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Onze «7anie« t» iVeierZ. FFestf-/nrf*« e« o"e
overige et'/aw^e» wa» ie Caratfo'sc/je Zee, Fe-
«ez«e/a ew Co/wraèia, door Fr. M. Realino,
onderwijzer aan het St. Thomas-College. Cu-
racao. 2de druk. Uitgave van het St. Tho-
mas-college 1931. Prijs f. 1.30.

Het is nog maar twee jaren geleden, dat ik den eersten druk
van dit boekje aangekondigd heb. De juistheid mijner gunstige
beoordeeling leid ik ook hieruit af.

Wederom weet ik slechts goed van deze uitgave te zeggen. De
uitbreiding van den tekst met 50 % verhoogt de waarde (niet
den prijs) van het werk met een gelijk percentage. De kaartjes
zijn verbeterd en vermeerderd; eenige foto's zijn vervangen en
haar aantal is zeer toegenomen. Ik zie in dit laatste het omgekeer-
de van een bezwaar.

Er is op gerekend, dat collega's van den schrijver, bepaalde ge-
deelten zullen willen overslaan. In den vorigen druk werd dit ge-
zegd van „minder belangrijke gedeelten". Ik vraag mij echter af,
of bepaalde gedeelten voor leerlingen niet wat te zwaar zijn, en
denk daarbij in de eerste plaats aan de hoofdstukken over de ge-
ologie van de eilanden, die opnieuw bewerkt zijn, waarbij ook de
expeditie-Rutten een woord mee gesproken heeft. Anderzijds
verhoogt dit de aantrekkelijkheid van het boekje als kleine en-
cyclopaedie, zooals ik het in 1929 noemde.

Drieërlei kan met deze uitgaaf bereikt worden op onderwijs-
gebied. Zij is geschikt als leerstof voor den Curacaoschen leerling,
die zijn naaste omgeving goed moet kennen; zij kan gebruikt als
handboek voor den Nederlandschen onderwijzer; goede diensten
zal zij ook kunnen bewijzen als leesstof op de scholen in het moe-
derland. En daarnaast is het boekje een handige vraagbaak voor
ieder, die wat van deze streken weten wil, en bijv. op zijn plaats
op de redactietafels onzer dag en weekbladen. Daarom vermeld ik
hier, dat het in Tilburg verkrijgbaar is aan het R. K. Jongens-
weeshuis.

B. DE GAAY FORTMAN
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Joannes de Laet, /aer/yc^ FeWiai?/ wra

in derthien Boecken. Eerste
deel, boek I—III (1624—1626), uitgegeven
door S. P. l'Honoré Naber. Met portret,
vier kaarten en platen en een overzichts-
kaart der Antillen. 's-Grav. Mart. Nijhoff,
1931 (dl. XXXIV van de werken uitgegeven
door de Linschoten-vereeniging).

Wie was De Laet ? Weinig is van hem bekend. Zijn beteekenis
als Nederlandsch geograaf, schrijft Naber, is nog niet duidelijk in
het licht gesteld; wel blijkt zij uit het werk waarvan de titel hier-
boven is afgeschreven en uit de „Nieuwe Wereldt", met weinig
anders dan zeil-aan wij zingen en kustbeschrij vingen, in 1625 ver-
schenen, op nieuw uitgegeven in 1630, vertaald in het latijn in
1633, in het fransch in 1640. De kaarten van de Nieuwe Wereldt
zijn van Hessel Gerritsz. Waarbij nog valt te vermelden de serie
landbeschrijvingen (1629—1642) voor de zakbibliothek der
Elseviers: Spanje, Frankrijk, Noord-Nederland, Turkije, het
Rijk van den Grooten Mogol, Perzië, Portugal, Polen. Een man
van breede ontwikkeling moet De Laet zijn geweest; hij stond
in briefwisseling met de kundigste menschen van zijn tijd; een
onderzoek in die richting kan misschien nog iets voortbrengen.

Een overzicht als het door De Laet geleverde kan niet meer
geschreven, en bezwaarlijk aangevuld worden, want het materi-
aal dat hij bewerkte is verdwenen. Hoe er met de archieven van de
Amsterdamsche Kamer der West-Indische Compagnie is geleefd,
kan men vernemen uit een rapport van J. Romeyn Brodhead,
waarin deze verzekert, dat alle boeken, staatsstukken en papieren
van welken aard ook, die van vóór het jaar 1730 dateerden en aan
die Kamer hadden behoord, op een daartoe fl«» wege tó £>e/>arfe-

wan /Co/onjë» gegeww /as£, t» J 5 2 J t» 7 ô ew&aar ZÏ̂ 'M wer-
. Dat het in Zeeland niet minder vandaalsch is toegegaan,

aldus lezen we verder in de Inleiding, blijkt uit een schrijven van
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Frederik Muller d.d. 8 Mei 1879 aan het Aardrijkskundig Ge-
nootschap, vermeldende, dat hij in vroeger jaren honderden ge-
teekende kaarten uit het scheurpapier der Oost- en West-Indi-
sche Kamers te Middelburg had gehaald. Waar dat scheurpapier
en waar die kaarten zijn gebleven aldus Naber, vermeldde Muller
uit den aard der zaak niet. De opmerking is kostelijk, en vooral
is dat de toevoeging „uit den aard der zaak". Nog steeds wordt
er opgeruimd, met woede en zonder oordeel; waarom anders al de
vereenigingen tot bescherming van dit en van dat ?

De West-Indische Compagnie kan, behalve op eenige fraaie
historische prenten (met toelichtingen van Hessel Gerritsz en van
Claes Jansz. Visscher) bogen op den omvangrijken arbeid van
Joannes de Laet, waarvan thans de eerste drie der dertien Boe-
eken op nieuw worden afgedrukt. De overeenkomst van den jon-
gere, Begin en Voortgang met het oudere Jaerlijck Verhael be-
staat voornamelijk daarin, dat beide van zeetochten gewagen;
eerstgenoemde van reizen naar Azië, laatstgenoemde van on-
dernemingen naar en in de Amerikaansche wateren. Het verschil
vloeit voornamelijk daaruit voort, dat de oostersche verhalen
van Begin en Voortgangh rechtstreeks zijn getrokken uit dag-
boeken en aanteekeningen van personen van zéér uiteenloopende
ontwikkeling, die dikwijls in den populairen toon vervallen, ter-
wijl De Laet naar hartelust mocht beschikken over de archieven
der Compagnie en geen reden had om alle klassen der bevolking
te bereiken. Daarom heeft hij een aaneengeschakeld verhaal kun-
nen leveren van alles wat gedurende de jaren 1621—1636 in het
Westen werd bedreven, welk overzicht blijk geeft van liefde tot
het onderwerp, van goeden smaak, van wetenschappelijken zin en
vóór alles, eenheid van uitvoering toonend. Tot het jaar der
definitieve Nederlandsche vestiging te Pernambuco (1630) had
De Laet in beginsel niet anders te geven dan reizen, omdat het
bedrijf der Compagnie aanvankelijk uitsluitend op het water
lag. Bij de ondernemingen der O. I. Compagnie voelt men overal
den prikkel dien alleen het onmiddellijk winstbejag kan geven;
bij die der West-Indische vragen aanvankelijk veroveringstochten
en kaapvaart de aandacht; na 1630 komt de geschiedenis van
het nieuwverworven bezit in Brazilië meer op den voorgrond, al
verwaarloost de auteur geenszins het verder bedrijf te water.

Behalve in den beginne, aldus Naber, waar De Laet zijn aan-
loop neemt, is het verhaal streng systematisch, chronologisch
ingedeeld en in kroniekstijl geschreven. Elk jaar (te beginnen
met 1624 en iets van 1623) vult een boek, zoodat 13 boeken noo-
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dig zijn om het eind van 1636 te halen. Daar Graaf Johan Mau-
rits van Nassau 23 Januari 1637 optrad als Gouverneur van Bra-
zilië, bestaat er, althans wat dit gewest betreft geen hiaat tus-
schen het werk van De Laet en dat van Caspar Barlaeus, die de
regeering van dezen landvoogd omstandig heeft voorgedragen.
Het kroniekmatige van De Laet uit zich in den stijl. Het is, doet
Naber opmerken, alsof hij zichzelf wegcijfert, geen eigen mee-
ning heeft, volstrekt onzijdig wil zijn. Het Verhael is dientenge-
volge wel leerrijk maar zelden levendig, en deze voorzichtigheid
heeft ten gevolge, dat de auteur niet kan worden beschouwd in
verband met zijn boek.

Het kort overzicht van het Tweede Boeck begint aldus: „Piet
Heyn steekt over via Annobom, in de Golf van Guinee, van de
Congo-kust naar Brazilië. Een onderneming tegen Espiritu Santo
mislukt. Hij vindt de Allerheiligenbaai door de Portugeezen bezet
en de stad S. Salvador door hen belegerd; onmachtig om hulp te
verleenen, vertrekt hij naar patria" (bl. 63).

Twee kaarten zijn te raadplegen bij de beschrijving; tegenover
bl. 18 die van de „Baya de todos os sanctos"; en een andere
tegenover bl. 20, van de stad S. Salvador, op een berghelling,
aan de baai, met vele schepen. Een uitvoerige legende wijst ons
de bezienswaardige punten; te midden van het ghewaldigh
schieten met grof Gheschut (spelen heet dit in krijgstaal) vindt
de lezer verpoozing wanneer hij op deze kaart afgebeeld en in de
legende beschreven vindt „twee groote wind-asen daer mede alle
swaere dingen langhs twee groote steyle sleden (van hout ghe-
maeckt) werden opgewonden in de bouen-Stad, leggende on-
trent hondert vadem hoogte wyt uyt het water". Een goederen-
lift dus in 1624, langs een hellend vlak zich bewegend. De heer
Naber teekent in een noot daarbij aan: „Gemoderniseerd bestaat
dit transportmiddel daar nog. In 1895 zag ik er een kabelspoor
enelevatoren". En dan de molens, Suyckermolens — de suiker
was destijds een beter artikel dan tegenwoordig. Piet Heyn was
fel op ladingen suiker. „Den 6den wierden een vremt Schip ghe-
waer d'welck zij naer jaechden, ende ontrent de middach ver-
overden, quam van Rio de Jenero ende was gheladen met hon-
dert en vijf en dertich kisten Suycker. Ende alsoo den Ammirael
uyt de ghevanghens verstondt datter in Rio de Jenero noch twee
Schepen zeylreedt laghen, ende op 't kommen waren, d'een met
vierhondert ende d'ander met vierhondert en vijftigh kisten, soo
vondt geraden daer ontrent noch weynich tijdts te houden".
Een admiraal laat zooveel suiker zich niet ontgaan en wacht op
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't zoete winstje. „Den 8sten kreghen een van de selve Schepen
in 't ghesichte, ende jaeghen daer naer tot op den nacht, alsoo
wanneer 't selve haer ontdonckerde, ende onse Schepen quamen
weder bij een, uytghenomen dat van den Ammirael en sijn Cha-
loupe, doch 'sanderdaeghs quam 't selve mede te voorschijn"
ondanks al de moeite was hét schip in 't duister ontsnapt. En dan
beweert Naber, dat het Verhael wel leerrijk, maar zelden levendig
is; zonder lang zoeken kan men menige levendige bladzijde vin-
den.

„Des anderen daeghs vergaderde den Ammirael den Raedt
en wierdt de noodighe ordre beraemt tot uytvoeringhe van den
tocht op 't Stedeken Spirito Sancto. De macht bestondt meest in
Bootghesellen, die luttel op landtochten bedreven zijn, ende niet
ghewoon eenighe Krijghs-ordeninghe te houden, weshalve goedt
gevonden werdt dry Compagnien daer van te maecken, ende als
' t volck ghelandt soude wesen, de ghelederen soo instellen, datter
twee Solaten aen de sijden ende twee Matroosen binnen't ghelidt

K souden trecken. Des middaghs voeren met de Zeewind de Rievier
op, ende zeylden tot voor de Plaetse; settent daer een slinger-
worp van de Strandt, d'een schip naer d'ander, zoo dat alle met
een heele sijde op de Plaetse konden schieten. Daernaer brochten
't volck met de Booten aan des Ammiraels boordt, ende voeren

': doen ghelijckerhandt aen landt, en stelden haer volck in slach-
i ordre. Doch also daer weynich ruymte was om alle 't Volck in
| slachordre te stellen, soo trock den Ammirael met acht of thien
) gheleden een weynich opwaerts. De Inwoonders van dese Plaet-
^ se de komst van ons volck vernomen hebbende, hadden haer
f'. tot teghenweer bereydet, en een metalen Camerstuck gheplant
fi recht op de wegh, die ons volck moste inkommen, en gaven vier

soo haest als sy ons volck begaen mochten. Den Ammirael dit
; ziende, sprongh ter zijden af achter een huys en zoo haest den

scheut gedaen wat weder voor, 't volck vermanende tot een kloe-
i eken aanval; maar alsoo de Officieren en insonderheyt de Capiteyn
| noch niet voor aen was, ende de ghelederen niet volghens de

beraminge ghestelt waren, maer meest Bootsgesellen vooraen,
soo en was der gheen ghehoor, maer begonden om te sien, be-
vreest zijnde voor het geschut".

Levendig is dit verhaal toch stellig; de admiraal, wegspringen-
de zoodra er werd geschoten, en te voorschijn komend zoo haast
den scheut gedaan was, de roerigheid van de bende die geen ge-
hoor had voor de bevelen, de mennekes die eindigden met vluch-
ten in groote confusie — 't is een en al beweging.
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Boek I begint met de oprichting van de W. I. C, geeft het i
plan van een aanval op de Allerheiligen-baai en de samenstelling •
van de derwaarts gezonden vloot onder Jacob Willekens en Piet j
Heyn; voorts een beschrijving van de baai en haar omgeving, zoo- :i
mede de verovering van de stad S. Salvador. Gouverneur van j
Dordt aanvaardt het opperbewind; en sneuvelt, Willekens ver- • -j
trekt naar patria, Piet Heyn naar Neder-Guinee. Zij die dit 'j
vreemd vinden moeten den tekst lezen: „te beschrijven wat verder 1
in de Bahia sich heeft toeghedragen, is seer onlustigh ende ver- !
werret zoo dat alleen kortelijck sal seggen, dat naer de doodt van i
den Gouverneur de Heere van Dorth het daer seer onachtsaem- :|
üjck ende godtlooslijcken heeft toeghegaen". Heeft de lezer wel ;
eens gehoord van Don Francisco de Sarmiento, van zijn schip, - ;!
met / 158.000 aan zilver, behalve hetgeen verduisterd werd? j
„Kostelijcke juweelen van gout verder vervreemt"....

Er wordt veel gevaren in dit eerste boek: een vloot uitgerust
onder Jan Dirksz Lam; een vloot onder Boudewijn Hendricks en
Andries Veron; een onder Hendrik Jacobsz Kat; het jacht |
Windhond naar de Allerheiligenbaai; de Commandeur Pieter
Schouten bekruist de Antillen, de kust van Venezuela, Haïti, Ja-
maica, Cuba, Florida, de Bermudas en de Eil. boven den wind;
de Eendracht maakt een kruistocht door de Golf van Mexico.
Philips van Zuylen verzeilt naar Neder-Guinee en vindt daar
Piet Heyn, die met 4 schepen was gekomen van de Allerheiligen-
baai. En dat alles in één jaar, 1624.

Zoo gaat het verder in 1625 en 1626. In de eerste helft van
September 1626 ontmoet Piet Heyn de zilvervloot; meer dan 40
schepen, maar vermag haar niet aan te tasten. De tekst bij De
Laet luidt: „Hadde de Vloote van den Generael Boudewijn Hen-
driksz daer bij moghen wesen, daer ware de schoonste occasie
gheweest om den vyandt afbreucke te doen, die men in vele jaren
hadde konnen aentreffen, dan het beliefde Godt doen niet".
Volgens Naber, die meermalen naar het Archief Piet Heyn ver-
wijst, luiden diens eigen woorden aldus: Hadde saeck geweest
dat ik den voorszegden Heynsz daer ghevonden hadde mitsga-
ders den Admirael Jan Diercksz Lam, soude met Goddelicken
hulpe ons will van de ganse vloot ghehadt hebben. Het doet mij
wee daer op duinckend soo schoone occasij voorbij hebbe moeten
gaen door het manckement van assestentie".

's Anderen daags, langs de kust van Florida, kwamen drie
kano's met „Wilden" bij de schepen, „schrickelijck om aen te
sien, want waren 't lichaem ende aensicht ghelerwut met veel-
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derhande couleuren; daer beneffens heel naeckt, alleen de scha-
melheyt bedekt met een mat jen ghemaeckt van basten van boo-
men, en achter met een staert daer een quast aen hongh". Poo-
vere ruil voor een zilvervloot!

Behalve de reeds genoemde platen bevat het mooie boek een
door C. Craandijk geteekende overzichtskaart der Antillen, met
de reis-trekken van Pieter Schouten, 1624—'25, Boudewijn Hen-
driksz, 1625—'26, en Piet Heyn, 1626. Dan een grondt-teecke-
ning vande Stadt en Kasteel Porto Rico ende gelegenheyt vande
Haven; zoomede Porto Rico nogmaals, afzonderlijk. Geheel voor-
aan een portret van Joannes de Laet Antwerpianis naar het ori-
gineele portret door I. v. Bronchorst.

De Compagnie, na de tegenvallers aan de Allerheiligenbaai en
voor Porto Rico ondervonden, was niet zoo terstond nij machte
nieuwe gebieden te gaan veroveren. „Eerst in 1629, schrijft Naber,
wanneer zij zich gesterkt voelt door den millioenenbuit van Piet
Heyn, komt zij op adem, maar dan rust zij ook terstond weder
een vloot uit, bemand met ruim 1000 koppen onder den Generaal
Hendrik Loncq".

Tien boeken wachten ons nog na dit drietal — de Laet vervolgt
zijn verhaal en Naber gaat voort met dezen tekst te voorzien
van aanteekeningen, steeds nuttige, en noodige, altijd afkom-
stig van den deskundigen zeevaarder.

Sn.

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


