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17. De üCo/o«té». £/atf" 13—15
të. Tekst door F. Oudschans Dentz en

W. R. Menkman. M. Nijhoff, 's-Gravenhage
1933.

«De grootsche arbeid van Dr. A. A. Beekman en medewerkers,
het levenswerk van eerstgenoemde, de Geschiedkundige Atlas
van Nederland, nadert zijn voltooiing. Met kaart 17 — de Kolo-
niën — wordt er de laatste hand aan gelegd. Van deze „kaart"
zijn thans de bladen 13, 14 en 15, West-Indië betreffende, ver-
schenen. Juist omdat het een gesc/»'ea'AMnaYge atlas betreft zijn
hier ook kaarten van voormalig Nederlandsch gebied, nl. van
Britsch Guyana — het oude Essequebo, Berbice en Demerary —
en van Tobago opgenomen. Zelfs krijgen wij van het eerste inder-
tijd ons zooveel belovende gebied behalve een kaart van den te-
genwoordigen tijd met de 3 genoemde landstreken, thans „coun-
ties" genaamd, een van meer historische beteekenis zijnde kaart
naar P. M. Netscher van 1887 te zien met de met name aangedui-
de oude Compagnies- of Societeits- en particuliere plantages, ja
zelfs met de uitgeroeide kampen van weggeloopen slaven. Onder
de kaarten van ons tegenwoordig bezit zijn verschillende oude be-
kenden. Met name de kaarten van Suriname, Paramaribo, Cura-
cao, Bonaire, Aruba, Saba en St. Maarten vindt men allen op de-
zelfde schaal reeds in de bekende Encyclopaedic van Ned. West-
Indië van dr. H. D. Benjamins en Joh. F. Snelleman, van 1914—
'17 uitgegeven bij Nijhoff te 's-Gravenhage en Brill te Leiden.
Deze kaarten zijn oorspr. uitgegeven door het Kon. Ned. Aardr.
Gen. en behooren tot den Atlas van Ned. Oost- en West-Indië.
Thans doen zij verfrischt en, vooral wat Curacao betreft, bijge-
werkt op nieuw dienst. Op laatstgenoemd kaartje is bijv. de
oliestad, sedert 1929 Emmastad geheeten, bijgeteekend en ook
het wegennet aangevuld, terwijl de kleuren van St. Maarten en van
Suriname geheel herzien zijn. „Nieuw" zijn hier een paar oude
kaarten van Curacao uit het midden van de 17de eeuw en van 1779
dagteekenend. Belangwekkend is ook het duidelijke kaartje van
St. Eustatius op een schaal van 1 : 80000 geteekend in tegenstel-
ling met de andere kleine Antillen die 't met de schaal 1 : op
300000 moeten doen. Als de „Gouden Rots" heeft St. Eustatius
overigens ook steeds meer op onze verbeelding gewerkt dan de
overige Kleine Antillen.
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Van belang is blad 15, dat een mooie plattegrond van Willem-
stad geeft. Curacao's hoofdstad, welke echter niet als zoodanig,
maar als oliehaven dank zij de groote raffinaderijen van de Cura-
caosche petroleum Mij. tot bloei is gekomen. Ook deze kaart is
geheel „bij" en vindt men hier naast de Willemstad ook het
bovengenoemde Emmastad uiteraard veel nauwkeuriger inge-
teekend. De Emmastad tot welke men behalve de terreinen van
genoemde olie maatschappij — ook op Negroponte — verder
ook de wijken Valentijn en Asiento rekent. Asiento, een naam,
die herinnert aan den tijd dat hier een groot slavendepöt was ge-
vestigd, niet om, zooals wijlen Eekhof in het Ned. Archief voor
Kerkgeschiedenis dl. XI, aflev. 3 meende, den „Spanjaard" Grillo
„voor zijne plantages op het eiland Curacao" van slaven te voor-
zien maar om den Genueeschen koopman Grillo houder van het
slavenasiento in de gelegenheid te stellen van hier uit in de aan-
grenzende Spaansche koloniën, vooral Coro en Carthagena, zijn
negerslaven te „plaatsen".

In verband met laatstgenoemde opmerking zij afzonderlijk
vermeld de bij de kaarten behoorende „tekst", welke verre is
uitgegroeid boven een eenvoudige „verklaring" der kaarten en
tot een inhoudsvolle, zij 't ook beknopte geschiedenis van ons
Westindisch bezit is geworden. Want dit overzicht reeds is vol-
doende om te kunnen constateeren hoe groot de onderne-
mingsgeest vooral der Zeeuwen in de 17de eeuw was, hoe groot
ook de lust tot emigreeren in dien tijd — veel grooter dan men
gewoonlijk aanneemt. Maar ook: welk een droef gesjacher met
toch zulke belangrijke gebieden en wat al complicaties! Men den-
ke aan het Ned. deel van St. Maarten, dat in 1781 in handen der
Engelschen viel maar daarna achtereenvolgens weer Fransch,
Nederlandsch, Fransch, Engelsch, Nederlandsch, weer Engelsch
en daarna sedert 1816 weer Nederlandsch werd! Welk een vertrou-
wen bijv. in 1800 op Curacao, waar wij, hoewel in oorlog met En-
geland, Engelsche hulp aanvaardden tegen de Franschen, onze
bondgenooten! En zoo is 't eeuwenlang hier overal gegaan. Dat
met zulke voorbeelden — met vele uit te breiden — van warme
gevoelens voor Nederland geen sprake kon zijn is te begrijpen.
Vandaar dat 't misschien niet toevallig is dat de diepste verne-
dering ooit ons volk door een Ned. regeering aangedaan *) juist
samenhangt met gebeurtenissen in dit Westindische gebied —
gebeurtenissen waar Menkman uitvoerig op ingaat. — Een li-

') De bekende dankbetuiging aan een gouverneur op Cura9ao voor
„gewichtige" den lande bewezen diensten I

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:13:45PM
via free access



BOEKBESPREKING 349

teratuurlijst besluit de door de uitgevers tot een boekje gefor-
ceerde tekst. Ik mis er het juist een jaar eerder, eveneens bij
Nijhoff verschenen werk van prof. Dr. L. Knappert over de Ge-
schiedenis van de Ned. Bovenwindsche eilanden.

J. v. HINTE.

2e uitgave (1933). Uitgave van
de K o n i n k l i j k e v e r e e n i g i n g
„Oos t en W e s t " af deeling: Informa-
tiebureau. Smidswater 10, 's-Gravenhage.
(Naar de laatste gegevens bewerkt door het
bestuur der afd. van „Oost en West", al-
daar). Prijs /0.25.

Iemand, die veel te maken heeft met voorlichting van per-
sonen, die naar West-Indië gaan, noemde mij dit boekje „voor-
treffelijk", en dit oordeel lijkt mij in alle opzichten juist. Eigen-
lijk moest het uitgesloten zijn, dat iemand naar Curacao gaat
zonder zich van dezen gids voorzien te hebben.

De tweede uitgave wijkt belangrijk af van de eerste, die nog
maar een paar jaar oud is. Vooreerst is Aruba veel meer tot een
bepaald onderwerp van bespreking gemaakt. De verbindingen
tusschen de eilanden onderling blijken sedert 1931 belangrijk ver-
beterd. De radio is als behoorende tot de woninginrichting in de
voorlichting betrokken. Nederlandsche toestellen voldoen niet;
Philco is de aangewezen leverancier.

Wat de levensstandaard betreft — krijgt men bij de bespreking
der verschillende behoeften den indruk, dat het leven op Curacao
wat goedkooper is. Huur, dienstboden en auto's zijn dit ook in-
derdaad. Maar de staat van uitgaven bij een inkomen van / 10.000.-
voor een gezin met twee kinderen is / 65.— hooger geworden,
wat slechts ten deele verklaard wordt door de nieuwe post
„levensverzekering''.

Petroleum-personeel, militairen en politie-ambtenaren vinden
ook de voor hen noodige, bijzondere, gegevens.

Het tarief der inkomstenbelasting heeft ons even doen water-
tanden. Bij een inkomen van / 10.000.— is het zeker niet meer
dan een derde van wat we hier in Amsterdam betalen. Wat niet
zeggen wil, dat ik meen, hierbij gelijksoortige grootheden te ver-
gelijken.

DE GAAY FORTMAN
Amsterdam, 27 December 1933
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