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„De geschiedenis van Curacao", zoo schreef een vraagbaak
onzer dagen, „bestaat (overigens) grootendeels uit twisten over 't
begeven van ambten en de grenzen van het gezag van den direc-
teur" i).

Dit mocht inzonderheid van toepassing heeten op het bestuur
van de gouverneurs Juan Pedro van Collen, 1731—1738, en Jan
Goles, 1738—1740, 't welk eene periode vormde van troebelen en
onregelmatigheden, van krakeelen en gezagsoverschrijdingen, van
partijschappen onder de burgerij en onder de leden van het be-
stuur. Ook van finantieele iesonim, 't geen reeds aangevangen
was onder v. Collens voorganger, Du Fay, die met de noorderzon
verdwenen was, met achterlating van aanzienlijke schulden.

Deze had zich bij de bewindhebbers in 't vaderland reeds lang
verdacht gemaakt door zijne slordige boekhouding; eene slordig-
heid, welke steeds ten prejudice kwam van de kas der W. I. Com-
pagnie. Herhaaldelijk was hij aangemaand om achterstallige gel-
den over te maken, doch hij was steeds in gebreke gebleven om
daaraan te voldoen, Zijn opvolger v. Collen, die tot dusver kom-
mandant van het garnizoen was geweest, ontving de opdracht om
de niet afgedragen gelden van Du Fay te innen. Doch dit gelukte
hem slechts ten deele, daar deze voorganger eenige maanden na
zijn gedwongen aftreden heimelijk het eiland verliet en de cura-
tors van zijn boedel eene schromelijke wanorde in zijne zaken ont-
dekten. Zoo werd na zijn vertrek nog eene vordering van 24000
pesos te zijnen laste aangeboden, welke uit 's mans berooide nala-
tenschap niet kon worden voldaan.

Over v. Collen vermeldde de kroniekschrijver (Hamelberg) dat
er van zijn bewind niet veel anders te zeggen was, „dan dat het
zich kenmerkte door groote willekeur, die onder de burgerij veel
verdeeldheid veroorzaakte". Bijna zeven jaren bleef hij aan het
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bestuur, dat zich juist niet door ingrijpende gebeurtenissen onder-
scheidde, maar wel door eigendunkelijke of wederrechtelijke han-
delingen. Zoo maakte hij in justitieele zaken, ten einde zijn wil
door te drijven, steeds gebruik van zijn recht op twee stemmen,
waartoe hij echter alleen bevoegd was ingeval de stemmen staak-
ten. Brieven, aan den gouverneur en rade gericht, werden door
hem alleen geopend en hij gaf van den inhoud aan de raadsleden
slechts kennis wanneer dit met zijne inzichten strookte. Op eigen
gezag veranderde hij het ceremonieel bij den otvangst van 's Lands
oorlogsschepen; hij gaf brieven van meerderjarigheidsverklaring
uit, waartoe alleen de Staten Generaal in Nederland bevoegd wa-
ren ; hij ontsloeg op eigen gezag den kapitein-luitenant Bernagie,
den commissaris van den slavenhandel Jan Luis, den predikant
Rasvelt en de raadsleden Flier en Houtschilt.

Dergelijke arbitraire of onrechtmatige handelingen lokten het
protest der benadeelden uit en verschillende daarvan werden door
bewindhebbers gedesavoueerd, zoodat hij genoodzaakt werd daar-
op terug te komen, 't Meest veroordeelden zij zijne houding in za-
ke het Hollandsche schip £Zisa&e2/j. In 1736 was dit vaartuig met
eene rijke lading onderweg van Curacao naar Amsterdam, toen
het, te samen met het schip /Issew^///, door Spaansche kapers
werd buitgemaakt. De klachten daarover bij de Spaansche autori-
teiten ingediend, bleven zonder gevolg. Kort daarop liep de £7isa-
fotó, thans onder Spaansche vlag, de haven van Curacao binnen
en in plaats van terstond beslag te leggen op schip en lading liet de
gouverneur het vaartuig ongehinderd vertrekken zoodra de kapi-
tein hem had schadeloos gesteld voor de verliezen, welke v. Collen
persoonlijk geleden had; nl. doordien hij bij de ladingen van beide
prijsgemaakte schepen geïnteresseerd was geweest. Door dit ac-
coord tusschen gouverneur en gezagvoerder had derhalve de eer-
ste zijn persoonlijk belang vóór het belang der Comp. laten gaan.
Op de scherpe brieven van bewindhebbers dienaangaande ant-
woordde hij slechts, dat zij zelve immers den last hadden gegeven
om in het belang van den handel aan Spanje zoo min mogelijk re-
den tot ongenoegen te geven. Doch met die uitvlucht waren be-
windhebbers niet gediend, en zij antwoordden dat daarmee toch
nooit bedoeld kon zijn om te berusten in een volkomen onwettige
daad, zooals het nemen van de £7ïsaö< /̂j en ^4ssew^e//i geweest
was. Hem werd tevens gelast om de schadevergoeding van 1492
pesos, welke hij van den Spaanschen kapitein ontvangen had, tot
nader order onder zich te houden. Hij bleef voor deze zaak slecht
aangeschreven staan en de klachten der burgerij, welke tegen hem
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ingediend werden, droegen er niet toe bij om zijne positie te ver-
sterken.

Onder zijn bestuur werden eenige herstellingen aan de forten
gedaan; de Koloniale Raad werd met drie burgerleden vermeer-
derd en aan Roelof Cales werd octrooi verleend voor de oprichting
van een korenmolen op het plein, sedert Molenplein genoemd. In
den laatsten tijd van zijn bewind werd hij ziekelijk, hetgeen hem
in verband met de klachten der burgers en zijn bedorven conduite-
staat in 't vaderland, drong om zijn ontslag te vragen, 't Werd
hem ook aanstonds verleend; doch bewindhebbers, die den heime-
lijken aftocht van Du Fay en de door dezen nagelaten schulden
nog niet vergeten waren, bepaalden tevens dat v. Collen het eiland
niet mocht verlaten alvorens alle zaken betreffende zijn beheer
zouden zijn afgedaan. Voorts zou de schade, door zijn willekeurig
optreden aan ettelijke burgers berokkend, vergoed moeten wor-
den en aan de Comp. dienaren werd vergund om in rechten tegen
hem op te treden voor geleden verlies aan traktementen en rant-
soenen. Dit betrof hoofdzakelijk de ambtenaren, die door hem op
eigen gezag waren ontslagen.

Er behoefde intusschen geen vrees te bestaan dat v. Collen het
eiland zou verlaten op dezelfde wijze als Du Fay, want hij kwam
drie maanden na zijn ontslag te overlijden. Volgens zijne partijge-
nooten zou zijn dood niet zoozeer te wijten zijn aan zijne ziekte als
wel aan het verdriet hem berokkend door tegenstanders, die hem
genoodzaakt hadden zijn ontslag te vragen. En ook aan de gesties
van zijn opvolger, Jan Gales, die zijne goederen in beslag nam,
zijne vrienden vervolgde en zijne vijanden begunstigde. Dit was
ook de meening van den lokalen hekeldichter, die in een schimp-
dicht op Gales zich uitliet:

Doen heeft hij gaan verhaasten van Collen sijn doot,
Nademaal hij sonder reeden
Af nam veel valsche eeden
Tot beschuldiging groot,
Waar meede hij, die siek lag, aanviel als een beest,
Die door alle dees chagrijnen
Anders niet deed als quynen
Tot hij gaff den geest,
Tot droefheyd van veel menschen die dat sagen aan.
Selfs waaren de partijen.
Die hem niet mogte leyen.
Daar van aangedaan.

De schrijver van Zta oniroer^ ffo/Zawd liet zich in denzelfden
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geest als deze hekel- en kreupeldichter uit, waar hij van Gales ge-
tuigde :

„De Oud Gouverneur van Collen werd zoo schandeleus behan-
delt dat hy, de vexatiën niet langer kunnende dragen, in een quy-
nende ziekte verviel, en tot zyn laatste uur toe om wraak tegen de
geweldenary riep, met bede dat zyn Vrienden na zyn dood satis-
factie van zyn goeden naam zouden vorderen. Na het overlyden
van voorn. Heer van Collen nam den Gouverneur alle deszelfs Ef-
fecten in beslag, zoodat niemant in staat was om de Rekeningen
te vereffenen."

Van Collen was gehuwd met Clara Catharina Kerckrinck, uit
welk huwelijk vijf kinderen geboren werden. Hij behoorde tot een
aanzienlijk geslacht, afkomstig uit Aken, dat in 1589 wegens ge-
loofsvervolging Duitschland had verlaten en zich te Amsterdam
metterwoon gevestigd. Een der voornaamste leden was mr. Fer-
dinand van Collen, heer van Guntersteyn en Tienhoven, die in
1688 bewindhebber was van de Westindische Comp.

Toen v. Collen in 1738 werd opgevolgd door Jan Gales kon de
burgerij van Curacao zeggen dat ze met dezen gouverneur /row
/fo /ry*»g />«» mto tótf /*>£ gekomen was.

Tijdens zijne benoeming bevond hij zich in Nederland, waar hij
üls kapitein in het leger der Staten diende. Te voren had hij een
twist gehad met een anderen officier, Lusanet of Luknette ge-
naamd, welke hem bij die gelegenheid door het venster had ge-
worpen van het vertrek waar de twist was ontstaan. Het geval
was ruchtbaar geworden, en later verzuimde op Curacao de hekel-
dichter niet om in een spotliedje daarvan partij te trekken. Reeds
vóór zijn vertrek uit Nederland geraakte hij in een ander geschil
met een zeeofficier over eene wimpelkwestie. Aan boord van het
schip Gtferfrwtfa, dat hem naar Curacao moest brengen en dat ter
reede van Texel op een gunstigen wind lag te wachten, had hij den
wimpel of standaard laten hijschen, ofschoon dit distinctief nooit
door een koopvaardij schip werd gevoerd. Daarover ontving hij
van den kapitein ter zee de Greve, die met zijn tot 's Lands vloot
behoorend schip eveneens ter reede van Texel lag, het verzoek om
dien wimpel te strijken, als zijnde eene onrechtmatige onderschei-
ding. Doch dit werd door Gales geweigerd, die zich beriep op zijn
rang als gouverneur. De Greve maakte hem daarop duidelijk dat
hij de prerogatieven, welke alleen aan de schepen van 's Lands
vloot toekwamen, zou weten te doen eerbiedigen en diende een
aanklacht tegen hem in bij de Admiraliteit van Amsterdam.

Enkele dagen daarna viel een ander schip van de vloot onder
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bevel van den kapitein ter zee de Visscher te Texel binnen en voer
voorbij de Ggerfrwa'a, waarbij Gales den kapitein van dit laatste
schip gelastte om zich van het salueeren met de vlag te onthouden.
Dit was in strijd zoowel met de etikette ter zee als met de bestaan-
de voorschriften en gaf aanleiding dat de Visscher zich over deze
krenking bezwaarde. Echter had geen van deze beide incidenten
eenig verder gevolg, doordien kort daarop de wind draaide en de
Gierfru/ifa de reis naar Curacao kon aanvaarden. De verstoorde
marine-officieren hadden „das Nachsehen."

Bij aankomst aldaar herhaalde zich nog eens dezelfde wimpel-
kwestie. Er lagen daar voor anker de oorlogschepen Wesfen2y£s-
Aom kapt. de Petersen en De £tesc/?m«er kapt. Simon Versteve-
ren, terwijl later nog binnenvielen de 77i£yZmg£M, MüWetöwrg en
Gottderafc. 't Mocht gezegd worden dat de kolonie destijds beter
beschermd was tegen een vijandelij ken aanval of overrompeling
dan in onze dagen, onder het kortstondig bewind van den gouver-
neur Fruytier. De Geerfrwia kwam de haven van Curacao binnen
met den standaard in top, dezelfde die reeds ter reede van Texel
geheschen was. Deze onregelmatigheid bij een koopvaarder wekte
aanstonds de bevreemding op van kapt. de Petersen, die het voor
Curacao gestationneerde oorlogsschip Wesferiy&s/jom komman-
deerde. Hij zond naar boord van de Geerfr'HYtf'a de uitnoodiging om
dien wimpel neer te halen, hetgeen Gales niet alleen weigerde,
maar ook bejegende hy de Petersen, toen die hem bij de aankomst
kwam complimenteeren, op zulk eene „indecente wijze", dat de
ander daarover eene aanklacht indiende bij bewindhebbers. En
deze noodzaakten Gales om bakzeil te halen; zij gelastten hem om
de Petersen aan boord van zijn schip zijn leedwezen te betuigen
over zijne onheusche houding.

Die wimpelkwestie bleef echter eene doornige kwestie, welke
ook daarna tot strubbelingen leidde. Aldus bij aankomst van het
schip /aw Daw, met den wimpel in top. Het behoorde wel is waar
niet tot 's Lands vloot, doch het was op last van de Admiraliteit
tijdelijk in dienst van den Lande genomen en als zoodanig met de
overige schepen der vloot gelijkgesteld. Gales, die eene leer was
toegedaan in den trant van Molière: „Nul n'aura du pouvoir hors
nous et nos amis", gelastte aan den kapitein van /an Daw om
dien wimpel neer te halen. Tegelijk liet hij aan kapt. de Petersen
als de hoogste marine-officier in de kolonie weten, dat hij, wan-
neer aan dien last niet voldaan werd, „aan alle de scheepen en
vaertuygen in de haven leggende zoude gelasten wimpels van hun-
ne scheepen te laten waeyen". Aldus zou een standaard ophouden
een distinctief te zijn.
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Wellicht waren de moeilijkheden bij de aankomst van de Geer-
frwiia in dit opzicht vermeden, indien daarover eenige bepaling
was opgenomen in de „Memorie hoe en op wat wyse de directeur
Jan Gales op het Eyland Curacao zal moeten werden geïnstalleert
en waarna hij zigh in deesen sal hebben te gedragen". Doch in het
geval was niet voorzien; het protocol betrof voornamelijk de ont-
vangst aan wal. Daarbij werd voorgeschreven dat de nieuwe
gouverneur van zijne komst terstond kennis zou geven aan zijn
voorganger, die gehouden was binnen 24 uren eene raadszitting te
beleggen om kennis te nemen van de aanschrijving van bewind-
hebbers. Met de ontvangst en verwelkoming aan boord was belast
de secretaris yan den Raad; het schip moest de forten salueeren
met negen kanonschoten, die met zeven schoten „van wegens de
Comp." beantwoord zouden worden. De nieuwe gouverneur zou
aan wal zijn weg nemen tusschen het £« Aaie geschaarde garnizoen
en gewapende burgerij; des anderen daags zouden die troepen ge-
rangeerd worden voor het kasteel, van welks pui de voorlezing zou
worden gedaan van de commissie der Staten-Generaal en van be-
windhebbers. Daarna zou de nieuw optredende gouverneur wor-
den voorgesteld en geïnstalleerd „met de solemnityten in dierge-
lijke occagiën gebruykelyk", en zoowel de Comp. dienaren als de
opgezetenen in zijne handen den eed van trouw afleggen.

„Twelk gedaan zynde zal 't voorn, guarnisoen drie Salvoos
schieten, ende wijders dien dagh met Vreugde en Vrolykheyt wer-
den doorgebragt."

Voor vreugde en vrolijkheid was men op Curacao bij zulke ge-
legenheden altijd te vinden, doch het zou niet lang duren of de be-
volking zou ervaren dat deze opvolging van v. Collen door Gales
wel eenige overeenkomst had met de bijbelsche opvolging van ko-
ning Jerobeam door Rehabeam. De nieuwe gouverneur toonde
zich eenheerschzuchtigeen stijfhoofdige meester, die in twee jaar-
ren tij ds meer protesten en aanklachten uitlokte dan met v. Collen
in zeven jaren het geval was geweest. En ondanks de herhaalde
terechtwijzingen, welke hij van bewindhebbers ontving, bleef hij
de verzenen tegen de prikkels slaan. Zijne oude veete tegen mari-
ne-officieren, die tot zijn groot leedwezen niet aan hem onderge-
schikt waren en waarvan hij reeds in het vaderland had doen blij-
ken, zette hij in de kolonie voort. Gestadig had hij geschillen, in-
zonderheid met kapt. de Petersen, over het salueeren van hoofd-
officieren door de wacht, over het bedanken voor het saluut en an-
dere kwesties den vorm betreffende. Veelal appeleerde men over
zulke geschilpunten, die in den grond gezagskwesties waren, bij
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bewindhebbers en daarbij werd de gouverneur niet zelden in 't on-
gelijk gesteld. Zij schreven hem „met groot ongenoegen te zien dat
hij zich met 's Lands officieren meer en meer brouilleerde door
sustenuen, welke door hem nooyt souden kunnen werden gedefen-
deert ofte goed gemaakt." En die toon van berisping werd daarna
nog verscherpt door de aanschrijving:

„Wij verwagten van UEd. in het vervolg eene meer voorsigtige
en discreete behandeling, ten eynde wij ons van onse gedaane ver-
kiesinge niet hebben te wandanken" (berouwen).

't Is jammer — schreef Hamelberg — dat dit laatste werkwoord
verloren is gegaan.

Tegelijk met zijne benoeming hadden bewindhebbers eenige
verandering gebracht in de wijze van aanvulling van den Politie-
ken Raad, en in de bevoegdheid van den gouverneur ten aanzien
van het privé handeldrijven. Dit was met eene enkele uitzondering
zooals bij de benoeming van Joan Doncker, voor de gouverneurs
nooit geautoriseerd, zoo min als voor de meeste dienaren der
Comp., doch met het oog op het geringe wettige salaris was er
door bewindhebbers nooit aanmerking op gemaakt dat zij „eenige
kleine negotie" deden. De grens tusschen kleine negotie en handel
was echter moeilijk te trekken en, van die speelruimte gebruik
makende, hadden de Comp. bedienden met den gouverneur aan 't
hoofd allengs uitgebreide zaken gedreven. Gales' voorganger b.v.,
v. Collen had aan 't hoofd gestaan van het handelshuis v. Collen
en Co., en mr. Jacob de Petersen, achtereenvolgens fiskaal, secre-
taris, commissaris van den train en militie, was in die zaak mede-
vennoot. In de zaak van de E/z'saftel/i was gebleken, dat v. Collen
met dat schip goederen voor zijn privé rekening naar 't vaderland
had gezonden, en 't was de eerste maal niet. De ambtenaren con-
curreerden in handelszaken met de burgerij en doordien zij veelal
beter geïnformeerd waren dan deze, met name over de toestanden
in Europa, konden zij ook voordeeliger speculeeren, hetgeen niet
naliet kwaad bloed te zetten. Eveneens het feit dat met leveran-
ties, betalingen van recognitiegelden, enz. de ambtenaren in de
voorbaat waren bij de burgers en meer crediet hadden, omdat de
Comp. op hare dienaren, die altijd drie maanden van hun gage
moesten laten staan, meer verhaal had dan op particulieren.

Ten einde in dit opzicht tot een meer gezonden toestand te ge-
raken, werd door de Comp. aan hare vijf voornaamste ambtena-
ren, den gouverneur incluis, verboden „noch door henzelf, noch
door anderen van harentwege eenige koopmanschappen en handel
voor hunne of andere luiden rekening te mogen doen, welke goede-
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ren of koopmanschappen het mogten wezen, noch in eenige sche-
pen of barken eenige portie of interest te hebben, noch iemand in
commissie te bedienen, direct of indirect, op eenigerhande ma-
nieren".

Bewindhebbers zagen echter in dat tegenover deze winstder-
ving eenige vergoeding behoorde te staan en kenden daarom eeni-
ge indemniteiten toe. Voor den gouverneur bedroeg dit / 4000
's jaars boven zijn gewone gage, tafelgeld, rantsoenen, douceuren
en emolumenten.

Voorts werden aan Gales, naar aanleiding van zijne strubbelin-
gen met de marine, nieuwe voorschriften gegeven ten aanzien van
het ceremonieel voor oorlogsschepen, die het eiland mochten aan-
doen. Hoewel opperbevelhebber van land- en zeemacht, had de
gouverneur zich niet in te laten met den inwendigen dienst aan
boord. Alleen in oorlogstijd bij het gemeenschappelijk optreden
van land- en zeemacht, stonden de gezagvoerders der schepen
rechtstreeks onder den gouverneur. Hij kon alsdan den bijstand
inroepen van de Landskapiteins, die met schip en bemanning on-
der het onmiddelijk gezag der Staten stonden en aldus genoemd
werden in onderscheiding van de kapiteins, welke in dienst der
Comp. waren. Voor de oorlogsschepen golden ook niet de bepalin-
gen door gouverneur en rade vastgesteld voor de handelsschepen;
de Landskapiteins waren alleen verantwoording schuldig aan
hunne Admiraliteit en aan de Staten Generaal.

Voor een despootje als Jan Gales moest het een doorn in 't oog
zijn, dat aldus de Landskapiteins aan zijn gezag onttrokken waren.
Want, schreef Hamelberg, „ijdeler, aanmatigender, kleinzieliger
gouverneur heeft er zeker nooit „aan de Punt" gezeteld. Had de
burgerij onder van Collen redenen gehad tot klagen over willekeur,
wat in dien tijd was gebeurd zou blijken slechts kinderspel te zijn,
vergeleken met de arbitraire maatregelen die Gales zich veroorloof-
de." Zeker was hij gesteld op uiterlijk vertoon; zijn gouverneurs-
kostuum deed waarschijnlijk in opzichtigheid niet veel onder voor
de uniform]as van Jacob van Bosveld, twintig jaren na hem gou-
verneur van Curacao, welke jas gemaakt was van roode zijde, met
breede dubbele zilverpassementen langs de sluiting aan de voor-
zijde, op de opslagen der mouwen en op de zijpanden. Het inko-
men van een gouverneur was voldoende om zekeren staat te voe-
ren, hoewel dit voor eene belangrijke procentage uit emolumenten
bestond, Het werd in 1764 vastgesteld op 100 carolusguldens
's maands en vrij woning, / 2000 's jaars tafelgeld, een half stuk
van achten voor iederen negerslaaf, dien hij voor rekening van de
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Comp. zou leveren en verzenden, 5 pet. van alle voortbrengselen
van het eiland, welke van daar voor Comp. rekening verzonden
zouden worden, en 5 pet. van het civet „hetwelk van de aldaer
zynde Civetkatten zal komen te proveniëren". (Civet was in de
18de eeuw eene gezochte grondstof bij de bereiding van parfume-
riën).

De vermaning van bewindhebbers ten aanzien van de houding
van den gouverneur tegenover de zeeofficieren had op diens
heerschzuchtige natuur weinig invloed. De vijandige gezindheid
tusschen beiden sloeg over op de kleine insulaire samenleving, de
hangende geschillen waren maar al te vaak het onderwerp der da-
gelij ksche gesprekken en gaven aanleiding tot twisten, welke dik-
wijls vechtpartijen, zg. krabbelvuistjes, tusschen burgers en zee-
lieden veroorzaakten. De onverkwikkelijke relazen daarvan zou-
den bewaard blijven in de protocollen van het Curacao'sche ar-
chief. Zoo Gales bij de Landskapiteins zijn wil niet kon doordrij-
ven, destemeer deed hij dat onder de burgerij, de ambtenaren en
de leden van den Raad. Vooral de laatsten heten zich het meester-
achtig optreden en den hoogen toon van den gouverneur echter
niet steeds welgevallen, en vermeden dan om met hem in aanra-
king te komen. Zoo besloten de leden Jan Luis, Johannes Stuy-
lingh en Jan Hendricx om de raadszittingen niet meer bij te wo-
nen „wegens persoonlijke affronten van de zijde des gouverneurs".
Bewindhebbers betuigden over dit conflict hun ernstig misnoegen
en gelastten hem „om in het vervolg met meerder moderatie en in
betere ordre te procedeeren ende de meedeleeden van den Raad
niet op zoo eclatante wijze voor het gemeen te prostitueeren".

Gales ging echter nog verder toen hij de drie raadsleden, welke
door hun wegblijven hunne houding reeds afgebakend hadden, op
eigen gezag liet arresteeren, en vervangen door personen die zijne
inzichten toegedaan waren. Zij werden echter door bewindhebbers
hersteld in eer en officie, maar wanneer Gales daarna eene raads-
vergadering belegde, dan ontving het drietal, 't welk bij hem op
de zwarte lijst stond, daarvoor geen convocatiebiljet. Onder hun-
ne vervangers, die als creaturen van den gouverneur waren aan
te merken, was er een tegen wien rechtsingang was verleend ter
zake van doodslag op een slaaf. Gales ontsloeg zijne ambtenaren
naar willekeur en stelde hen om eene beuzeling in arrest, b.v. den
assistent v. Starckenborch omdat hij den kapitein-luitenant Ber-
naige niet met genoegzame reverentie gegroet zou hebben. De drie
gebroeders Pletsz werden uit hun ambt ontslagen wegens het zin-
gen van een liedje, dat op den gouverneur gemaakt was. En gelijk
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zich denken liet was dat vers geen loflied; eerder was het opgevat
in den trant van het „Nieuw Lied op een Verloopen Capiteyn,
die tot Directeur op Curacao geavanceerd is, so lange als de Hee-
ren belieft", 't welk uit het archief van het eiland te voorschijn
kwam, en waarin o.a. gezinspeeld werd op het ongeval, dat hem
vroeger bij een twist overkomen was:

Gij vrienden wilt eens hooren wat ik singen sal,
Een liedje van Jan Kalis,
Ik wil seggen Jan Gales,
Hoe hij quam te pas.
In Vriesland, wilt 't weeten, en daar was hij capitijn,
Daar most hij door de glaasen
En hij deed niet als raasen,
Geef quartier voor mijn.
Ook moest hij sijn capitijns plaatsen vercoopen voor geld
Omdat hij was een lache,
En hier lijkt hij een baasje.
Na hij hier is gekomen.so schraabt hij veel goedt
Van weduwe en van weesen,
Wie hoorden 't hier voor deesen
Als die hondsvod doet.
Enz.

Dit of een dergelijk liedje maakte nog meer slachtoffers. Voor
het zingen daarvan liet hij den burger Hero Ellis gevangen nemen
en door den fiskaal voor den Raad brengen. Deze oordeelde echter
dat de voorloopige hechtenis in dit geval niet gerechtvaardigd
was en liet den beklaagde in vrijheid stellen. Daarop gelastte Ga-
les den secretaris om eene acte van protest op te stellen tegen het
geheele raadscollege en liet Ellis op nieuw arresteeren. Daarmee
joeg hij de bevolking van Willemsstad zoodanig tegen hem in 't
harnas, dat men hem dreigde de hulp van het oorlogsschip ter
reede te zullen inroepen wanneer hij zijn gevangene niet losliet.
Deze „wanordres" in de rechtsbedeeling hadden ten gevolge, dat
de raden van justitie zich eenigen tijd onthielden van hun ambt.
De stemming onder de Europeesche gemeente was uitermate te-
gen den gouverneur verbitterd; in //ei Owfroeni //o//a«rf las men
daarover:

„Eenige heetgebakerde Persoonen lieten zich ontvallen dat men
zich van zulk een Tyran behoorde te ontdoen en dat het nu tyd
was om de Heer Petersen in zijn plaats aan te stellen; met een
woord, de verbittering vermeerderde dagelijks, die zoo verre ging
dat men zich niet verwaardigde om zyn Ed. het respect, dat men
een Gouverneur schuldig is, te bewijzen, wordende hij in de dage-
lij ksche wandeling slegts by zyn naam Jan Gales genoemt.
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„De Fiscaal gebood hij bij een Schriftelyke Insinuatie zich te
onthouden van het aantekenen van eenige Actens van Revisie,
stremmende aldus op allerley wyze de cours van een welgeregelde
Justitie. Denzelven op zekeren tyd met hem in woorden rakende
over de Rechtzaken en des Gouverneurs onkunde willende aanto-
nen, kreeg tot antwoord: „Ik lach met Grotius' Boeken en met al
die prullen van Boeken"; niet onduister te kennen gevende dat hy
zich weinig aan 't Recht liet gelegen leggen, indien het met zijn
oogmerken streed.

„Geen wonder dan, dewyl de zaken op dezen draf liepen, dat de
Kooplieden zich genoodzaakt vonden om hunne Bezwaarredenen
in te brengen, alzoo hij de Partyschappen zoodanig aankweekte
dat men dikwijls zag dat zoo eenige Inwoonders elkander tege-
moete kwamen, en zy wisten tot wat party men behoorde, zy zich
niet ontzagen met schelden, tieren en slaan malkanderen aan te
vallen, waarby zomtyds eenige dadelykheden voorvielen."

De geschiedschrijver van Kampen noemde dit „burgerlijke on-
eenigheden", die evenwel een militant karakter toonden te bezit-
ten. Dit bleek bij gelegenheid dat er in een oploop, door partijgan-
gers van Gales bewerkt, op kapt. de Petersen met schroot gevuurd
werd, waardoor deze ook wonden bekwam. De onlusten en ge-
schillen liepen zoo hoog dat verscheidene kooplieden dreigden het
eiland te zullen verlaten, en sommigen dit ook werkelij k ten uitvoer
brachten. Een van hunne grieven was, dat Gales de binnenkomen-
de cacaoschepen verplichtte hunne ladingen uitsluitend te verhan-
delen met het kantoor van Nicolaas Houtschilt, wiens dochter ge-
huwd was met den zoon des gouverneurs, mr. Hanke Gales. Deden
zulke schepen dit niet, dan werden hun bij 't vernegotieeren van
hun cacao allerlei moeilijkheden in den weg gelegd.

In de zaak van den burger Ellis, den man die een faamsmettend
liedje niet gemaakt, maar toch gezongen had, werd Gales door be-
windhebbers in 't ongelijk gesteld. Zij gelastten hem Ellis uit zijn
arrest te ontslaan en verwittigden hem tevens dat, indien zijne
handelingen ter kennisse mochten komen van Hunne Hoogmo-
genden de Staten Generaal, zij geen kans zouden z>en om hem uit
de verlegenheid te helpen.

De reeks van grieven, tegen zijn bestuur ingebracht, groeide
steeds aan. Een daarvan was, dat hij de wacht in 't fort verbood
om het schip van zijn vijand de Petersen bij 't in- en uitzeilen van
de haven te salueeren, en dat hij gelastte om de kanonnen van het
fort met scherp te laden „waarschijnlijk met geen goed oogwit, ge-
merkt zijn haat tegen voorn, heer capiteyn". 't Heette, dat die sa-
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luutschoten achterwege bleven om te besparen op het buskruit.
Maar dit belette niet dat op het ver jaarfeest van den gouverneur
bij zonsopgang 50 eereschoten gelost werden, en wederom bij de
instelling der heildronken aan den feestmaaltijd.

„ Kleinzielig" noemde de kroniekschrijver dezen gouverneur, en
't was te gelooven tegenover de plagerijen waarmee hij zijne te-
genstanders vervolgde. Zoo gaf hij aan de wacht bij de poort den
last om den commissaris van den train en vivres, d.i. den kom-
mandant van het garnizoen, niet meer te salueeren wanneer hij
het fort binnenkwam. Het gevolg was, dat deze zich niet wilde
blootstellen aan zulk een opzettelijk wa«̂ Me de rested en geduren-
de eenige maanden zich niet meer in het fort vertoonde. De dienst
leed er onder, doch in zijne rancunes gaf de gouverneur al zoo wei-
nig om den dienst als om de boeken van Grotius. Aan de aanspre-
kers werd opgedragen om bij de begrafenissen de hooge dienaren
der Comp, niet meer af te roepen als de Edele Heer, maar simpel
als de Heer. „Een yder," merkte mr. Jacob de Petersen in zijn
schrijven aan bewindhebbers op, „die niet ziende blint wil zyn,
kan ligt afnemen uyt deze klauw, wat er van den pretense leeuw
moet zyn." Blijkbaar dacht schrijver hier aan de woorden van
Plutarchus: £x wngwe feowm; doch 't waren niet alleen leeuwen,
welke men uit den klauw onderkende.

Een broeder van den kommandant van de JFestenfy^s/ior», de
Petersen, vernam nog tijdig dat de wacht in het fort last had om
hem te arresteeren; hij ontliep zijne gevangenneming slechts door
op het schip van zijn broeder te blijven, of op zijne plantage Groof
S*. /ons. Landsofficieren waren in gewone omstandigheden voor
den gouverneur niet te bereiken, maar hunne familieleden waren
aantastbaar.

Ondanks zijne vele beloften aan bewindhebbers tot herstel van
misbruiken en maatregelen ten bate van de defensie en finantiën
richtte Gales weinig uit. Hij had ook eene singuliere manier om of-
ficieele zaken te behandelen. Eens verzocht de Kamer van Am-
sterdam zijn advies over de klachten, door het Spaansche hof in-
gediend wegens de onrechtmatige inbeslagname van Spaansche
schepen door Curacao'sche commissievaarders, afo'as kapers,
't Verzoek werd gedaan door tusschenkomst van bewindhebbers,
en het eerste wat deze toen van den gouverneur ontvingen was
een paket gedrukte exemplaren van een op hem gemaakt spotlied,
onder mededeeling van de rigoureuze maatregelen welke hij des-
wegen dacht te nemen, 't Betrof het bewuste „Nieuw lied op een
verloopen capityn", eindigend met een couplet waaruit men zou
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opmaken dat Gales van Friesche afkomst was en zijne familie tot
den boerenstand behoorde:

Nu schey ik uyt met singen van die Vrieseboer,
Een Boer so-zal hij sterven,
De Duyvel zal hem erven,
Die verd . . . . Boer.

Dit bescheid van Gales, zijne privé zaken betreffende, had gewis
weinig uitstaande met een advies over Curacaosche commissie-
vaarders, en bewindhebbers schreven hem dan ook „dat zij wel
gewenscht hadden, dat hij, in plaats van zich met disputen van
die natuur te amuseeren, aan de Kamer had geantwoord op zaken
van meer gewicht."

Een gouverneur van dit gehalte en die zooveel op zijn kerfstok
had, kon kwalijk gehandhaafd blijven. De correspondentie van de
Kamer van Amsterdam en bewindhebbers met hem gevoerd was
eene doorloopende klacht over „zijn gebrek aan neutraliteit en
moderatie", over zijn „groote drift, eygenzinnigheyt, partydig-
heyt en vooroordeel". Men gaf hem een wenk over het ontslag,
dat hem te wachten stond, toen de hoop werd uitgesproken, „door
syn eygene conduites niet te zullen worden genoodsaakt te komen
tot resolutiën, welke hem zeer onaangenaam zouden zijn".

Bij een man als Gales was die hoop echter volkomen ijdel, en
eindelijk viel op 23 Nov. 1739 het besluit van bewindhebbers om
hem te ontslaan. Echter zou het nog een half jaar duren alvorens
zijn vervanger Isaac Faesch, tot dusver kommandeur van Saba en
St. Eustatius, het bestuur van hem overnam; op 18 Juli 1740 werd
deze geïnstalleerd.

Volgens den geschiedschrijver v. Kampen slaagde deze er in om
door beleid en gematigdheid de twisten te doen ophouden en de
rust op het eiland te doen wederkeeren.

De economische toestand van Curacao was onder Gales' bestuur
niet onvoordeelig geweest; of liever, dat bestuur was begrepen in
de voorspoedsperiode, waarvan door denzelfden geschiedschrijver
getuigd werd:

„Voor het overige was het tijdperk van 1715 tot 1795 dat van
duurzamen bloei der kolonie Curacao, met hare veilige haven in
de nabijheid der havenlooze kust van het Spaansch-Amerikaan-
sche vasteland, bevrijd van de hooge stormen der Antillische ei-
landen en van den brand, waardoor St. Thomas en andere West-
indische eilanden zoo menigmaal werden geteisterd. De gezonde
lucht in vergelijking van die der lage vochtige en andere eilanden,
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de bestendige vrede en onzijdigheid die de Staat (althans tot den
Engelschen oorlog) genoot, maakten Curasao tot eene veilige en
aangename verblijfplaats, waar tevens de rijke koloniale goederen
zooals cacao, vanille, cochenille en kina, benevens goud, zilver en
huiden tegen kostbare zijden stoffen, lijnwaden, Indische specerij-
en, kwik en ijzerwaren werden verruild. Het voorzag niet alleen de
Spaansche, maar ook de bloeijende Fransche koloniën, vooral St.
Domingo. Het eiland was rijk aan zout. De goede haven deed hier
in de maanden, wanneer elders in Zuid Amerika orkanen loeiden,
ook door vreemde Natiën vele schepen vertimmeren zoodat er
jaarlijks, door elkaar gerekend, een half millioen Spaansche mat-
ten (dertien ton gouds) in omloop kwamen. In den Amerikaan-
schen oorlog, niet alleen gedurende de onzijdigheid, maar ook na
de Engelsche oorlogsverklaring en het verlies van St. Eustatius,
was Curacao de stapelplaats van Europische goederen, zoodat er
naauwelijks ruimte was voor de waren, en in 1783 een konvooi van
vijftig vaartuigen, waaronder vele zware koopvaardijschepen, te-
gelijk de haven verlieten. Vele fraaije steenen gebouwen verrezen,
en ook de stad werd aanmerkelijk uitgelegd" *).

Tot dien bloei werd onder het nog geen tweejarig bestuur van
Jan Gales echter weinig bijgedragen; de welvaartsperiode dagtee-
kende van zijne voorgangers en zijne opvolgers. En nog was 't een
welvaart, die aan het eiland slechts voor een deel ten goede kwam,
want evenals in Oostindië heerschte ook in dit gedeelte van West-
indië in hooge mate het euvel van het absenteïsme. De fortuinlij-
ke kooplieden, welke niet tot de inheemsche famiüën behoorden,
verlieten meestal het eiland en trokken met hun gewonnen geld
naar Europa.

Waarschijnlijk behoorde tot de familie van den man, dien het
spotlied als een Friesche boer aanduidde, mr. Gale Isaac Gales,
die eene rol speelde in den Patriottentijd en de medestander was
van den kolonel der schuttery Isaac van Goudoever. Van Loon
noemde hem den welbespraakten advokaat, die als kapitein van
de schutterij en als woordvoerder bij alle gelegenheden zijn supe-
rieur ter zijde stond. Hij bekleedde het secretariaat van Amstel-
land en was een der koryfeën van de Fa^er/an^sc/te Sociefe ,̂ 't
geen hij bleef nadat deze zich onder den naam van Docfrï»# e£
-dmicitóa geconstitueerd had. Daar las hij tal van verhandelingen
voor, doorgaans in spreekwoorden vervat. Bij de omwenteling
van 1795 werd hij lid van het Comité van Justitie te Amsterdam,

') Gesch. der Ned. buiten Europa. III, bl. 794.
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vervolgens procureur der gemeente en later schepen. Ook mr. Ja-
cob van Lennep maakte in het LCVCM zijns grootvaders, mr. C. v.
Lennep, van dit lid der familie Gales gewag.

Bij het letterlievend publiek van Amsterdam bleef deze Gale
Isaac Gales in beter aandenken dan Jan Gales bij de burgerij van
Curacao. In de geschiedenis van het eiland bleef deze laatste eene
tamelijk onbeteekenende, maar vooral eene zonderlinge figuur, de
geschillen onder zijn bewind kenschetsend voor de toestanden op
het eiland, en wanneer zijne tijdgenooten nog lang heugenis aan
hem behielden, dan was dit minder om zijne verdiensten dan in
zijne kwaliteit van „de dolle gouverneur".
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