die in 1781, „getroffen door het veroove-
ren, van hare dierbare bezittingen St. Eustatius, St. Martin en Sa-

•) Overgenomen met vergunning van het A l g e m e e n H a n -
d e l s b l a d . . .

West-Indische Gids XII 10
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ba" i) den gouverneur De Graaf f aldus aansprak: „Maar Gij, Gij
edeldenkende rfe Graa/, uw gehouden gedrag, verwerft U eene
eeuwige eere. Weerloos, was het menschlievend, het bloed uwer
landgenooten te sparen"?

In De g r o e n e A m s t e r d a m m e r van 11 Januari
1930 moest de benoeming van den gewezen gouverneur bij de ar-
beidsinspectie het ontgelden in een telefoongesprek door cel 2.

De Leidsche studenten op hun diesfeest lieten ook den overval
niet ongemoeid. Volgens een bericht in de pers hadden zij de aan-
duiding van hun voorstelling op last van hooger hand moeten
vervangen door „Carnaval op Curacao", maar de foto, die het
H a n d e l s b l a d ervan gaf in zijn avondblad van 10 Februari
1930 wettigt het vermoeden, dat het bij die verandering gebleven
is. Immers men ziet daarop naast de Hertog ifenrfn'& met Neder-
landsche matrozen de Af acaraiio (sic!) in het klein met een heel
grooten generaal en daarachter eenige lieden, die men moeilijk
voor iets anders dan Venezolaansche bandieten houden kan.

In de weinig daarvoor aangewezen Amsterdamsche rechtszaal
bij het proces-Liebermann kon mr. Duys blijkbaar den gouver-
neur niet ongemoeid laten.

In het N e d e r l a n d s c h e J u r i s t e n b l a d van 3 Mei 1930
wist een j ur. cand. zelfs verband te leggen tusschen het geval-Fruy-
tier en de geschiedenis met art. 40 van het Bezoldigingsbesluit.

Ten slotte — ook de handel wist den overval tot haar voordeel
te gebruiken. Lips Slotenfabriek gaf een reclame met op den bui-
tenkant de vraag: „Wat zal de Rapport-commissie van onder-
zoek „Curacao" voorstellen?" en het antwoord op de binnenzijde:
„Lips' sloten op alle deuren der vesting". Het antwoord had mis-
schien meer in de lijn kunnen liggen, wanneer men kennis geno-
men had van de reeds eerder vermelde opmerkingen van den heer
Zeilinga in het H a n d e l s b l a d over de kluizen der Curacao-
sche bank. Trouwens — de memorie van toelichting bij de begroo-
ting voor 1931 meldt, dat in 1929 is overgegaan tot aanschaffing
van een Lips' kluisdeur voor die bank.

Maar de ernst van het geval is niet vergeten, en het mag een
voorrecht zijn, om te eindigen met de vermelding, dat op 31 Ja-
nuari 1930 te Nieuwersluis een gedenkteeken onthuld werd ter
eere van de nagedachtenis van den op 8 Juni 1929 als slachtoffer
van zijn plicht op Curacao gevallen sergeant-majoor L. Vaas.

Amsterdam, 1 Juni 1930.

•) Pamflet Kon. Bibl. 19562
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