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1934) (Uitg. J. H. de Bussy, Amsterdam,

Wanneer men dit boek van 382 bladzijden ten einde toe ge-
lezen heeft, dan />ei«ŝ  wen nog even na, opnieuw onder de indruk
van de magistrale rede van Prof. Knappert, op 2 Juni 1934 bij
de feestelijke herdenking van de 300-jarige vereniging van Cu-
rasao met Nederland in de Ridderzaal te 's-Gravenhage uitge-
sproken, waarmede het gedenkboek zo waardig besluit.

Deze uitnemende kenner van Cura9ao's historie voert ons
daarbij in vogelvlucht door de 3 eeuwen van Curacao's ver-
bonden-zijn met Nederland, roert de problemen aan, die zich
hebben voorgedaan, memoreert in het kort de goede tijden,
maar ook de helaas veelvuldiger en langer perioden van tegen-
spoed, en te&en< met scherpe trekken de ideële taak, die voor
Nederland t.a.v. Curacao nog is weggelegd. Gewezen wordt op
het saamhorigheidsgevoel, dat Nederland en Curacao verbindt,
en de wens wordt geuit, dat dit saamhorigheidsgevoel in eigen
omgeving moge voeren tot verbreiding van meer en zuiverder
kennis van land en volk daarginds, opdat die onnozele, die mis-
dadige onkunde verdwijne, waarvan wij allen op onze beurt
de tragikomische uitingen kunnen vernemen. Om zijn feest-
rede te eindigen met te gewagen van de schone toekomst,
„als Nederland en Curacao beide met telkens welbewuster
dankbaarheid de Augustusdagen van 1634 ook onder telkens
blijder, gelukkiger, omstandigheden gedenken zullen".

Na deze rede zijn afgedrukt de telegrammen, op 2 Juni tussen
Curacao en Nederland gewisseld, waarvan het laatste, het tele-
gram van H.M. de Koningin aan de Herdenkings-Commissie
in Curacao, luidt:

„Betuig Herdenkings-Commissie bijzonderen dank uiting
aanhankelijkheid en trouw bij viering 300-jarige vereeniging
Nederland—Curacao.

Wilhelmina."
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Deze aanhankelijkheid, deze trouw, zij zijn „de alpha en de
omega", het begin en het einde van dit gedenkboek. In het
warm-gestelde woord ter inleiding en aanbeveling zegt Zz)'we
£xcel/£»/i£ .Dr. # . Cofó/w zoo treffend juist, dat deze uitgave
valt toe te juichen, omdat zij er toe kan bijdragen de belang-
stelling in dit deel van het Nederland-overzee te verlevendigen
en om waardering te wekken voor de arbeid der vaderen en voor
de bevolking daarginds, die in nobele trouw zich steeds aan
Nederland verbonden gevoelde. (Hetzelfde leest men in het on-
langs verschenen werk van dezen Minister-auteur „Saevis tran-
quillus in Undis", waar op pag. 543 staat, dat in de West — in
tegenstelling met de Oost — het gevoel van saamhorigheid met
Nederland sterk ontwikkeld is).

En Zt)'ne £#ce//ewfo'e GoMveraewr B. W. T. van Slobbe her-
innert in zijn „Voorwoord" aan de woorden op de steen, die ter
herdenking van de geboortedag van Willem van Oranje op de
24ste Aprü 1933 in de fortmuur op het gouvernementsplein te
Willemstad werd onthuld: „Nederland en Curacao zijn één",
welker betekenis veraanschouwelijkt wordt door het standbeeld
van H.M. de Koningin, dat ter herinnering aan de 50ste verjaar-
dag onzer vorstin in het Wilhelminapark te Willemstad werd
opgericht. „De bevolking van Curacao heeft op twee in het oog
loopende plaatsen van de hoofdstad getuigenis afgelegd van haar
gevoel van saamhoorigheid met Nederland, van haar liefde tot
het Huis van Oranje". Gouverneur van Slobbe wijst ten slotte
op het grote belang van dit gedenkboek, omdat het de Neder-
landse belangstelling voor Curacao verhoogt en <& 6e<r«£&ing, die
tussen Nederland en Curacao bestaat, nauwer aanAaaÜ. '*f

Wanneer men kennis genomen heeft van zijn rijke inhoud,
stemt men tenvolle in met deze woorden. Met deze uitgave is
„in een behoefte voorzien". Wie zich vóór dien op de hoogte
wilde stellen van Curacao en zijn geschiedenis, werd verwezen
naar Hamelberg, die evenwel slechts gaat tot ± 1780, en het
pas enkele jaren geleden verschenen werk van C. P. Amelunxen,
dat reeds een fo/awgny&e sc/ira& in de goede richting betekende.
Voorts naar verschillende, meest verouderde werken, die dik-
wijls niet of moeilijk te verkrijgen zijn, en naar tal van artikelen
in tijdschriften en bladen, die niet ieder gemakkelijk ter beschik-
king staan.

Hierin brengt dit gedenkboek nu gelukkig verandering. Het
geeft tal van artikelen van ter zake kundigen over verschillende
onderwerpen: over bestuursinrichting en rechtsbedeling, over
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kerk en onderwijs, over de werkzaamheid van de vrijmetselarij
en van de R.K. Missie op c/wmïah'e/ en sociaal gebied, over
aardolie-industrie, zoutwinning, kleine landbouw, ut'ssm/, geolo-
gie en mijnbouw, over watervoorziening, planten- en dieren-
leven, draadloze telegrafie, enz. enz. Maar ^owmcren^ is toch
wel het „Algemeen historisch Overzichf'van bijna 140 blz.,
waarvan de schrijver in de inhoudsopgave en ook bij de artikelen
niet genoemd wordt. Pas op blz. 380 bij de eerfotfiwaarügö
litteratuurlijst, geraadpleegd bij het samenstellen van dit hi-
storisch overzicht, staat tussen haakjes aangetekend, dat dit
bewerkt is door den secretaris der Commissie Nederland—Cu-
rasao 1634—1934, zonder evenwel diens naam te vermelden.
„Bescheidenheid ist eine Zier. . . . !" Teruggaand tot blz. 369,
waar de gehele commissie vermeld staat, vinden wij dan einde-
lijk, dat de secretaris is de bekende deskundige in West-In-
dische aangelegenheden, de heer W. R. Menkman, die vele jaren
in Suriname en op Curacao was, laatstelijk als Aoo/rfagen/ van de
Kon. West-Ind. Maildienst. Tal van artikelen over de West
zagen van zijn hand het licht, en voor het grote aandeel in de
samenstelling van dit gedenkboek verdient de Hr Menkman
alle hulde. Bij deze herdenking werden zijn grote verdiensten
jegens Curacao officieel erkend door zijn benoeming tot officier
in de orde van Oranje-Nassau. Proficiat!

Maar waarom is deze historische bijdrage in stukken geknipt
en zijn deze in het gedenkboek opgenomen afwisselend met
andere artikelen? Een logische volgorde vermochten wij niet
daarin te ontdekken en nu werkt deze indeling enigszins ver-
warrend.

M. vangt aan met een beschrijving van de expeditie van 1634
en vermeldt daar, dat de H.H. XIX reeds geruime tijd voor
1634 het oog gevestigd hadden op de Benedenwindse Eilanden,
welke door de Spanjaarden van weinig belang werden geacht
en dientengevolge niet in staat van verdediging waren gebracht.
Is dit niet de gedachte, die ook in Holland in de loop van 3 eeuwen
telkens is opgekomen bij de „benauwde zielen in patria", zoals
Prof. Knappert hen op blz. 373 noemt, die het maar wilden op-
geven, in de eerste tijd „als hebbende de Compagnie oorlog ge-
nouch aan die van Brasyl", in later jaren telkens weer, omdat
de eilanden „van weinig belang" geacht werden en er geld bij
moest? Maar op blz. 373 lezen we ook: „tegenoverwelke booze
leuzen ook van losmaking van geheiligde banden; tegenover
welke cynische uitlatingen ook, dat wij ons van dit of dat rijks-

West Indische Gids XVI 17
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deel maar moesten „ontdoen", staan wij in de vaste verzekerd-
heid weder van dit ééne: wat ons aangaat, geen van alle", hetgeen
ieder rechtgeaard Nederlander, die iets begrepen heeft van de
gedachte der Rijkseenheid, uit het hart gegrepen is.

Het volgend artikel behandelt „De veroveraars van Curacao".
Het blijkt daaruit, dat van den voornaamsten der beide aan-
voerders van 1634 — Johannes van Walbeeck — datum en
plaats zijner geboorte, noch van zijn dood, bekend zijn! Ver-
moedelijk is hij in 1649 in Holland overleden, na in hetzelfde
jaar nog in proces geraakt te zijn met de W.I.C., die hem be-
schuldigde dat hij „zich in diverse occasien tot ondienst van de
W.I.C. soude hebben gedragen". De schr. merkt daarbij nuchter
op: „Toen de zaak eenmaal verloren was, ging men elkander
met processen te lijf, geen ongewoon verschijnsel".

In het derde artikel wordt de vereeniging met Nieuw-Neder-
land behandeld, de periode van Petrus Stuyvesant, die de W.I.
eilanden regeerde van Nieuw-Amsterdam uit. Curacao had
zich in die tijd, reeds in 1664, tot een belangrijk en winstgevend
slavendepot ontwikkeld, en men dacht niet meer aan „aban-
donneeren". Slavenhandel en slavernij worden uitvoerig be-
handeld. Deze bladzijden uit het boek der geschiedenis van
Curacao behoren voorzeker tot die, welke Prof. Knappert er
zoo van harte gaarne zou willen uitscheuren (blz. 374). Het is
voor Protestanten zeker pijnlijk te lezen, dat de protestantse
zending in Nederland zich met de slavenbevolking op onze
W.I. eilanden niet of zeer weinig heeft ingelaten. Die op de
Benedenw. eil. was omstreeks 1850 in haar geheel Roomsch-
Katholiek gedoopt; op de Bovenw. eil. waren de slaven meest
Weslyaanse Methodisten.

1 Juli 1863 werd de slavernij eindelijk afgeschaft. En Mgr.
Martinus Johannes Niewindt, de Ie Apost. Vicaris van Curacao,
zal steeds met ere genoemd worden als de grote strijder voor de
belangen der slaven. Van 1824—1860 heeft hij op Curacao ge-
arbeid; hij overleed daar in 1860 zonder de verwezenlijking van
zijn ideaal — de afschaffing der slavernij — te aanschouwen.
Op blz. 148 is een afbeelding geplaatst van het standbeeld, dat
op 29 Sept. 1927 in Curacao onder enorme belangstelling ont-
huld werd. In de bijdragen van Mgr. Verriet voor dit gedenk-
boek „Het beschavingswerk der Kath. Missie op Curacao", en
„Werkzaamheid der R.K. Missie op charitatief en sociaal ge-
bied" wordt o.a. het werk van Mgr. Niewindt uitvoerig beschre-
ven. Ook de historicus, pater Euwens, stelt de betekenis van
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Mgr. Niewindt in het licht in zijn beknopt historisch overzicht
„Curacao bij de wisseling der eeuwen en de keerpunten der ge-
schiedenis".

De volgende artikelen van Menkman behandelen „Toestanden
in den Compagniestijd", „Europeesche oorlogen", „De Euro-
peanen in de Caraibische Zee", „Sluikhandel", „Onafhankelijk-
heidsoorlogen en revolutionnaire bewegingen. Verhouding tot
Venezuela", „Engelsche overheersching. Herstel der Neder-
landsche Souvereiniteit", „Onze eilanden tijdens de regeering
van Koning Willem I, tot den Belgischen opstand", „1830—
1850", „De Nederlandsche Antillen als één afzonderlijk bestuurs-
gebied, tot het einde der negentiende eeuw", „De eerste 25 re-
geeringsjaren van H.M. Koningin Wilhelmina", „De laatste
tien jaren". Het is een lijst, die klinkt als een klok; al lezend
zetten wij telkens weer een streep bij typerende aanhalingen,
opvallende feiten of interessante opmerkingen om in deze be-
spreking op te nemen. Maar het is te veel geworden. Men leze
zelf dit historisch overzicht, geen „lichte lectuur", maar boeiend

Alleen zouden wij nog willen memoreren, hoe de Curacaoe-
naars Pedro Luis Brion en Manuel Carlos Piar met ere genoemd
worden wegens hun aandeel in het verdrijven der Engelsen
in 1804 en 1805. Brion was toen kapitein van een vrijwilligers-
korps, de Curacaose Nationale Garde, die prachtig werk deed.
Maar waarom wordt op blz. 356 in het art. „De laatste 10 jaren"
onder het hoofd „Weermacht" niet het vrijwilligerskorps „Cu-
racao" genoemd, dat in 1929 na de „Noche triste" op initiatief
van het lid van de Kol. Raad C. N. Winkel werd opgericht en
nog steeds onder zijn commando staat? Wij zijn ervan over-
tuigd, dat dit korps, zo nodig, de traditie van Brion en Piar
zou weten hoog te houden. Het jaar 1929 heeft bewezen, dat de
opheffing der schutterij in 1924 een fout is geweest; men had
moeten reorganiseren, niet opheffen.

De Inspecteur van het Onderwijs, de heer H. J. A. Schroeder
geeft een duidelijk overzicht van de onderwijs-wetgeving op
Curacao. Mr. De Gaay Fortman schrijft over „De bestuursin-
richting van Curacao"; met instemming zal men in Curacao de
opmerking lezen: „Niets is er verder vandaan, dan dat Curacao
maar al te gemakkelijk op moeders zak heeft willen teren".
Het is dan ook voldoende bekend, dat in de jaren 1930—1933
de Kol. Raad het Bestuur, dat zelfs in deze crisis-jaren met
millioenenplannen jongleerde, met vaste hand gebracht heeft
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tot een effectief sluitende begroting, door den Minister van Ko-
loniën in zijn rede bij de opening van de tentoonstelling „Neder-
land—Curacao 1634—1934" in Den Haag op 1 Oct. 1934 in
onze huidige wereld een /̂jagnowewaa/ wersc/uynse/ genoemd.

Het oud-lid van het Hof van Justitie op Curacao, Mr. W. M.
A. Weitjens schrijft over „De Rechtsbedeeling" een lezens-
waardig artikel. Merkwaardig is de daarin geciteerde uiting van
een „directeur" van Curacao (de oude naam voor „gouver-
neur") : „Men mochte bij mijn tijd dencken te appelleeren. Soo
iemant het dede, ick soude hem een voet korter maecken, stueren
de stucken naer Holland en laten hem so appelleeren". De ge-
schiedenis vermeldt ook latere gouverneurs met soortgelijke
gedachten.

Wie ter plaatse bekend is, leest zeker met instemming de
woorden van Mr. W.; „Ik zou mij dus geruster gevoelen over de
toekomst van de Curacaosche rechterlijke macht, indien de waar-
borgen, waarmede de onafhankelijkheid is te omgeven, desnoods
wat minder fraai in theorie en wat hechter in de praktijk zouden
kunnen uitvallen. Op den duur mag de magistratuur in geen
geval a la merci staan van het plaatselijk administratief gezag,
ook niet wat zoogenaamde kleinigheden betreft, die in dat kleine
landje het leven nu eenmaal aangenaam of onaangenaam maken
(reisgelegenheden, detacheeringen op kleine eilanden, enz.)".

Niet alleen ten aanzien van de rechterlijke macht geldt dit.
Ook ten aanzien van anderen, die tot oordeelen geroepen zijn;
ja ten aanzien van allen, met wie hij in zoo beperkte samen-
leving in aanraking komt, is de positie van den hoogsten gezags-
drager een delicate. Al ontbreekt daarbij de „note gaie" niet,
als de geschiedenis verhaalt van eene „landsvrouwe", die uit
haar evenwicht geraakte door de positie van haar echtgenoot.
Maakte men zich destijds in Den Haag niet vrolijk om een
„Gouverneursche" van eenvoudigen huize, die aan haar vrien-
din in patria schreef, dat zij en haar gemaal op Curacao eigenlijk
met niemand vrienschappelijk konden omgaan, omdat toch alle
menschen hun „onderdanen" waren? En die haar brief eindig-
de „met vriendelijke groeten van paleis tot huis"? Tja, op de
toppen is het eenzaam.

Se non è vero, è ben trovato.
Van de hand van Ds. H. W. Eldermans, predikant der Ver.

Prot. Gem. te Willemstad is het art. „Het Protestantisme op de
eilanden Curacao, Aruba en Bonaire". Jammer, dat de Boven-
windsche eilanden buiten beschouwing worden gelaten, zoowel
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om de wijze, waarop Ds. E. de stof behandelt, als om de vol-
ledigheid. Het Protestantisme daar heeft steeds op de belang-
stelling in Holland mogen rekenen; van de levenden behoeven
wij slechts Prof. Knappert te noemen. Dat het vastbesloten is
zijn eigen karakter te bewaren, blijkt ook uit de geschiedenis
van de laatste tijd; het reageerde scherp op pogingen het onder
te brengen in de V. P. G. van Curacao, waarvoor het in grooter
afhankelijkheid ook tegenover het Bestuur in Willemstad zou
komen te staan.

Voorzoover ons bekend, vermeldt hier Ds. E. voor het eerst,
dat in 1932 het gevaar dreigde, dat de pas gestichte predikants-
plaats te Emmastad wegens bezuiniging zou worden opgeheven,
wat door actie in Nederland voorkomen werd. De gelden voor
deze predikantsplaats stonden op de Curacaose begrooting en
de Kol. Raad had deze gevoteerd. Deze bezuiniging ging
geheel buiten de Kol. Raad om. De Protestanten te Emmastad
vonden blijkbaar de bedreiging zo groot, dat zij zich maar direct
wendden tot hun beschermers in Den Haag, gedachtig aan het
woord: „II y a encore des juges a Berlin".

De Voorzittend meester der loge „de Vergenoeging", de heer
F. W. P. Winkel, schrijft over „De Vrijmetselarij op Curacao".
Het is het enige artikel in dit gedenkboek van de hand van een
Curacaoenaar; het hierna te noemen art. „De Portugeesche
Joden in Curacao" is niet van de hand van den Heer J. M. L.
Maduro, den Curacaosen geschiedvorser, doch een uittreksel
uit een uitvoeriger studie, door dezen bereidwillig ter beschik-
king gesteld. Het valt zeker te betreuren, dat niet meer Cura-
caoenaars dan de heer Winkel zich gedrongen hebben gevoeld
een bijdrage te leveren: het zou een kostelijke manifestatie der
saamhorigheidsgedachte geweest zijn.

Uit het artikel van den heer Winkel blijkt, — hetgeen ieder,
die langer tijd op Curacao vertoefde, bekend is — hoe de Vrij-
metselarij op Curacao bloeit. Frappant is de mededeling, dat
meer dan 90% van de door de loges ondersteunden Rooms-
Katholiek zijn.

Deze typerende trek in het karakter der Curacaoenaars, de
milddadigheid, blijkt ook uit het artikel „De Portugeesche
Joden in Curacao". Deze steunden steeds behoeftigen van alle
gezindten. Zelfs de bouw van Protestantse en R.K. Kerken werd
door de Joden bevorderd. Gaf niet een bekende Curacaosche
Israel, familie de gelden voor een altaar voor een nieuwe R.K.
Kerk ten geschenke en in een ander geval het nodige bouwter-

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:13:54PM
via free access



262 BOEKBESPREKING

rein? Ce sont les petits cadeaux, qui entretiennent l'amitié. Zo
zijn in het algemeen de Curacaoenaars „Lebenskünstler", die
weten in vrede te leven en het evenwicht te bewaren, zo nood-
zakelijk, wanneer men in een beperkte omgeving, op een klein
eiland tezamen moet leven en werken,

De op Curacao welbekende Dr. P. J. van Breemen schrijft
over „De kleine landbouw in Curacao" en „Het Curacaosche
Vischerijbedrijf". Het zijn aardige artikelen, die een goed beeld
geven, al bemerkt men aan enkele kleinigheden wel, dat de schrij-
ver sinds jaren Curacao verlaten heeft. Het vervoer van groenten
en vruchten van de coenoecoe naar de stad gaat b.v. tegenwoor-
difg meestal niet meer in manden op de hoofden van wandelende
negerinnen maar met autobusjes. Ook zijn er thans modern-
ingerichte markthallen voor groenten, vruchten, vis en vlees.

Ir. F. S. Langemeyer geeft een deskundig geschreven artikel
over „De Zoutwinning op de Nederlandsche Antillen", met goede
foto's verlucht. Al is de zoutnijverheid in een impasse geraakt,
zij behoeft niet te gronde te gaan. Moge het opbouwend artikel
van Ir. Langemeyer bijdragen tot het treffen der noodige
maatregelen, waarvoor deze al-oude industrie (had men in de
17e eeuw niet reeds zout-plantages?) opnieuw zal gaan bij-
dragen tot onderhoud der bevolking.

Prof. Ir. J. A. Grutterink, die Curacao uit eigen aanschouwing
kent, vertelt van „Geologie en Mijnbouw" en zegt, dat men het
water de nuttigste delfstof zou kunnen noemen van onze W.I.
eilanden. Men heeft daar dan ook „water-plantages", voor wa-
terwinning geëxploiteerd, vroeger in droge jaren een winstge-
vend bedrijf. Door de oprichting van gouvernementsdestillatie-
inrichtingen voor drinkwater in Willemstad is sinds enkele
jaren de situatie eenigszins veranderd. Prof. Dr. J. Versluys
geeft hierover een artikel „De Watervoorziening van Curacao".
De schrijver bezocht in opdracht van den Minister van Koloniën
in 1927 Curacao ten einde een plan te maken voor de water-
voorziening van Willemstad. Zijn naam zal steeds aan de be-
vredigende oplossing van dit belangrijke vraagstuk verbonden
blijven.

Van de hand van den heer C. van Son is een overzicht van de
actie van het Alg. Ned. Verbond op de Ned. Antillen. Veel goeds
kan daarvan vermeld worden. Het zou ongetwijfeld het streven
van het A. N. V. ten goede komen, indien de R.K. Missie bij haar
veelzijdige arbeid onder het volk naast het Papiamento aan het
Nederlands een ruimer plaats zou kunnen geven.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:13:54PM
via free access



BOEKBESPREKING 263

Ir. C. Schotel schrijft over „De draadlooze Telegrafie". Al
verbond de „Fransche Kabel" Curacao sinds 1889 met de con-
tinenten, vooral voor het drukke scheepsvaartverkeer van Cu-
rasao en Aruba was de oprichting van draadloze stations op
deze eilanden van het allergrootste belang; deze dienen dan ook
te voldoen aan moderne eisen. Terecht ook noemt de schrijver
de draadloze „een rechtstreeksche, nationale verbinding met het
moederland, onafhankelijk van vreemde tusschenkomst". En
wie op de Bovenwindsche Eilanden vertoefd heeft, weet wat
het zeggen wil een verbinding te hebben als de radio, waardoor
men zich niet meer verloren gevoelt ergens op een stukje rots
in de Caraibische Zee, doch direct opgenomen in het wereld-
verkeer.

Van Dr. J. G. Loohuis is een enthousiast artikel over „De
Aardolie-industrie op Curacao", De schr. wijst op de enorme
veranderingen door de vestiging der dochtermaatschappijen van
het Koninklijke Shell-concern op Curacao teweeggebracht en
op de stuwende kracht, van deze moderne industrie in verschil-
lend opzicht uitgegaan. Hier en daar schiet de schr. in zijn di-
thyrambe zijn doel voorbij. Zoo b.v. op blz. 329, waar hij beweert:
„Ook de gezinnen van hen, die in dienst zijn van de Cur. Petr.
Ind. Maatsch. en de Cur. Scheepv. Maatsch. deelen in het voor-
deel van de vrije geneeskundige behandeling". Dit slaat in elk
geval niet op de gezinnen der duizenden arbeiders en matrozen
in dienst dezer maatschappijen. Ook de mededeling, dat het
in dure tijden voorkwam, dat eerste levensbehoeften den ar-
beiders tegen inkoopsprijs ter beschikking werden gesteld, moet
„cum grano salis" worden opgenomen.

Een artikel met mooie foto's als dat van Dr. Loohuis zou t.a.v.
de aardolie-industrie van Aruba in dit gedenkboek zeer op zijn
plaats geweest zijn. De aanvoer van ruwe olie is op Aruba nog
aanmerkelijk grooter dan op Curacao. De cijfers waren in 1933
voor Curacao 6.076.048 Kilogramton en voor Aruba niet min-
der dan 6.674.655 Kilogramton; deze cijfers prijken op de —
waarom zoo minimale? — inzending van de C. P. I.M. op de
tentoonstelling Nederland-Curacao 1634—1934, doch wijken
sterk af van de officieele cijfers van het gouvernement (Zie bijv.
blz. 362 van het Gedenkboek).

De vestiging der moderne groot-industrie op Curacao en Aruba
geschiedde zeker niet onder het nationaal-socialistisch devies
„Gemeinnütz geht vor Eigennütz", al bracht zij dit gebiedsdeel
grote welvaart. Zij veroorzaakte echter ook een enorme stijging
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van de kosten van levensonderhoud en stelde tevens op andere
wijzen grote eisen aan de Cur. schatkist, waar Curacao in ver-
schillend opzicht zich moest aanpassen aan de nieuwe toestand.
Er ontstond daardoor een schuld aan het Moederland, die in
1932 gestegen was tot / 8.042.000, maar die, dank zij de voor-
zichtige begrotings politiek van de Kol. Raad, de laatste tijd
door aflossing kon worden verminderd tot / 2.600.000; daaraan
werkte ook belangrijk mede de omstandigheid, dat het de fis-
cus gelukte de naamloze vennootschappen, werkend in het ge-
biedsdeel Curacao, doch in het buitenland gevestigd, meer dan
in vroeger jaren te doen bijdragen in de directe belastingen. Dit
verklaart enigszins de optimistische toon van het Bestuur in de
laatste begrotingstukken van Curacao, al werd er zeer terecht
in de Kol. Raad weer dadelijk op gewezen, dat het noodzakelijk
is na de aflossing der kasvoorschotten reserves te kweken voor
verschillende doeleinden.

Spreekt pater Euwens op blz. 17 van het gedenkboek niet
van „een angstig spookbeeld", wanneer binnen afzienbare tijd
de petroleum-productie van Venezuela zal verminderen of mis-
schien zelfs zal ophouden? En de Heer P. J. de Kanter zeide
van de economische toestand van Curacao in zijn rede, op 2 Juni
j.l. in de Ridderzaal gehouden (blz. 372): „Het bezwaar is noch-
tans de eenzijdigheid. Met de vestiging en den bloei der petro-
leum-ondernemingen staat en valt de welvaart. Het is mitsdien
wenschelijk aan andere bronnen van volksbestaan de grootste
aandacht te schenken, ten einde zooveel mogelijk den schok op
te vangen, die zeer heftig zou zijn, wanneer de petroleum-in-
stellingen als machtige factoren voor het economische leven
van Curacao en Aruba zouden wegvallen". Caveant Consules!

Dr. W. G. N. van der Sleen vertelt bij prachtige eigen foto's
onderhoudend over het planten- en dierenleven van Curacao,
Aruba en Bonaire. Jammer, dat deze propagandist voor onze
Antillen op zijn Westindische reizen nii:t de Bovenw. eilanden
kon bezoeken. Zijn populaire voordrachten met zelf opgenomen
films, overal in Nederland met zooveel succes gegeven, zouden
dan eveneens deze eilanden uit hun voor vele Nederlanders
duistere onbekendheid te voorschijn gehaald hebben. Zijn bij-
drage voor dit gedenkboek bewijst weer, hoeveel schoons er
(alle „Miszmacher", „Nergler" alias kankeraars ten spijt) op de
Ned. Antillen te vinden is, mits men er een open oog voor heeft.

Nog volgt een kort artikel van het Hoofdbestuur van de Kon.
Ver. Oost en West over de afdeeling Curacao. Voorts 8 blz.
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statistische cijfers en een verslag van de herdenking in de Rid-
derzaal op 2 Juni j.l. met de text der redevoeringen van de heeren
P. J. de Kanter en Prof. Dr. L. Knappert. Van den laatste is
ook een artikel „De eerste honderd jaren der Protestantsche
Gemeente op Curacao". Het eindigt met de woorden: „Uit den
rijken brievenschat, die ons voor deze bladzijden ten dienste
stond, hopen wij, bij leven en welzijn, ook verder nog te putten".
Moge deze hoop vervuld worden: voor ons zal nieuwe boeiende
lectuur over Curacao de winst zijn.

Van de afbeeldingen noemen wij de mooie foto van H.M. de
Koningin, waarmede het Gedenkboek opent en van het ontwerp
van het gedenkraam, geplaatst in het gebouw van het Mini-
sterie van Koloniën te 's-Gravenhage, dat door den heer H.
Schotborgh op 29 Juni 1934 namens Curacao werd aangeboden
en door den Voorzitter van de raad van Ministers, Dr. H. Colijn,
namens de regeering aanvaard. Voorts zijn er tal van foto's, te-
keningen, kaarten en gravuren opgenomen, waarvan er vele
weinig bekend zijn. Zou het niet gewenst geweest zijn, een kaartje
van West-Indië op te nemen ter oriëntering van sommige lezers?
Bijzondere aandacht verdienen de tekeningen van Mevr. N. J.
C. van Breemen-Kruyt, vol Curacaose sfeer.

Dit gedenkboek is zeer geslaagd, al is het niet volledig, zooals
wij reeds een en andermaal opmerkten. Over Aruba vindt men
te weinig, geen enkele foto zelfs, van Bonaire evenzeer. Men
mist afzonderlijke artikelen over de bevolking, over het Papia-
mento, over handel en verkeer, over de Bovenwindse eilanden
(met foto's). Ook zou een register welkom zijn geweest.

Ook zijn er enkele foutjes. Op blz. 163 lezen we, b.v. dat de
gouvernements-secretaris wordt benoemd door de Kroon, het-
geen niet juist is, terwijl de griffier bij het Hof van Justitie wordt
weggelaten bij de opsomming der ambtenaren te benoemen
door de Kroon. Ook wordt telkens op z'n Curacaos gesproken
van „werven", waar men kaden of steigers bedoeld. En wij zouden,
er ons in verheugen, als in de winkels ieder Nederlands zou spre-
ken, als vermeld op blz. 377, doch dit ideaal is helaas nog niet
bereikt.

Op blz. 38 wordt een nieuwe gouverneur „ontdekt", Matthias
Soock, die bij Hamelberg niet vermeld staat, en tussen Lukas
Rodenburch en Matthias Beck geplaatst zou moeten worden.
Volgens mededeling, ons gedaan door den heer J. M. L. Maduro
zal zulks waarschijnlijk op een vergissing berusten. Immers
Rodenburch was nog op 10 Oct. 1654 op Curacao (zie de Docu-
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menten behorende bij Hamelberg), terwijl Matthias Beck reeds
op 21 Febr. 1656 Vice-directeur van Curacao was (Zie notulen
van den Raad van Curacao d.d. 21-2-1656). Ook blijkt uit een
„brief van voorschrijving", die een groep Joden bezat, die zich
in 1659 op Curacao neerliet, dat deze door de bewindhebbers
der W.I.C. gericht was aan Matthias Beck „in dier tijd Gouver-
neur dezer eilanden". De door Ds. Van Beaumout in 1659 ge-
noemde Matthias Soock, zal dus waarschijnlijk dezelfde zijn
als de reeds bekende Matthias Beck.

Zullen wij verder zoeken naar wat ontbreekt, naar feilen, die
aan alle menselijke arbeid verbonden zijn? Laten wij liever de
plicht der dankbaarheid betrachten en erkennen, dat dit ge-
denkboek waardig is een den voornaamste blijvende herinnerin-
gen te zijn aan de herdenking van 1934.

Voor alle Hollanders, die naar de Ned. Antillen worden uit-
gezonden, voor alle kamerleden, die over Curacao meepraten,
voor alle journalisten, die over Curacao schrijven, is dit boek
onmisbaar om zich vertrouwd te maken met land en volk, zijn
geschiedenis en levensvoorwaarden. Slechts wie zich daarin ver-
diept en daarin belang stelt, zal zijn aandeel kunnen hebben in
de nationale en culturele taak, die sinds drie eeuwen voor de
Hollanders in West-Indië is weggelegd. Deze taak — het zij in
deemoed erkend — is dikwijls verwaarloosd en zelfs vaak niet
begrepen, maar de herdenking van 1934 moge, ook door middel
van dit gedenkboek, opnieuw ons gevoel van hoge verantwoor-
delijkheid tegenover het stukje Nederland in de Caraibische
Zee verlevendigen en de gedachte der Rijkseenheid bevestigen.

Johannes de Laet,

F///-X (J6JJ—ZÓJJ), uit-
gegeven door S. P. L'Honoré Naber. Lin-
schoten-Vereeniging XXXVII. Martinus
Nijhoff 1934.

In verband met de Curacao-herdenking van dit jaar is het wel
jammer, dat dit derde deel niet, evenals het tweede, vier jaren
omvat. Uit den aard der zaak had De Laet in 1631, 1632 en 1633
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aangaande de Nederlandsche Benedenwindschen Eilanden
slechts heel weinig op te teekenen; alleen het bezoek der vloot
van Marten Thijsz aan Bonaire in 1632, het vertrek van daar
op 15 Juni van den commandeur Galeyn van Stapels — die tus-
schen het groote en het kleine eiland door zeilde en naar Espanola
koers zette — en de voorafgaande schapenjacht op Groot Bonaire.
Verder een aantal bijzonderheden aangaande de verrichtingen in
Brazilië van Johannes van Walbeeck en Pierre Ie Grand, die in
1634 de expeditie uit Nederland naar Curacao zouden leiden.

De in dit deel behandelde drie boeken bevatten voornamelijk
gebeurtenissen in Brazilië, en wij vinden dan ook vooraan een
portret van Diederik van Wardenburgh (van Waerdenburgh,
van Weerdenburgh), den „Gouverneur ende Colonel", onder
wiens bewind in 1631 Itamaraca veroverd was.

Van W. vertrok begin 1633 naar Patria, nadat van daar twee
gedelegeerde bewindhebbers waren aangekomen (Matthijs van
Ceulen en Johan Gijsselingh), door de XIX uitgezonden om in
Brazilië „het opperste ghebiedt te aenveerden". Hetgeen in die
dagen mede het krijgsbeleid insloot.

De gedelegeerden repatrieerden in het najaar van 1634 en het
10e boek bevat nog het verhaal der verovering van Rio Grande
(1633), waarbij het kasteel Los tres Reyes herdoopt werd in
Fort Ceulen; de gedelegeerde Van Ceulen had de verovering
medegemaakt. Rio Grande was de derde capitania waar het
Nederlandsche gezag gevestigd werd, en voordat Joan Maurits in
1636 aan het bewind kwam, zou het Nederlandsche gebied in
Brazilië nog met Parahiba (1634) worden uitgebreid; Maurits de
Braziliaan voegde er ten slotte drie andere capitanias aan toe.

Naber's derde deel bevat achterin (evenals het tweede deel)
een overzichtskaart van de Brazielsche kust en tegenover blad-
zijde 212 de „Afbeeldinghe van t' Fort op Rio Grande ende
Belegeringhe". De expeditie welke van Pernambuco voor de
verovering van Rio Grande werd uitgerust, was er een in grooten
stijl; het eskader (dat 800 man troepen aan boord had) stond
onder een admiraal, een vice-admiraal en een schout-bij-nacht.

Behalve van de zaken van Brazilië, te land en te water, ge-
wagen De Laet's achtste, negende en tiende boek ook van de
verrichtingen in de Caraibische Zee, Zuid- en Centraal-Amerika,
door de tot eskaders vereenigde thuisvarende schepen, waar-
mede ook de militairen repatrieerden, wier diensttijd in Brazilië
verstreken was. Op deze thuisreizen via West-Indië trachtte
men dan onderweg „de vyandt te beschadigen"; men vertrok in
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April, wanneer winter- en regenseizoen waren aangebroken en
er met de groote schepen op de kust weinig uit te richten viel.

Op 26 April 1631 ging de Kapitein Jonathan de Necker van 't
Recief onder zeil als commandeur over een eskadertje, bestaande
uit één schip en twee jachten; op 11 April 1632 de admiraal Mar-
ten Thijsz., met 19 zeilen, en op 26 April 1633 de commandeur
(het vorige jaar uitgekomen met het schip de Fama, als „Schip-
per ende Capiteyn") Jan Jansz. van Hoorn, met acht vaartuigen,
waarop zich 250 soldaten hadden ingescheept. Het kaartje ach-
terin Naber's derde deel van de Caraibische Zee, de Golf van
Mexico en Centraal Amerika (overeenkomend met dat in het
eerste deel) stelt den lezer in staat de reizen dezer eskaders en
van de individueele vaartuigen te volgen. Verder bevat dit deel
een plaat van Trujillo (Noordkust van Honduras) en San Fran-
cisco de Campeche (Yucatan), welke beide plaatsen door Jan
Jansz. van Hoorn op de hooger genoemde reis werden aangetast.
In de eerstgenoemde behaalde men eenigen buit en ontving men
twintig pond zilver als brandschatting, in de tweede moest men
zich met eenig rantsoen voor genomen schepen en gevangenen
en wat goederen tevreden stellen.

Deze zeven en dertigste uitgave van de Linschoten-Vereeni-
ging is evenzoo als al haar voorgangsters — d.w.z. degelijk en
fraai — uitgevoerd.

Wat betreft de bewerking, de annoteering en de indexeering
van den tekst, deze zijn zooals wij van den overste Naber gewend
zijn, d.w.z. nauwkeurig, interessant en volledig.

October 1934 W. R. MENKMAN
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