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door CAREL J. BRENSA. N.V. Algemeene
Importboekhandel J. W. Sluyter. Soerabaja
—Malang—Amsterdam—Curasao, 1931.

West-Indië beteekent voor velen in ons land nog altijd Surina-
me — en nu verschijnt er zoowaar een Hollandsch boekje over
West-Indië waar Suriname zelfs niet in genoemd wordt! Zijn het
dan wat de Engelschen noemen „the West Indies" die de zich
van den pseudoniem Carel J. Brensa bedienende reiziger ons
gaat beschrijven, den Caraibischen archipel dus? Evenmin,
want hij bespreekt ook Venezuela, Colombia en de Panama Ka-
naalzone. Voor zoover het werkje een reisbeschrijving is — en
dat is het allerminst uitsluitend — wil het den lezer een indruk
geven van hetgeen men te zien kan krijgen wanneer men met een
schip der Colónlijn een uitstapje maakt tot Cristobal, met inbe-
grip van de overlandreis La Guaira—Caracas—Puerto Cabello.
Ook al is echter de schrijver van Suriname — evenals van de
grootere Antillen — verre gebleven, hij moet ten minste er
over gehoord of gelezen hebben, immers de zwartjes van Bar-
bados varen hem in „namaak-korjalen" tegemoet en de Colom-
biaansche inboorlingen zakken in „korjalen" de Magdalena-
rivier af, om boschproducten in Cartagena ter markt te brengen.

Eigenaardig is dat Brensa nergens iets vertelt over het schip
waarmede hij gevaren heeft, noch de Nederlandsche reederij
noemt waaraan het behoort, maar wel op twee plaatsen naam en
voornaam vermeldt van een der opvarenden. Dat Cunard en
Anchor lijnen Amerikaansche ondernemingen zouden zijn, zal
wel niet op verkeerde informatie van Jan Huygens berusten,
maar een vergissing van Brensa zelf zijn.

Aan twee dingen moet men zich, om dit West-Indië ten einde
toe te kunnen lezen — en men doet onverstandig met het onuit-
gelezen uit handen te leggen — gewennen en dat is aan de eigen-
aardige schrijfwijze en aan de vele vrijheden welke de auteur zich
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met journalistiek sans-gêne veroorlooft. De gezwollen stijl, de
quasi-dichterlijke ontboezemingen en de niet altijd zuivere
rhetoriek maken al reeds de inleiding tot vermoeiende lectuur en,
wanneer men door die inleiding heen is en aan de beschrijving
van Barbados wil beginnen, dan wordt men nog even uitgenoo-
digd te bedenken, dat in het Engelsch Kanaal de plaats ligt waar
de „gevallen ster" Napoleon het dek van de Bellerophon „be-
klom", het houten dek nog wel.

Nu is de stijl des schrijvers eigen zaak, de inlichtingen echter
welke hij verstrekt, zijn in hooge mate de zaak van den lezer. In
het kaartje voorin het boekje valt al direct op de verdeeling der
•eilanden in benedenwindsche en bovenwindsche, een verdeeling
welke theoretisch geenszins verkeerd is, maar die noch Engelsch,
noch Nederlandsch is en gemakkelijk tot verwarring aanleiding
kan geven. Wel foutief is het natuur lijk Venezuela honderd maal
zoo groot te maken als Nederland, of het plaatsje San Estéban—
"bij Puerto Cabello — San Sebastian te noemen. Ook behoort
Venezuela volgens de gebruikelijke aardrijkskundige indeeling
niet tot Midden-Amerika, evenmin als Colombia. Er is geen
schiereiland Falcon en Paraguana, maar een Staat Falcón en
•een schiereiland Paraguana. De naam van het plaatsje waar de
warme bronnen zijn tusschen Valencia en Puerto Cabello — las
Trinchéras — heeft niet den klemtoon op de laatste lettergreep,
Barranquilla wordt met twee r's geschreven, er is in de Golf van
Panama een San Miguel-baai, niet San Miquel, voor Pedro-
sluis en Miraflor-sluizen leze men de sluiswerken van Pedro Mi-
guel en Miraflores. Overigens zijn de Latijnsch-Amerikaansche
plaatsnamen er nogal goed afgekomen; waarom echter moet het
plaatje op bladzijde 105 tot onderschrift hebben „De weg over
den .<4n<fes Mowwtain. Noordelijk vasteland van Venezuela"?

Wat den schrijver heel erg dwars heeft gezeten, dat is de ge-
schiedenis. Hij moet een enormen stapel literatuur letterlijk heb-
ben verslonden. Columbus, de XVIe eeuwsche conquistadores
en de XVIIe-eeuwsche zeeroovers hebben hem zóó gepakt, dat
hij niet kan nalaten ieder oogenblik iets over hen mede te deelen.
Af en toe echter is dat dan iets dat den lezer naar een handboek
of encyclopaedie doet grijpen, om uit te maken of zijn eigen ge-
heugen hem bedriegt, dan wel Brensa de dingen door elkaar haalt.
Niet dat het veel ter zake doet — in verband met de door B.
beschreven reis — welke rol het eilandje Dominica heeft ge-
speeld in de geschiedenis van de Ontdekking, maar noemt men
het, dan zij het als het eerste stukje van de Nieuwe Wereld—
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en een nog onbekend stukje — dat Columbus op zijn tweede reis
— na het verlaten der Canarische Eilanden — te zien kreeg en
niet als een der eilanden, welke op die reis van uit Haïti, opnieuw
werden bezeild. En toen Trinidad werd ontdekt — op de derde
reis — toen was de stranding van de Santa Maria — op de eerste
— al een jaar of vijf, zes, geleden. Verder doet het vreemd aan,
voortdurend te lezen van „den" Indias Occidentalis (Occiden-
tales) en den beroemden Bartolomé de las Casas vermeld te
vinden als „Dom". B. de las Casas; de auteur der Historia Ge-
neral de las Indias heeft geen behoefte aan een handvat aan zijn
naam en een Portugeesch handvat is al zóó misplaatst. Vreemder
is het echter dat de schrijver den veroveraar van Curacao noemt
een gewezen Gouverneur „der Staten" in Brazilië en nog vreem-
der dat hij van de „Republiek der Nederlanden" spreekt als
„belichaamd in de Kamers van Amsterdam en Zeeland".

Dergelijke dichterlijke vrijheden eenmaal geslikt hebbende,
verwondert men er zich nauwelijks meer over dat onze excursi-
onist op een wandeling door Port of Spain niet alleen „riante"
woningen ontdekt, maar zelfs „wodan-eiken" langs de wegen
ziet staan, dat hij Alexander Selkirk zijn Crusoe-bestaan laat lei-
den op Tobago en zich laat vertellen dat het asphaltmeer van La
Brea brandstof heeft geleverd voor de „vuurlichten" van Trinidad.
Hij is nuchter genoeg om niets Venetiaansch te kunnen zien in
het deel van Venezuela dat hij bezocht heeft, maar doet en be-
leef t toch soms wel ongewone dingen; zoo blij ft hij uren lang in het
hooge gras liggen — bij donker nog wel — terwijl de boot as-
phalt laadt en te Cristobal plukt hij bananen — onrijpe — zoo
maar langs den openbaren weg. Wanneer we echter lezen dat
men in de treinen der Panama Railroad zich zelf „op Amerikaan-
sche wijze" van „ice-cream" kan bedienen, in automatisch
verstrekte papieren drinkbekers, dan gelooven we dat de zetter
zich heeft vergist en „ice water" bedoeld is.

Zeeroovers ziet Brensa overal; misschien had hij Exquemelin
gelezen, dien XVIIe eeuwschen Hollander, die zelf van nabij bij
het piratenbedrijf betrokken was geweest en het in al zijn on-
romantische gemeenheid beschreef; niets anders dan de misdaad
gestoken in een schilderachtig kleed, of wat ons thans schilder-
achtig lijkt. Wanneer Brensa, nadat op de reis van Trinidad
naar La Guaira het eilandje Tortuga (niet Tortugo) is gepasseerd,
zich een broeinest van flibustiers herinnert, die tevens smokkel-
handel dreven en af en toe, wegens gebrek aan levensmiddelen,
boekaniers werden, denkt hij dan aan het circa 700 mijl verder

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:13:10PM
via free access



220 BOEKBESPREKING

naar het N.W. liggende, vroeger Fransche, nu Haïtiaansche
Tortuga, of meent hij dat La Tortuga Salada zelf het beruchte
vrijbuiterseiland is? Wel heeft de naam boekanier in de geschie-
denis een zoo algemeene beteekenis gekregen dat ook Morgan —
de piratenadmiraal, later Sir Henry Morgan — wel eens een boe-
kanier wordt genoemd (niet door den tijdgenoot Exquemelin,
maar o.a. door Brensa) doch om in de hedendaagsche presidenten
van Venezuela boekaniersfiguren te willen zien — en wie het
met die opvatting niet eens mocht zijn van gebrek aan universeel
inzicht te verdenken — gaat wel wat al te ver.

Een naar verhouding zeer groot gedeelte van zijn boekje wijdt
Brensa aan Curacao en aan zijn „gedweëe en beminnelijke be-
woners", volgens hem menschen „vol deugden"; hoffelijker kan
het al niet. Hoewel het eiland eenmaal een rol heeft gespeeld als
depot voor den slavenhandel, is een bespreking van Curacao
niet bij uitstek de gelegenheid om het vraagstuk der slavernij
te behandelen; toch is het eigenlijk alleen hier dat de schrijver
iets zegt aangaande dit laatste instituut, dat in het algemeen
heel wat diepere sporen heeft achtergelaten in de West dan de
zeerooverij. Van bijzonder belang echter zijn B's beschouwingen
over de slavernij niet.

Ik was wel nieuwsgierig wat een onafhankelijke geest en een
opmerker met niet alledaagschen kijk op het geziene als Brensa
wel zeggen zou over de stad, welke ook hij in haar geheel Wil-
lemstad noemt. Wanneer zal eens officieel worden uitgemaakt
dat er werkelijk op Curacao een stad van dien naam, omvattende
de geheele bebouwde kom in het eerste district, bestaat ?

Ook deze schrijver evenwel is blijkbaar, als zoovele bezoekers
vóór hem, onder den indruk gekomen van het ouderwetsche aan-
zien van het kleine rijtje huizen aan de Handelskade — welke
reeds zoo vaak de aandacht hebben getrokken van hen die bij
dag de St. Annabaai binnenkwamen — en wellicht ook heeft hij
zich aangetrokken gevoeld tot bepaalde nauwe steegjes in Punda
en Otrabanda — waar echter zoo weinig te zien valt, dat her-
inneren kan aan het leven dat zich in vaderlandsche achterbuur-
ten pleegt, of placht, te vertoonen — en met de hem kenmerken-
de uitbundigheid slaakt hij ontboezemingen over „een aandoen-
lijk brok Holland", over „Amsterdam in het klein" enz. Een paar
der illustraties in het boekje intusschen — o.a. het landhuis
Groot Davelaar en de kerk der Heilige Familie aan de Overzijde
— laten den lezer zien dat er in de Curacaosche bouworde —
om van andere belangrijke verschilpunten niet te spreken — veel
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is dat heelemaal niet lijkt op de Hollandsche, vroegere of heden-
daagsche. En of inderdaad de aanleg der stadsgedeelten Pieter-
maai en Scharlo wel Indisch genoemd mag worden, zooals Brensa
doet? Curacao, zooals het reilt en zeilt, met zijn zee en zijn zon-
licht, met zijn lichtgetinte huizenmassa's en zijn grillige lagunen-
formatie, met zijn klippen en heuvels rondom, met zijn zwarte
gezichten en zijn vreemde stemmen, is nu eenmaal moeilijk te
vergelijken bij eenig ander woonoord, eenig ander nijverheids-
of verkeerscentrum.

Natuurlijk geeft Brensa de noodige aandacht aan het olie-
bedrijf op Curacao; veel studie heeft hij echter overigens van de
Curacaosche toestanden — vroegere of hedendaagsche — niet
gemaakt. Hoewel het beschikbare bodemwater tegenwoordig
voor een zóó groot deel voor fabrieksdoeleinden wordt gebruikt,
dat voor de behoeften der bevolking zeewater moet worden ge-
distilleerd, meent de schrijver dat een irrigatiesysteem den land-
bouw zou kunnen bevoordeelen; de divi-diviproductie noemt hij
als de bron waaruit vroeger de inboorlingen zich een uitstekend
bestaan konden verwerven. Hij heeft het over de Secretarie der
„stad" en meent dat er in Curagao nog geschutterd wordt. Van
den eersten apostolischen vicaris op Curacao, Martinus Johannes
Niewindt, die in 1824 als apostolisch prefect der missie op het
eiland aankwam, spreekt hij als van pastoor of pater Niewindt.
Aan den anderen kant echter zijn de soms geringe zorg aan open-
bare eigendommen besteed, de armoedigheid van inrichting der
landskantoren en de achterlijkheid op het gebied der verkeers-
middelen hem niet ontgaan.

Circa 90 van de 272 bladzijden welke Brensa's boekje bevat
worden geheel door plaatjes in beslag genomen, behalve die
welke hier en daar tusschen den tekst zijn geplaatst en behalve
de groteske vignetjes van Jo Spier, die op het grappig-bonte
kaftje herhaald worden, jammer is het evenwel dat in het boekje
niet een grooter getal mooie en nieuwe foto's zijn opgenomen.
Eenige leelijke, donkere plaatjes daarentegen, waarop niets in-
teressants te zien is, hadden zeker moeten zijn weggelaten, het
antieke kaartje van Barbados uit Aspinall's Pocketguide en de
oude suikermolens uit Rodway's Guiana hadden wel gemist kun-
nen worden, evenals ettelijke overbekende gezichten uit Cura-
cao.

Niet als reisbeschrijving — en zeker niet als informatiebron —
heeft B's boekje verdienste, maar toch blijft hij die het ten einde
toe heeft gelezen en dan — evenals de schrijver zelf doet — de
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rekening opmaakt niet onbeloond. De eenvoudige beschouwin-
gen van den schrijver geven toch eigenlijk wel iets te denken,
ondanks de journalistieke vluchtigheid waarmede hij naar eigen
verklaring het leven daarginds inderhaast heeft waargenomen.
Hier is iemand aan het woord, die niet alleen voor het eerst een
grooter stuk van de Nieuwe Wereld te zien heeft gekregen, maar
waarschijnlijk ook voor het eerst zich had verdiept in de geschie-
denis van het geweldige Europeesche avontuur dat vier eeuwen
geleden aan de overzijde van den Atlantischen Oceaan is aan-
gevangen. Het is goed er eens aan herinnerd te worden dat in
uitgestrekte Amerikaansche gebieden het avontuur nog altijd
voortduurt en wie zou ons dat beter voor oogen kunnen stellen
dan een Brensa, die kersversch, wildvreemd en jeugdig frisch
tegenover het geval staat!

Wie Brensa volgt, die ziet op twee plaatsen het licht hoop ver-
wekkend doorbreken, die neemt twee veroveringen waar, door
„the Nordic race" op de tropen behaald, die vindt twee mogelijk-
heden verwezenlijkt, te weten Panama en Curacao.

W. R. MENKMAN.
Amsterdam, Juni 1931.
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