
DE VERRASSING VAN WILLEMSTAD

DOOR

MR. B. DE GAAY FORTMAN

I

„Wij zouden eigenlijk niets liever doen dan een sluier werpen
over 't oude jaar, zonder hem ooit weer op te lichten", schreef de
A m i g o e d i C u r a c a o 4 Januari 1930 in een nieuwjaars-
overpeinzing. Deze geestesgesteldheid is niet onbegrijpelijk, maar
lijkt mij toch de ware niet, zoolang uit het op 8 Juni 1929 gebeur-
de nog niet de practische lessen getrokken zijn, waartoe dit in zoo
ruime mate gelegenheid geeft. Niettemin zal er een tijd ko-
men, waarin die datum alleen nog maar geschiedkundige be-
teekenis heeft evenals de 1ste Januari 1807. Zoowel het een als
het ander maakt het wenschelijk de geschiedenis van Urbina's
overval zooveel mogelijk vast te leggen. Zooveel mogelijk, want
noode mist men het getuigenis van den man, die blijkbaar de
eenige is, die rekenschap kan geven van de voorbereiding, de
beweegredenen en de uitvoering aan zijn zijde van het plan van
aanval.

Dit opstel is in hoofdzaak bedoeld als documentatie, als weer-
geving van de uitingen van anderen, zoowel wat de feiten zelf als
wat de beoordeeling daarvan betreft, zonder dat daarbij eigen
opvatting zorgvuldig verzwegen wordt. Als zoodanig worde het
ook gelezen.

Toen in den morgen van maandag 10 Juni 1929 H. M. de Ko-
ningin den korten afstand aflegde van haar paleis naar de Nieuwe
kerk te Amsterdam, waar de huldiging der Koningin-Moeder zou
plaats vinden, ventten op den Dam de kranten jongens luidkeels
met de bijzondere uitgave van het dagblad De T e l e g r a a f ,
dat in pakkend opschrift „Venezolaansche overval op Curacao.
Gouverneur en garnizoen van Willemstad gevangen. Op Ame-
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rikaansch schip weggevoerd. Zondag weer vrijgelaten. Bij de bot-
sing met de bandieten verscheidene manschappen gedood" het
publiek, dat zich opmaakte, om zijn deel bij te dragen in de na-
tionale hulde, kond te doen van de nationale schande, die op Cu-
racao over land en volk gekomen was. Ongelukkiger had het niet
kunnen treffen.

Wat wist men in Nederland van Curacao? Dat er ruim vijftien
jaren geleden veel over te doen geweest was in verband met de
opening van het Panama-kanaal, was men lang vergeten. De of-
ficieele mailverslagen, die destijds vrij geregeld althans eenige
kennis omtrent dit gebiedsdeel verspreidden, waren, schier on-
gemerkt, al eenige jaren geleden uit de Nederlandsche pers ver-
dwenen. Van Hr. Ms. scheepsmacht in de Caraïbische zee was het
laatste stationsschip reeds geruimen tijd terug vertrokken, en als
verzamelnaam bestond deze scheepsmacht alleen nog in legen-
darische herinnering. Dat Curacao sinds korten tijd in verband
gebracht moest worden met „petroleum", was misschien voor
het oogenblik nog het meest bekend, maar nog niet zoo heel lang
geleden was in het openbaar geschreven, alsof die petroleum op
Curacao gewonnen werd.

En riü stond Curacao — aiihans het eiland van die naam — in
het midden der belangstelling. Wie er iets van wist, kon in tram
en trein een belangstellend en luisterend gehoor om zich verza-
melen, en wie er wel eens geweest was, zij het misschien alleen als
doortrekkend passagier van een mailschip, kon haast zeker zijn
van een vraaggesprek met een dagbladschrijver van naam. Wat
werden de encyclopaedieën — en nog niet eens altijd onze Ne-
derlandsche encyclopaedic van West-Indië — ijverig geraad-
pleegd! welk een stof verschaften de altijd bij hun verschijnen
reeds verouderde „Koloniale verslagen"! hoe tevreden was het
krantenlezend publiek met al die elementaire kennis, zoo lang er
omtrent het werkelijk gebeurde weinig of geen nieuws meer bin-
nenkwam na de eerste telegrammen, die een voorstelling gaven,
welke nu wel niemand meer voor zijn rekening zal willen nemen.

De eerste berichten kwamen hierop neer: Een gewapende ben-
de, vermocie/t/^ uit Venezolanen bestaande, overrompelde en be-
zette het gedeelte van de hoofdplaats van Curacao, Willemstad,

aan zee ge/egen i 's. . . . De aam>a//ers td'sten tó gcwverwettrs
/e rtYtMgen, maa&ött zïc/i meester va» aVw persoon van

gowvernewr.... en brachten hem, zoomede den plaatselijken com-
mandant en verscheidene soldaten, aan boord van het Ameri-
kaansche stoomschip Maracaièo, rfa£ zt)' reerfs vóór A««

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:13:06PM
via free access



DE VERRASSING VAN WILLEMSTAD 87

o^ WïWewstad /«dden oi>errom/>eW. Zy presten de»
. . . .hen zoomede hun gijzelaars naar open zee te brengen. . . .
Honderden bewoners werden onverhoeds door geweerschoten «»<

gete>e&. De overval werd tegelijk op het fort en op het
&am/> geopend, m a»e/A /aatete ongeveer 500 wan door de

Venezolanen, m"fr aanta/ wog Zang me/ vastfstarti, werden verrast.
Ik onderstreepte een en ander, dat reeds aanstonds ongerijmd
was, of dit later gebleken is.

Een telegram, dat de K o n i n k l i j k e N c d e r l a n d s c h e
s t o o m b o o t m a a t s c h a p p i j zou hebben ontvangen, sprak
van 200 man, die Zaterdagavonds uit Venezuela op Curacao zou-
den gekomen zijn. Zelfs verhaalde de eerste officieele regeerings-
inlichting, na een geheelen nacht van ongestoorde draadlooze ver-
binding met Curacao, van een bende van „naar schatting 500
Venezolanen", die de militaire politiewacht had overvallen, het
munitiemagazijn der kazerne geplunderd had, en den gezagvoer-
der van de Maracaièo zou hebben gedwongen, hen naar Vene-
zuela te brengen, na erin te zijn geslaagd, den gouverneur en den
commandant der politietroepen „bij verrassing op te lichten" en
aan boord van dat schip te brengen. Bij de „petroleum" zou geen
rastverstoring hebben plaats gehad.

Een V.D. bericht uit New-York verhaalde van de bezetting
der gouvernementsgebouwen door de bende en van den dood van
verscheidene politie-officieren. En Reuter seinde: de aanvallers
landden plotseling aan het waterfront. . . . De stad was tijdelijk
geheel in handen der aanvallers.

Het ligt voor de hand, dat de beschouwingen, die de pers naar
aanleiding van al dit onbetrouwbare nieuws gaf, met plaatjes en
kaartjes uit de oude doos, dikwijls niet meer waren dan fantas-
tische veronderstellingen. Zoo waagde, om tot één voorbeeld mij
te bepalen, D e R e s i d e n t i e b o d e de opmerking, dat de
„nationalistische filibusters", zooals een New-Yorksch telegram
de indringers had genoemd, Curacao wel niet aan de havenzijde
zouden zijn binnengekomen, want daar lag het fo r t . . . . met de
vuurmonden, en de Maracai'&o zou, wanneer dit schip met eigen
bemanning der Venezolanen de haven was uitgestoomd, zeker
door de kanonnen van het fort naar den kelder geschoten zijn.
— Mogelijk is, wat dit laatste betreft —, Urbina niet veel beter
op de hoogte geweest.

Het wordt echter tijd, het gebied der verbeelding te verlaten.en
te trachten, zooveel mogelijk te komen tot beantwoording der
vraag, wat er dan nu eigenlijk wel gebeurd is.
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Het zal wel niet mogelijk zijn, een nauwkeurig, betrouwbaar,
relaas tot in bijzonderheden te geven van den overval zelf, het-
geen daaraan voorafgegaan is, en wat daarop gevolgd is. Er zijn
officieele verslagen en verhalen van ooggetuigen; deze laatste in
ongedacht groot aantal, ondanks des ministers verklaring, dat
ieder, die niets met de herrie te maken had, zijn huis gesloten had,
alleen op eigen veiligheid bedacht. Het lijkt mij het best, de of-
ficieele inlichtingen en het verslag van het weekblad A m i g o e
di C u r a c a o eerst te geven, en daarna het belangrijkste mee
te deelen, uit hetgeen door de pers bekend geworden is van de
verhalen van buitenstaanders, waaruit niet altijd duidelijk is, of
zij alles, wat op hun naam staat, zelf hebben waargenomen, dan
wel daaronder ook mededeelingen van anderen begrepen zijn.

De officieele inlichtingen. Het heeft lang geduurd voor in Ne-
derland betrouwbare gegevens van dezen aard aanwezig waren.
Het eerste wat deze deden vaststellen, was wel, dat er niet veel
overbleef van de officieele inlichting, op 10 Juni 1929 door de re-
geering verstrekt, en evenmin van het vier dagen later in een pers-
gesprek met den minister van Koloniën gedane relaas, gegrond op
telegrafische gedachtenwisseling tusschen minister en gouverneur.

L»e verslagen van gouverneur en troepencommandant, die in
het begin van Augustus op het departement van Koloniën ont-
vangen werden, werden niet ter algemeene kennis gebracht. De
regeering achtte openbaarmaking van deze bescheiden niet ge-
wenscht, omdat zij zooveel leemten bevatten; zij werden ter
griffie van de Tweede kamer ter kennisneming van de leden ge-
legd. Het groote publiek heeft zich moeten bepalen tot het uit-
treksel uit het eerste gedeelte van het verslag Hoorweg-Benne-
witz, dat als bijlage bij de memorie van antwoord op het voor-
loopig verslag van hoofdstuk XI der staatsbegrooting voor 1930
is gegeven.

Ik begin thans met het regeeringsantwoord op de aanstonds
door het Eerste-Kamerlid, den heer Colijn, gestelde schriftelijke
vragen, waarbij in het bijzonder was aangedrongen op ophelde-
ring, waaraan het was toe te schrijven, dat een bende van 500
Venezolanen dermate gewapend kon zijn, dat de militaire poli-
tiemacht kon worden overmeesterd, en verwerk daarin tevens de
bij de interpellatie-Colijn in de zitting der Eerste kamer van 19
Juni verstrekte inlichtingen.

Een en ander komt hierop neer.
Vrijdag 7 Juni 1929 is op Curacao op gewone wijze een Vene-

zolaansche schoener binnen gekomen met een groot aantal pas-
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sagiers (de heer Colijn had ergens gelezen: 200, de minister meen-
de: 50), allen van behoorlijke passen voorzien. Op andere plaat-
sen, volgens den minister in kreeken, die in groot aantal „de rot-
sige kust van dit tropische land breken" — bedoeld zullen zijn de
baaien — waren nog een groot aantal Venezolanen geland, terwijl
ook nog van de op Curacao werkzame Venezolanen zich bij de
bende gevoegd hadden. Urbina en eenige hoofdleiders waren
kort te voren, misschien ook dien 7den, op het eiland aangeko-
men. De troep had zich daar georganiseerd, afzonderlijk in een
aanvalstroep, versterking en afzettingsbenden, en was voorzien
van wapenen, die ook al in de baaien binnen gesmokkeld waren,
pistolen, automatische geweren, karabijnen en klewangs. In de
stad waren talrijke handlangers verspreid, wachtende op de kern,
die om half tien ten getale van 80 man in razende vaart in drie au-
tobussen van buiten de stad naar het fort kwam gereden. De
wacht van 6 man werd neergeslagen, het piket van 24 man werd
omsingeld en het arsenaal bezet. In een kwartier uur tijds waren
de opstandelingen de baas, en kwamen van alle kanten opdagen
om zich te wapenen. De militairen, die zich verdedigen konden,
hebben dit ook stevig met revolvers gedaan, nochtans is het ge-
volg hiervan niet bekend geworden, omdat de Venezolanen doo-
den en gewonden later meevoerden.

Waarschuwing van de in de stad verspreide politiesoldaten,
die evenmin als die in het fort over geweren beschikten, was niet
mogelijk; de militairen, die nog bereikt konden worden, snel-
den naar de kazerne, maar kwamen te laat, omdat de toegan-
gen tot het centrum afgezet waren, en stuitten op de overmacht.

Kort na den overval kreeg de gouverneur van luitenant Berger
telefonisch bericht, dat de Venezolanen de kazerne hadden aan-
gevallen, en den raad, om alles te sluiten. Daarna kon de gouver-
neur geen telefonische verbinding met de politiewacht meer
krijgen. Om half elf kwam kapitein Borren bij den gouverneur
met de mededeeling, dat hij gevangen was — telefonisch op de
hoogte gesteld, was hij met een auto naar het fort gekomen, en
daar bij de wacht in de handen der opstandelingen gevallen —,
dat de Venezolanen heer en meester waren en alle wapenen (la-
ter bleek: niet alle) genomen hadden. Zijn raad was: zorg, dat de
bende, die gedreigd had bij tegenwerking de stad te zullen plun-
deren en de C.P.I.M. in brand te zullen steken, overeenkomstig
haar wensch zoo spoedig mogelijk met de Maracai'èo (een schip
van de Amerikaansche Red D-lijn) kan vertrekken. Tusschen de
eerste waarschuwing en half twaalf bleef de gouverneur thuis,
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omdat hij niet wist, wat hem boven het hoofd hing, en omdat hij
intact wilde blijven, om de leiding te houden. Van maatregelen,
door wien ook genomen, tusschen 10 uur en half twaalf, werd den
gouverneur niets bericht, en door de C. P. I. M. telefonisch ge-
boden hulp van tien geweren en revolvers werd door den gouver-
neur als onvoldoende afgewezen. Om elf uur kwam luitenant Ber-
ger bij den gouverneur zonder gegevens voor maatregelen; hij kon
de verspreide militairen niet verzamelen voor een tegenaanval.
Tegen half twaalf werd de gouverneur weer bezocht door den com-
mandant der troepen, nu vergezeld van Urbina en een groot aan-
tal rebellen. De gouverneur was toen alleen, en moest zich, ge-
dwongen door de overmacht, overgeven. Er werd gedreigd, dat,
als de gouverneur niet den snellen aftocht der Venezolanen be-
gunstigde, de stad en de bedrijven in den omtrek in brand ge-
stoken zouden worden. Zoowel bij den agent der Red D lijn als bij
den loods heeft de gouverneur toen het vertrek van de Venezolanen
een 250-tal, met wapenen en munitie, op de Afaracaièo bevorderd.
Intusschen stond de gouverneur als gevangene onder bewaking op
het gouvernementsplein. Met kapitein Borren werd hij aan
boord jncegmomm Tnsschen half drie en drie uur 's nachts
was de overval afgeloopen.

Het verdient aanbeveling nu eerst het verslag van de A mi g o e
van 15 Juni 1929, toen dus de staat van beleg nog bestond, te
laten volgen.

Het blad begint zijn verhaal bij de binnenstorming op dien
zaterdagavond te ongeveer kwart over negen van drie groote
trucks met tachtig Venezolanen, gewapend met karabijnen en
groote kapmessen, komende uit de richting van Pietermaai, in
het fort. Een gedeelte der Venezolanen vloog op de hoofdwacht af,
waar drie politiemilitairen waren, van welke de sergeant-majoor
Vaas werd neergesabeld en twee Surinamers zware verwondingen
opliepen. Op hetzelfde oogenblik vloog een tweede troep de eet-
zaal binnen, waar een paar man zaten te eten; hier werd den ser-
geant-majoor Marcusse de schedel gekloofd; den volgenden dag
overleed deze. Een derde gedeelte der Venezolanen drong de
slaapzaal in; de daar aanwezige militairen hebben met de anderen
die zich achter de cantine hadden teruggetrokken voet voor voet
het terrein verdedigd. Er werd zwaar gestreden, maar toen de pa-
tronen van de revolvers verschoten waren, was geen weerstand
meer mogelijk, waarop verschillende soldaten zich in veiligheid
stelden op het plein van de gevangenis, en anderen langs het
strand ontkwamen, na zich van de fortmuur in zee te hebben laten
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vallen. Een laatste groep der Venezolanen drong het munitie-
magazijn binnen, en maakte zich daar meester van zoo goed als
alle geweren en een deel der munitie.

De Venezolanen, die zelfs enkele repeteergeweren hadden, ston-
den onder bevel van generaal Rafael Simón l'rbina en kolonel
Machado; de eerste was in Augustus 1928 op Curacao geïnter-
neerd geweest, de laatste had meermalen als tenniskampioen
Curacao bezocht. Urbina zou met enkele manschappen in het ge-
heim of vermomd geland zijn.

Luitenant Berger ging op het schieten onmiddellijk naar het
fort, doch vond alles reeds in handen der Venezolanen. Kapitein
Borren werd opgebeld en kwam met zijn auto het fort in vliegende
vaart binnen stormen tot midden onder een twintigtal zwaar ge-
wapende Venezolanen, die zijn auto beschoten en met kapmessen
bewerkten. Hij trachtte zich nog te verdedigen, maar gaf zich ten
slotte gewonnen. Een sergeant ontkwam met een mitrailleur langs
den zeekant, twee andere sergeants brachten een andere mitrail-
leur in veiligheid.

In ongeveer een kwartier had dit alles zich afgespeeld.
Spoedig na de eerste trucks kwamen er andere uit de buurt

van Rust, en tegelijker tijd rukten troepen Venezolanen van Rooi
Canario naar de stad, zoodat hun aantal tot vijf- of zeshonderd
man aangroeide. De Breedestraat aan de Pundazijde, Schaarlo
en de toegang tot de brug werden afgezet; burgers en militairen
werden met re vol vervuur in bedwang gehouden.

Kapitein Borren werd naar den gouverneur gezonden om den
eisch der Venezolanen: zoo spoedig mogelijk met de Maracat'&o
te kunnen vertrekken, anders zou men de stad plunderen en de
Isla in brand steken, kenbaar te maken De gouverneur verzocht
daarop den agent, last te geven om dit schip, reeds door de Ve-
nezolanen bezet, te laten vertrekken *).

Daarop brachten Urbina, kapitein Borren en de Curacaosche
praktizijn Sutherland als tolk met zes gewapende Venezolanen
een bezoek bij den gouverneur, om nogmaals op den eisch der op-
standelingen aan te dringen. Bij deze gelegenheid zou Urbina ge-
sproken hebben van wraak, die hij kwam nemen, omdat hij het
vorige jaar een paar dagen op Aruba zonder eten gelaten was en
geboeid naar Curacao gebracht. Curacao noemde hij den slaaf

') In een persgesprek; met den kapitein van de Afaracaufco, dat E l
n u e v o d i a r i o van 12 Juni 1929 geeft (zie A m i g o e di C u r a s a o
van 22 Juni 1929), wordt met geen woord van medewerking van den agent
der Red D lijn tot dit vertrek gewaagd.
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van Gomez. De gouverneur moest mee naar beneden, om te too-
nen, dat tegen het Curacaosche volk niets kwaads bedoeld werd.
Men ging naar het loodskantoor, waar de gouverneur naar boven
ging, om een en ander betreffende het vertrek met den haven-
meester te regelen. Emmastad bood nog wel hulp, maar de gou-
verneur oordeelde dit aanbod van een gering aantal wapenen
doelloos.

In het kamp der Venezolanen bij de Isla werd na middernacht
hevig gevochten; de politiewacht van Rooi Canario werd over-
rompeld en bijna geheel verwoest.

Teruggekeerd op het gouvernementsplein werd daar nog ge-
sproken over het verhalen van de Maracaièo naar de Pundazijde,
maar men is geëindigd met over de brug naar het schip te gaan:
voorop een troep gewapende Venezolanen in gelid, daarachter
de gouverneur, kapitein Borren en Machado en daarna weer en-
kele gewapende Venezolanen. Het was toen ongeveer half twee.
De militairen moesten bij het inschepen van troepen, wapenen en
munitie helpen. Gouverneur en commandant moesten mee aan
boord, om te voorkomen, dat er bij het uitvaren op het schip zou
worden geschoten. Met een 260 Venezolanen werden een achttal
Nederlandsche militairen meegevoerd, een zekere Perez, een Ve-
nezolaansche moordenaar, en enkele andere Venezolaansche ar-
restanten, die men bevrijd had.

Zondagmorgen reden in allerijl trucks met gewapende Venezo-
lanen langs Otrabanda en Pietermaai naar de buitendistricten.
De Venezolaansche consul hield zich toen reeds geruimen tijd
schuil. De ondervoorzitter van den Raad van bestuur nam het
bewind in handen en belegde een raadsvergadering. Luitenant
Berger verzamelde de manschappen in het Waterfort, wapende
hen met de overgebleven wapenen, die nog ruim voldoende wa-
ren. Boven den ingang van het Waterfort werd een mitrailleur
geplaatst, en een sterk gewapende patrouille ging met een tweede
mitrailleur naar Rooi Canario. Om 7 uur dien avond kwam de
A/aracaj'èo met de gijzelaars terug. Geen gejuich steeg op uit de
ontzaglijke menschenmassa.

En nu het relaas, dat bij de memorie van antwoord op de be-
grooting van Koloniën is overgelegd.

In het Waterfort waren 40 militairen aanwezig. Twee autobus-
sen ,elk met ongeveer /a/m/tg Venezolanen stoven de poort van
het Waterfort binnen. Bij het politieposthuis stopten deze au-
to's; de inzittenden, enkelen van-vuurwapens en de overigen van
lange kapmessen voorzien, stegen uit en de meesten hunner be-
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stormden het posthuis. Drie van de vier aanwezige militairen
werden overmand na verzet, waarbij de brigadecommandant sneu-
velde, terwijl de vierde wist te ontkomen. De telefooninrichting
werd vernield. Naar schatting seven Venezolanen waren na het
verlaten van de auto's naar het eetzaaltje voor de wachthebben-
den gegaan, waar één militair werd neergeslagen, en de beide an-
dere aanwezigen, gewond, wisten te ontkomen, één hunner naar
een aan het fort grenzende luitenantswoning. Op deze wijze had-
den de Venezolanen de beschikking gekregen over de pistolen der
vier neergeslagenen en over 10 tot 12 geweren zonder munitie. In
de cantine waren 13 militairen, die op het schieten naar de ka-
zerne waren gesneld, waar ook 13 militairen waren. De Venezo-
lanen rukten eerst naar de cantine op, die toen leeg was, en na
eenigen tijd naarde kazerne, waar door de paniekstemming der uit
de cantine gevluchten de grootste verwarring was gesticht. Vruch-
teloos waren individueele pogingen om de Venezolanen tot staan
te brengen. Ieder der kazernebewoners zocht alras met medene-
ming van zijn pistool, een enkele ook van zijn geweer, een goed
heenkomen.

Toen de zooeven genoemde militair in de luitenantswoning,
waar beide luitenants aanwezig waren, zijn wedervaren had ver-
teld, heeft een der luitenants telefonisch den troepencomman-
dant meegedeeld, dat gewapende Venezolanen het fort hadden
overvallen; daarna heeft hij den gouverneur op gelijke wijze mee-
deeling gedaan en de C.P.I.M. om hulp opgebeld. Met eenige in de
woning aangekomen militairen hebben de officieren zich begeven
naar een plat achter de woning, vanwaar men in het fort ziet,
maar daar zij onder vuur genomen werden, trokken zij zich in de
woning terug, waar zich geleidelijk meer militairen verzamelden.
De volgorde dezer gebeurtenissen staat niet vast.

Na de in de slaapzalen der kazerne aanwezige wapens te heb-
ben verzameld, hebben de Venezolanen het wapenmagazijn ge-
plunderd en het munitiemagazijn.

Inmiddels was de troepencommandant in snelle vaart met zijn
auto het fort binnengereden. Tot besef van den toestand kwam
hij eerst, toen hij werd beschoten en een Venezolaan, die op de
treeplank was geklommen, hem met zijn kapmes trachtte te ver-
wonden. Doorgereden naar de kazerne, werd hij ook daar be-
schoten, en ten slotte bij het stappen uit zijn auto overmand. Hij
werd bij Urbina gebracht, die hem door een tolk meedeelde, dat,
indien men hem en zijn manschappen ongehinderd met de Ma-

liet vertrekken met de wapens en munitie, er verder geen

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:13:06PM
via free access



94 DE VERRASSING VAN WILLEMSTAD

ongeregeldheden zouden plaats vinden, terwijl hij anders last
zou geven tot plundering van de stad en in brand steken van de
inrichtingen der C.P.I.M.. Op spoed werd aangedrongen. De com-
mandant bracht dit ultimatum aan den gouverneur over met
den raad, het in te willigen, daar militaire tegenstand onmogelijk
was. De gouverneur heeft dezen raad opgevolgd en zich telefo-
nisch met den agent van de Maracatèo in verbinding gesteld ter
zake van het tot vertrek gereed maken van dit schip.

Daarna is men van verschillende zijden op verzet bedacht ge-
weest. De directeur van de C.P.I.M. bood een tiental geweren en
een aantal revolvers aan, welk aanbod werd afgeslagen, omdat
het te laat kwam.

Intusschen waren de twee autobussen het fort uitgereden en
teruggekeerd vol Venezolanen, die van wapens en munitie voor-
zien werden. Gewapende posten werden uitgezet, meer auto's met
Venezolanen kwamen het fort binnen, en ook gingen auto's met
nu en dan schietende Venezolanen rondrijden langs de hoofdwegen
in de stad en naar Rio Canario.

Afgewezen waren ook de verzoeken van militairen, die op de
Isla wapens en munitie hoopten te krijgen. De beslissing van den
gouverneur, aangevuld met de mededeeling, dat niet op de Vene-
zolanen mocht worden geschoten, werd al spoedig in alle stads-
deelen bekend, waardoor de nog van verschillende zijden door
militairen en ook door burgers beraamde pogingen om tegen-
aanvallen te organiseeren in de kiem werden gesmoord. Er waren
buiten het fort ruim 100 militairen met ongeveer 40 pistolen en
een gelijk aantal klewangs.

Elf militairen met een sergeant, die nog niet bekend waren met
het verbod van verder verzet, deden de eerste poging tot een te-
genaanval, maar de onderofficier zag van zijn voornemen af, toen
hij enkele gewapende Venezolanen bij de fortpoort zag, en van
den fortmuur geschoten werd.

In de gevangenis waren aan militairen, burgeragenten en ge-
vangenisbewaarders dertig man bijeen met 12 pistolen, 1 jachtge-
weer, minstens 7 klewangs en een mitrailleur. De daar aanwezige
sergeant, die met den mitrailleur uit het fort ontkomen was, belde
zijn luitenant op met de mededeeling, dat hij daar was met 17
man en een mitrailleur en dat de procureur-generaal op Otraban-
da de militairen had verzameld; hij kreeg eerst last den mitrail-
leur naar het gouvernementshuis te brengen, maar deze was in-
middels door andere militairen meegenomen. Des sergeants aan-
bod om den tweeden mitrailleur uit de bergplaats in het fort te
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gaan halen werd afgeslagen met bevel om voorloopig niet te
schieten.

De procureur-generaal had 16 militairen onder een sergeant-
majoor bijeengebracht met 6 pistolen en 12 klewangs, terwijl een
autobus voor oogenblikkelijk gebruik beschikbaar was. Ook hij
kreeg op zijn telefonisch aanbod ten antwoord, dat geen schot
meer mocht worden gelost.

En de sergeant én de procureur-generaal kreeg den raad, de mi-
litairen in burgerkleeding te steken, om onaangenaamheden van
de zijde der Venezolanen te vermijden, en in huis te blijven.

Van de zijde der burgerij heeft tegen 12 uur een groep, die over
eenige vuurwapens beschikte, met toezegging van meer hulp,
haar diensten aangeboden, en 50 Nederlanders van de C.P.I.M.,
die in de stad waren, alsmede 30 Curacaoenaars hebben zich be-
schikbaar gesteld, om, na van wapenen te zijn voorzien, in ac-
tie te komen *).

Het leidend havenpersoneel heeft zoo lang mogelijk gedraald,
om tijd te winnen, maar werd door den gouverneur, die met den
commandant als gevangene op het gouvernementsplein stond, tot
spoed aangemaand; en ten slotte zijn de leiders der Venezolanen
met hun volgelingen, de geroofde wapens en munitie, die door ge-
vangen militairen ingeladen werden, volkomen ongehinderd van
Curacao weggekomen. Om 12 uur 's nachts vertrok de Maracatio
met den gouverneur, den commandant der troepen, elf militairen,
ongeveer 270 Venezolanen en een door Urbina uit de gevangenis
opgeëischten Venezolaan.

Gewelddadigheden van grooten omvang zijn buiten den aanval
op het fort niet begaan. Twee burgers zijn gewond door rondrij-
dende gewapenden, en de politiepost op Rio Canario is vernield.
Twee mislukte pogingen zijn gedaan om zich in het bezit te
stellen van het op de terreinen der C.P.I.M. aanwezige dynamiet.
Het draadloos station is gedurende den overval bezet gehou-
den.

Tijdens den overtocht hebben zich geen incidenten voorgedaan.
Om 7 uur 's avonds van den volgenden dag kwamen de gouver-
neur en de meegevoerde militairen terug.

De Nederlandsche pers had tot dezen tijd nagenoeg geen ver-
tegenwoordigers in noch op Curacao. De N i e u w e R o t -

') De particuliere correspondent van de N. R. Ct., sprak ook nog
van hulp door de Engelschen van Santa Barbara aangeboden.
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t e r d a m s c h e c o u r a n t had in de laatste jaren meermalen
brieven van een particulieren correspondent opgenomen, die ge-
tuigden van groote kennis van zaken en de dingen bij hun waren
naam noemden, maar nu zweeg die correspondent den eersten
tijd. De bladen waren dan ook aangewezen op brieven van men-
schen zonder journalistieke ervaring, welwillend rechtstreeks aan-
geboden, of door de ontvangers hier te lande ter beschikking der
redacties gesteld. Ik wil uit alles, wat op die wijze onder de oogen
van het publiek gebracht is, nog een en ander meedeelen, dat van
belang is.

H e t V o l k wist te vertellen, dat de C.P.I.M. tevoren was ge-
waarschuwd door de Venezolanen, om zich buiten de zaak te hou-
den op straffe van de lucht in te gaan.

Het A l g e m e e n H a n d e l s b l a d stelde het aantal der
eerste aanvallers op 30 tot 40 man, allengs aangegroeid tot 250 of
300.

D e T e l e g r a a f had een brief van een ooggetuige, die ka-
pitein Borren bezig zag met zijn aankomende manschappen bij de
brug te manen, zich door de Venezolanen te laten ontwapenen.
Hetzelfde blad bracht later, ook van een „ooggetuige" (sic!), de
mededeeling, dat de loods van de M a r a c a i b o den gouver-
neur zou hebben voorgesteld om den kabel van de schipbrug door
te hakken, waardoor de opstandelingen zouden geïsoleerd zijn, en
ook om het schip op de rotsen te laten loopen, waartoe de gou-
verneur zijn toestemming niet zou hebben willen geven.

Belangwekkend zijn bijzonderheden, die D e T e l e g r a a f
van 8 Augustus 1929 van een „bijzonderen" briefschrijver ont-
ving. Ten deele klopt dit verhaal met een mededeeling van de com-
missie Hoorweg-Bennewitz. Een sergeant had een mitrailleuse
weten te redden en deze in een nis aan den binnenkant van het
fort opgesteld; toen hij juist gereed was om te schieten zou de
kapitein hem dit hebben belet. Daarna zou dezelfde sergeant het
stuk elders hebben opgesteld, maar op een telefonische vraag aan
den gouverneur ook van dezen bevel om niet te schieten hebben
gekregen. Andere militairen hadden voor gelijken last moeten
zwichten. Deze briefschrijver spreekt van communistische invloe-
den uit Mexico, die de hand in het spel hadden gehad, hetgeen uit
gevonden brochures en pamfletten zou gebleken zijn. Als vermist
worden opgegeven 200 geweren, 4 mitrailleuses, I veldkijker, 40
pistolen, 75 klewangs, 5000 patronen, 150 kardoezen, 4 sluitstuk-
ken der saluutbatterij (volgens de A m i g o e in zee geworpen,
om het schieten op de uitvarende M a r a c a i b o te voorkomen),
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kapmessen en ledergoed en bijna / 4000.— uit de kas van den
vreemdelingendienst *).

Omdat eigenlijk de komst van Urbina op Curasao nooit opge-
helderd is, verdient vermelding een mededeeling van een Por-
torico-er, Zalduondo, overgenomen in de A m i g o e, dat Urbina
twee dagen op het eiland verborgen zou zijn geweest, en in dien
tijd het plan zou hebben gesmeed *). Het verhaal, dat deze man
overigens doet van zijn hulp, uit angst aan de Venezolanen ver-
leend, en zijn ontkoming klinkt al heel weinig waarschijnlijk.

Nooit is ook het juiste gebleken omtrent verliezen door de
Venezolanen geleden. Men heeft in het begin als min of meer van-
zelfsprekend aangenomen, dat ook aan die zijde dooden en ge-
wonden zouden gevallen zijn, maar omdat die niet gevonden zijn,
nam men aan, dat die met de Maracatèo zouden meegenomen zijn.
Bevestiging van dit vermoeden is uitgebleven. Integendeel — in
een persgesprek van H e t V a d e r l a n d met Dr. Maal, die
veel hulp aan gewonden verleend heeft, ook met medewerking van
Urbina, wordt verhaald, dat op zijn vraag, of er ook gewonde Ve-
nezolanen waren, ontkennend werd geantwoord. Dr. Maal meent,
dat er van Venezolaansche zijde geen reden tot wantrouwen, en
dus mindere openhartigheid, jegens hem bestond, omdat een der
Venezolanen hem als zijn huisdokter herkend had.

Ten slotte staat ter beschikking een uitlating van Urbina zelf
aan een verslaggever van een blad, dat te Panama wordt uit-
gegeven, overgenomen in de Curacaosche La U n i o n . Wij la-
ten het hier verkort volgen: In den avond van 8 Juni had een
vijftigtal mannen, die in twee vrachtauto's waren komen aan-
rijden, het fort aangevallen, door bijlslagen de poort doen be-
zwijken, en het grootste deel van de 300 soldaten en politieman-
nen gevangen genomen, met geen andere wapenen dan 39 kap-
messen, twee bijlen, een pistool, twee revolvers en een hakbijl,
buiten hetgeen men in het fort buit maakte. In het geheel was
de buit geweest 250 geweren met 900 patronen en 10000 oefen-
patronen, of liever — van buit scheen Urbina niet te willen spre-
ken — de geweren waren in ruil van kapmessen genomen. De

') Merkwaardig is zeker, dat op den dag van den overval juist in de
A m i g o e was opgenomen een rondschrijven van den procureur-ge-
neraal, bevattende de gedragslijn, die voor toelating op het eiland
Curacao zou gevolgd worden.

*) Later deelde de minister in de Tweede Kamer mee, dat Urbina
waarschijnlijk een paar dagen te voren onder valschen naam als eerste-
klas passagier op Curacao was gekomen.

West Indische Gids XII 7
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ziel van de onderneming was kolonel Ramón Torres geweest, die
ook alle voorbereidselen getroffen had, en in het gevecht bij La
Vela de Coro gesneuveld was. Van de bevrijde gevangenen wordt
gezegd, dat zij meerendeels partijgangers van Urbina waren, die
wegens dronkenschap en straatschenderij veroordeeld waren.

Omtrent de beweegredenen van Urbina tast men nog in het
duister. Misschien heeft de minister van Koloniën gelijk, dat de
bedoeling van den leider is geweest, zich wapenen en schiet voor-
raad te verschaffen voor zijn aanval op Venezuela, waarbij moge-
lijk persoonlijke ontstemming over de behandeling, die hij van de
zijde der Curacaosche overheid heeft moeten ondergaan, in het
spel geweest is. De minister heeft helaas moeten toegeven, dat,
toen Urbina in 1928 eenige dagen op Aruba vertoefde, in diens voe-
ding niet behoorlijk is voorzien geworden. In een proclamatie van
Urbina, afgedrukt in het K o l o n i a a l W e e k b l a d van 27
Februari 1930, spreekt deze van de noodzakelijkheid, waarin hij
verkeert, om zijn haat tegen de dwinglandij te verbinden met de
ontevredenheid van het meerendeel zijner op Curacao vertoevende
landgenooten, „ten einde de misdaden te straffen der handlangers
alhier van den Dictator en opnieuw het schandbewind te bestrij-
den, dat in Venezuela overheerscht". Hij vertelt verder, dat hij
driemaal op Curacao een toevlucht gezocht heeft, en telkens als
een misdadiger behandeld is „uit dienstvaardigheid tegenover de
handlangers van Gomez' consul". In November 1922 was hij ge-
kerkerd, gehoond en met uitwijzing naar Venezuela bedreigd;
door tusschenkomst van vrienden was hij toen naar Cuba ont-
komen; in 1924 was hij uitgezet drie uren, nadat hij aan land ge-
komen was. „En in 1928", aldus gaat het stuk voort, „zocht ik
een toevlucht op Aruba, ongewapend, een vluchteling, een door
de tirannie ter dood veroordeelde. Na vier dagen van eenzame
opsluiting werd ik, uitgeput van honger en dorst, tezamen met
tien lotgenooten, naar Curacao gevoerd, waarbij men ons ge-
boeid beneden in het ruim van het SS. Samson overbracht; en ge-
boeid vervoerde men ons naar de gevangenis, waar wij verhooren
ondergingen, welke ons herinnerden aan de inquisiteurs der ti-
rannie". Een werkstaking onder Venezolaansche en Dominicaan-
sche arbeiders op Curacao en Aruba en betoogingen van de zijde
der Venezolaansche kolonie zouden de autoriteiten toen met schrik
vervuld hebben, en geleid hebben tot zijn uitwijzing naar Co-
lumbia.

In De T e l e g r a a f van 8 Augustus 1929, zoo even reeds
genoemd, wordt nog meegedeeld, dat de raid in groote lijnen zou
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zijn geleid door communisten uit Mexico, en dat na den overval
gevonden vlugschriften en schotschriften zouden hebben bewe-
zen, dat de communisten het niet alleen begrepen hadden op een
bepaalde groep in hun eigen land, doch het wel degelijk ook tegen
het Nederlandsche gezag op Curacao gemunt hadden. Misschien
dat dit den heer Wijnkoop in de Tweede kamer aanleiding gaf te
spreken van „een tocht mede in dienst van het Hollandsch-En-
gelsche petroleum-kapitaal tegen Venezuela, waarmee men de be-
langen van dat petroleumkapitaal sterker wilde maken".

Het is wel merkwaardig, dat in de berichten uit Curacao over
dergelijke gevonden papieren nagenoeg niet gesproken wordt. De
meegedeelde „proclamatie", die tot onderschrift draagt „Op Cu-
racao, den 8sten Juni 1929, in het hoofdkwartier van het revo-
lutionnaire leger", dank ik aan de welwillendheid van ds. P. G. de
Vey Mestdagh, die bij een verblijf op Curacao kort na den overval
in het belang der geestelijke verzorging van de marine het in het
Spaansch gestelde, getypte, oorspronkelijke stuk in handen
kreeg *).

De bovenvermelde opmerking van het kamerlid Wijnkoop was
niet oorspronkelijk. H e t V o l k was er het eerst bij geweest, om
de zaak in petroleumlicht te bezien. Het had eerst een bericht uit
diplomatieke kringen der Zuid-Amerikaansche republieken ge-
bracht, dat men daar van meening was, dat de incidenten in scène
gezet waren; een Nederlandsche onderneming, die de Venezo-
laansche opstandelingen aan wapens en munitie hielp, door de
Nederlandsche politie begunstigd, zou de hand in het spel gehad
hebben, dat moest dienen, om te doen gelooven, dat de politie
met dien handel niets uitstaande had. Maar op eigen gezag stelde
H e t V o l k vast: bij Urbina's poging om het dictatoriaal ge-
zag in Venezuela omver te werpen, beschermde Nederland „als
oliewinnende mogendheid" de dictatuur.

Van gelijke waardij als deze veronderstellingen was die van
D i e W e l t am M o r g e n (Berlijn) van 13 Juni 1929, dat
van Amerikaansche zijde het vuurtje was aangestookt.

Het is hier de plaats, om te vermelden de namen van hen, die
als slachtoffers van hun plichtsvervulling gevallen zijn. Gesneu-
veld is de sergeant-majoor L. Vaas, later zijn aan hun wonden
overleden de sergeant J. Marcusse en de brigadier J. van
Zuilen. Het voornemen bestaat op Curacao op hun graf een ge-

•) De vertaling bezorgde mij welwillend de heer Menkman.
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denksteen te plaatsen. Twee Surinaamsche politie-agenten Nel-
stein en Narain zijn door sabelhouwen aan het hoofd verwond; de
Nederlandsche politiemilitair L. Jansen liep lichte verwondingen
op, terwijl ten slotte twee burgers, de Curacaoenaar Victor Martis
en de Nederlandsche werkman J. Prins, door een kogel in de bee-
nen getroffen werden met het gevolg, dat het eene been van den
eerstgenoemde moest worden afgezet.

Men kan de eerste gemoedsuitingen tengevolge van de in Ne-
derland ontvangen berichten het beste weergeven met deze woor-
den: verontwaardiging en spot. De verontwaardiging trof aller-
eerst de Nederlandsche regeering, die blijkbaar ondanks herhaal-
de verzoeken om maatregelen, van verschillende zijden gedaan,
Curacao gelaten had in een toestand, die tot dergelijke gebeurte-
nissen, algemeen gevoeld als een smaad voor Nederland, konden
leiden. Maar ook werd de draak gestoken met wat er gebeurd was,
en de spot vond gereedelijk stof in de wijze van berichtgeving, ook
van officieele zijde. Zoo was geseind, dat gouverneur en comman-
dant des zondags „gezond en wel" waren teruggekeerd op Curacao

standigheden een factor van uitnemend gewicht was. Na het ver-
trek der Venezolanen, zoo werd verder meegedeeld, had de mi-
litaire politie de situatie weer in handen, en zondagochtend was
alles rustig. De T e l e g r a a f , die al dadelijk sprak van „de
Operette van Willemstad", schreef o.a. omtrent dit laatste: „Het
telegram heeft alreeds alle oorzaken van die gelukkig weer inge-
treden rust vermeld :wapenen weg, Venezuelisten weg, gouver-
neur weg, militaire commandant weg, soldaten weg wat bleef
er ten slotte over om ruzie te maken?" Drie dagen later kwam het-
zelfde blad met een niet onverdienstelijke satire „De Prins van
Persico, of: het eiland der onnoozelen", waarin ook de spot ge-
dreven werd met het gedrag der verantwoordelijke personen
ginds.

In Indië waren de uitdrukkingen der pers, ook der inlandsche,
niet minder scherp dan die in het moederland.

Men mag aannemen, dat overal, waar Nederlanders zich bevon-
den, beschaming hun deel geworden is. Slechts zij vermeld wat
de wakkere Karakorum-reiziger als zijn gedachten neerschreef,
nadat hij, die zooveel vreedzaam werk doet, ook tot grootere eer
van de Nederlandsche vlag en van den Nederlandschen naam, de
jobstijding ontvangen had. Ik ontleen het aan 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 van 7 September 1929 Av.:
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„Merkwaardig, dat ik mij maar niet los kon maken van het be-
richt, dat de Radio ons tusschen zooveel goeds had gebracht; het
bericht over Curacao. . . . Ik was blij, dat niemand, vooral geen
buitenlanders mij hadden gezien toen de ontstellende tijding door
de telefoon tot mij kwam, want ik had gevoeld, dat ik door een
vernederende schaamte rood was geworden. Het had mij toe-
geschenen of de vlag, die zoo fier boven ons kamp wapperde da-
gen lang had gerouwd; dagen lang ook had het bericht een scha-
duw geworpen over mijn werk. En nadat het langzamerhand was
ondergezonken kwam het hier plotseling weer boven in zijn sar-
castische werkzaamheid. Goed dat een de Ruyter, Tromp of
Coen zoo iets niet meer hebben beleefd. Maar wie weet of zij zich
niet in hun graf hebben omgekeerd. De stem door de Radio had
niet gezegd of de roovers met ons prestige, met ons heele gezag
tevens nog onze Vlag hadden weggegapt. Misschien dat ze deze
dan ook wel hebben teruggezonden.... In ieder geval hoopte ik
dat ons rood, wit en blauw er weer zal wapperen".

Inderdaad helaas, meldt een ooggetuige op de reis op de Mara-
cat'fto in de A m i g o e d i C u r a c a o van 22 Juni 1929: „De
Nederlandsche vlag werd verscheurd en moest dienen tot geweer-
riem en werd ook als hoofddoek gebruikt".

Had zoo iets elders niet even goed kunnen gebeuren? was de
vraag, die de meest optimistischen zich stelden. Mr. Westerman
heeft haar in D e H a a g s c h e P o s t bevestigend beant-
woord, en met name genoemd. St. Thomas, St. Christoffel, An-
tigua, St. Vincent, Martinique en Barbados. Ja zelfs meende hij,
dat een bende van vijfhonderd vastberaden, gewapende vrijbui-
ters op een vrijen Zaterdagmiddag op het Plein in Den Haag een
soortgelijk stukje zou kunnen uithalen. „Allemachtig vervelend!"
en „een kwestie van pech!" noemde hij het gebeurde, waarover
z.i. niet te hard geoordeeld moest worden. Allengs zijn berichten
ingekomen, die alle waarde aan deze opmerkingen ontzeggen;
mr. Westerman heeft zich wijselijk ervan onthouden de vraag on-
der de oogen te zien, of ook met vijftig man op alle genoemde
plaatsen hetzelfde zou hebben kunnen gebeuren. Zoo gaarne had
men ook van hem, beter ingelicht, het oordeel gehoord: Neen, zoo
iets had bijna nergens kunnen gebeuren, en zeker op Curacao niet
moeten kunnen gebeuren! De ligging van Curacao is geheel an-
ders dan die der genoemde eilanden, anders ook dan bijvoorbeeld
die onzer bovenwindsche eilanden. Op Curacao zijn geheel bij-
zondere belangen, ook van vreemdelingen, te beschermen.

Zelfs Trinidad is genoemd. De gouverneur zou zich hebben uit-
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gelaten, dat op dat eiland hetzelfde had kunnen voorkomen. De
A m i g o e d i C u r a c a o heeft het blijkbaar gretig overge-
nomen, maar niet de tegenspraak, die in het A l g e m e e n
H a n d e l s b l a d gevolgd is op de bewering van weerloosheid
van het Engelsche eiland.

„Buitenlandsche zaken" beschouwde de zaak volgens het ver-
slag van een persgesprek met minister Beelaerts van Blokland
aanstonds als een „putsch" van „onverantwoordelijke menschen"
of liever van revolutionnairen, voor wie de Venezolaansche regee-
ring niet verantwoordelijk kon gesteld worden. Wel sprak eerst
nog de + correspondent van het A l g e m e e n H a n d e l s -
b l a d van stappen, die onze regeering zou doen bij die van Ve-
nezuela, om bestraffing van de daders te verkrijgen, terwijl de
secretaris van het Venezolaansche gezantschap in Den Haag zich
beijverde, om Urbina zelfs als geen eigenlijk revolutionnair
maar als dief en moordenaar voor te stellen, maar al spoedig
bleek, dat de Nederlandsche regeering niet alleen er niet aan
dacht, van Venezuela eenige rekenschap te vragen, maar ze Us
z,ich gehaast iiaü, gclicei amJcic stdjjpcn L>ij die mugciuiiicid te
doen. De Nederlandsche zaakgelastigde richtte een nota tot de
Venezolaansche regeering, waarin deehieming werd betuigd over
de gevolgen van Urbina's daad, die op Venezolaansch grondge-
bied haar verdere ontwikkeling had gehad, en de verzekering werd
gegeven, dat de Nederlandsche regeering den toestand meester
was; voorts werd de overtuiging uitgesproken, dat beide staten
zich vereenigen zouden in den strijd tegen gemeenschappelijke
vijanden, die zichzelf buiten de wetten der beschaafde volken ge-
plaatst hadden, en ten slotte werd leedwezen betuigd over het
sneuvelen van den commandant van Coro bij het afweren van Ur-
bina's aanval. Het antwoord van de Venezolaansche regeering
klonk heel wat minder vriendelijk. Het sprak van een complot, op
Nederlandsch grondgebied op touw gezet, en hoopte, dat het on-
derzoek der Curacaosche autoriteiten de verantwoordelijkheden
zou vast stellen; om mededeeling van den uitslag van het onder-
zoek werd gevraagd. Of deze hoop is verwezenlijkt en of aan dit
verzoek is voldaan, is mij niet gebleken.

De verwondering — om het zacht te zeggen — over deze nota-
wisseling waarschijnlijk gaf het ministerie van Buitenlandsche
zaken een persmededeeling in de pen, dat de Nederlandsche re-
geering haar zaakgelastigde te Caracas geen andere opdracht ge-
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geven had, dan om de Venezolaansche regeering in te lichten. Te-
genover de openbaarmaking door De T e l e g r a a f van den
tekst der nota's deed deze samenvatting van de opdracht niet
zeer aangenaam aan.

Te Madrid, waar de raad van den Volkenbond bijeen was, heeft
de Nederlandsche gezant namens zijn regeering aan den secreta-
ris-generaal mededeeling gedaan van het gebeurde, naar het Vene-
zolaansche lid van den Volkenbondsraad in een persgesprek ver-
klaarde, om uit te drukken, dat de uitnemende betrekkingen tus-
schen Nederland en Venezuela er niet ten ongunste door beïn-
vloed zouden worden, waarmee zijn regeering instemde.

Tegenover de Vereenigde Staten stond de zaak anders dan te-
genover Venezuela. H e t V a d e r l a n d liet wel een waar-
schuwende stem hooren: Venezolaansche omwentelingen moeten
niet op Nederlandsch gebied uitgebroed worden, maar tegenover
onze zuiderburen hadden wij dan toch altijd nog de klacht, dat
het Venezolanen waren, die ons aangevallen hadden. Tegenover
de Vereenigde Staten was, om met den heer Colijn te spreken,
geen verzachting voor het feit, dat een vaartuig onder Amerikaan-
sche vlag in een Nederlandsche haven niet de bescherming had
kunnen vinden, die het daar mocht verwachten. Intusschen schijnt
men te Washington de zaak nogal heel nuchter opgenomen te
hebben. Een der eerste berichten had vermeld, dat de Amerikaan-
sche consul op Curacao een dringend telegram had gezonden met
verzoek om onverwijlde toezending van Amerikaansche oorlogs-
schepen uit de Kanaalzone en de Caraïbische zee naar Curacao,
en professor Gerretson deelde in een vergadering van de N a t i o-
n a l e U n i e op 28 Juni wel mee, dat de Amerikaansche regee-
ring zich naar aanleiding van het gebeurde met een waarschuwing
tot onze regeering zou hebben gewend, maar in ieder geval is aan
het eerstgenoemde verzoek geen gevolg gegeven, en de mededee-
ling van den heer Gerretson is nadrukkelijk van bevoegde zijde
tegengesproken. Het schijnt zeker, dat de Vereenigde Staten een
groote mate van vergevensgezindheid hebben getoond. Het zal aan
ieder, die niet geheel bekend is met de wegen der diplomatie,
vreemd voorkomen, wanneer het Curacaosche gouvernement zelfs
geen vordering tot vergoeding der schade, veroorzaakt door bij
den gedwongen tocht verstookte olie, gebruikte spijzen en dranken
enz., heeft thuis gekregen.
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Een van de eerste vragen, die gesteld werden, was deze: is de
Nederlandsche regeering niet in verzuim geweest door Curacao de
noodige bescherming te onthouden? In de Staten-generaal is
daarover ook, met name bij de interpellatie-Colijn, uitvoerig ge-
sproken. Er waren genoeg feiten, om althans de vraag gegrond te
doen zijn. Het laatste stationsschip was in 1913 uit West-Indië
teruggekeerd en buiten den oorlogstijd niet vervangen; het gar-
nizoen was opgeheven, vóór de militaire politie voldoende was, en
toen de voorwaarden van dienstneming bij deze laatste zóó bleken,
dat op genoegzame deelneming niet gerekend kon worden, was de
zaak sleepende gehouden, daargelaten nog, dat men al bijna
twintig jaren met het reorganiseeren der politie was bezig ge-
weest, en de eerste uitdrukkelijke voorstellen tot invoering van
een militaire politie, met naast zich als stationsschip een oorlogs-
schip in de wateren van Curacao, dagteekenden van den tijd van
gouverneur Helfrich. Daarbij komt, dat in den laatsten tijd meer
dan één waarschuwing vernomen was, die tot opmerkzaamheid
had moeten wekken. Op Aruba waren moeilijkheden geweest,
waarbij Urbina zelf in het geding was geweest, evenals bij de op
Curacao daarna uitgebroken werkstaking onder de Venezolaan-
scJie werklieden hij de „Petroleum", die terj doel Jrad, de nitJeve-
ring der uitgeweken revolutionnaire landgenooten te voorkomen.
Venezuela, altijd een vulkaan, was èn in Augustus 1928 èn in Mei
1929 weer het tooneel van revolutionnaire woelingen geweest. De
Koloniale raad had ook daarin aanleiding gevonden, om in zijn
vergadering van 8 Augustus 1928 op de zending van een oorlogs-
schip aan te dringen. De Kamer van koophandel had hetzelfde
gedaan. Het was alles tevergeefs geweest, althans zonder blijvend
gevolg, want, wat wel het ergste scheen, de K o r t e n a e r , in
het najaar van 1928 naar de West gezonden, had in het voorjaar
van 1929 moeten terugkeeren. Het leek zoo begrijpelijk, dat nage-
noeg ieder, die zich uitliet, overtuigd scheen, dat de Nederland-
sche regeering de hoofdschuldige was, door alles na te laten wat
het gebeurde had kunnen voorkomen. De heer Colijn noodigde bij
zijn interpellatie de regeering uit, om, als zij te kort geschoten was,
dit maar ronduit te zeggen. Tot veler — om niet te zeggen: aller
— verbazing is toen de regeering bij monde van den minister van
Koloniën zoo nadrukkelijk mogelijk komen verklaren: de regee-
ring is steeds diligent geweest en heeft in geen enkel opzicht een
verzuim gepleegd. Overtuigend was het betoog niet, nochtans
was het niet gebouwd op de eerst door dezen minister uitgespro-
ken veronderstelling, die vooral in marinekringen nogal veront-
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waardiging had gewekt, dat een oorlogsscheepje toch wel onder
den voet geloopen zou zijn. Met veel omhaal van woorden, waarbij
vooral des ministers eigen huis gebouwd werd, werd verteld wat
er al zoo gedaan was met name op het gebied van het zenden van
oorlogsbodems en van inrichting der militaire politie. De heer Co-
lijn antwoordde hierop ter snede, dat het algemeen beleid der
regeering ten opzichte van Curacao op dat oogenblik niet in het
geding was, en dat al die oorlogsschepen voor vlagvertoon waren
uitgezonden en niet langer dan eenige weken — één iets meer dan
een maand — in de Curacaosche wateren vertoefd hadden, wat
voor de bescherming van onze West zonder beteekenis was.

Ten opzichte van de terugroeping van de /fortenaer had de re-
geering, naar de minister meedeelde, in verband met de op han-
den zijnde presidentsverkiezing in Venezuela het gevoelen ge-
vraagd van den Nederlandschen vertegenwoordiger in Caracas en
van het gouvernement van Curacao. Een verlenging van het ver-
blijf van dit schip in de Caraibische zee of onmiddellijke zending
van een ander werd door deze autoriteiten niet „urgent" geoor-
deeld; het was voldoende, wanneer in Nederland een oorlogsschip
ter beschikking werd gehouden. En ziet: de Aortenaer had wer-
kelijk dadelijk na den overval naar Curacao kunnen vertrekken.
Maar kwam te laat, zou ik hieraan willen toevoegen*). Er waren er
intusschen, die meenden te kunnen meedeelen, dat het vertrek
van de .Kortewaer uit Curacao van het begin af had vast gestaan
(de heer Colijn scheen te meenen, dat het oordeel van de autori-
teiten op Curacao en in Caracas misschien in een rhetorische vraag
verzocht was), en dat het alleen aan onverwachte omstandighe-
den was te danken, dat het schip in het begin van Juni 1929 zijn
bestemming naar Oost-Indië nog niet gevolgd was.

Van meer dan een zijde is opgemerkt, dat de heer Colijn niet
de aangewezen man was, om op dit punt de regeering in gebreke
te stellen. Immers in 1913, toen de Zeefo«d, het laatste stations-
schip, teruggeroepen werd, was hij wel als minister van marine
reeds afgetreden, maar de gedachte was van hem afkomstig, en de
opheffing van het garnizoen te Willemstad was een van zijn be-

•) Prof. Sleeswijk kwam in De T e l e g r a a f nog meedeelen,
dat ook gouverneur Fruytier een oorlogsschip in zijn gebiedsdeel ge-
stationneerd „niet absoluut noodzakelijk achtte". Wat niet wegneemt,
dat het zeer wel mogelijk is, dat deze gouverneur in het voorjaar van
1929 om een oorlogsschip kan hebben gevraagd, juist met het oog op
de verkiezing in Venezuela. De heer Feber vroeg dit in de Tweede ka-
mer, maar stelde zich zonder antwoord tevreden.
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zuinigingsmaatregelen als minister van Financiën geweest. D e
S t a n d a a r d van 25 October en die van 20 November 1929 hebben
m.i. op deze opmerkingen een afdoend antwoord gebracht. Daar
vindt men meegedeeld — en het wordt bevestigd door een mede-
deeling van minister Lambooy op 19 Juni 1929 in de Eerste ka-
mer — dat de heer Colijn als minister van Marine destijds aan zijn
ambtgenoot van Koloniën geschreven had, dat ter beveiliging van
Curacao tegen overrompeling door Venezolaansche vrijbuiters
o.m. een oorlogsbodem van bepaalde soort aanwezig diende te
zijn, en dat hij mitsdien voor de aanschaffing van een flottielje-
vaartuig van 1200 ton gelden op de begrooting voor 1914 zou aan-
vragen, op welk voornemen het kabinet-Cort van der Linden, dat
daarna optrad, was terug gekomen. En wat de opheffing van het
garnizoen betreft — deze was, gelijk de heer Colijn ook bij zijn in-
terpellatie gezegd had in antwoord op een opmerking van den
heer Van Embden, alleen overwogen in verband met gelijktijdige
vervanging door een andere organisatie.

In verband met de hier aangeroerde kwesties, vooral in zake het
ontblooten van Curacao, verdient vermelding een opstel van den
zeeofficier Putman Cramer, in 1922 tijdens de bloedige relletjes
van 22 Juni commandant van de Z^/#«i, liggende in het Schot-
tegat, die in V r a g e n d e s t i j d s van Juli 1929 kwam vertel-
len, dat destijds èn de bevolking èn de gouverneur van Curacao
de aanwezigheid van het oorlogsschip schenen te hebben vergeten,
wat meer tegen de preventieve dan tegen de repressieve werking
van de aanwezigheid van een oorlogsschip schijnt te bewijzen*).
In ieder geval is een stelling, als de heer Van Boetzelaer van Dub-
beldam in de Tweede kamer uitsprak, dat, als er een oorlogsschip
geweest was, en niets gebeurd zou zijn, niet zonder meer aanvaard-
baar.

') Het is wel opmerkelijk, dat de heer J. M. L. Maduro volgens de
N i e u w e R o t t e r d a m s c b e C o u r a n t van 12 Juni 1929 av.
geheel anders vertelde, dat de Zee/and onmiddellijk naar de Handels-
kade was opgestoomd, en deze manoeuvre voldoende was geweest, om
de bewogen gemoederen tot bedaren te brengen.
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