
TWEE VERZOEKSCHRIFTEN AAN DEN KONING OVER
DE LANDBOUWPOLITIEK VAN GOUVERNEUR

VAN RADERS IN CURACAO

DOOR

B. DE GAAY FORTMAN

De geschiedenis van Curacao sedert 1828 tot de „histoire con-
temporaine" is nog maar fragmentarisch beschreven, en ook daar-
in heeft J. H. J. HAmelberg een aandeel genomen. In Kragen

1896 plaatste hij een opstel CMrapao. i/ci
Faw i?arfers, t» rez-öand 6escAottz#rf «zei ie

. Zooals deze titel doet vermoeden, bepleit de schrijver hier-
in een landbouwpolitiek voor Curacao, als door Van Raders zestig
jaren tevoren nagestreefd.

Onder de eerste gouverneurs van Curacao sedert 1816 komen er
enkele voor, die land en volk grondig kenden, toen zij tot de
hoogste waardigheid geroepen werden. Ik denk aan Kikkert, vader
en zoon Rammelman Elsevier, Esser en vooral aan Van Raders.
Officier bij de jagers, kwam hij in 1816 als kapitein op Curacao.
Hij werd adjudant van den gouverneur Cantz'laar. Eenigen tijd
had hij de leiding bij de gouddelving op Aruba en in 1836 volgde
zijn benoeming tot gezaghebber van Curacao, toen behoorende
tot het gouverneur-generaalschap der Nederlandsche West-Indi-
sche bezittingen, tot 1838 onder het bestuur van Mr. E. L. baron
van Heeckeren, daarna van den schout bij nacht J. C. Rijk en
eindelijk, van 1842 af, van B. J. Elias, dien Van Raders zelf als
gouverneur van Suriname, toen weer een afzonderlijk gouverne-
ment, opvolgde.

Men mag aannemen, dat Van Raders' plannen om door den
landbouw Curacao op eigen bodem de middelen van zijn bestaan
te geven, en tegelijkertijd geldelijk onafhankelijk van het moeder-
land te maken, wel overwogen en oprecht gemeend waren. Hij
heeft er trouwens de instemming van de regeering in het moeder-
land voor weten te verwerven en is van daar op onbekrompen
wijze gesteund.
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Aan de hand van Hamelbergs artikel wijs ik op de volgende
maatregelen, door Van Raders genomen:

1836 aanplanting op „Plantersrust", Cura9ao, en „Fontein".
Bonaire, later elders en ook op Aruba, van de nopaal-cactus (C,
cochinillifer), waarop het cochenille-insect wordt gekweekt, dat
het karmijn oplevert, een toen ter tijd zeer gewaardeerde verfstof;

1837 aanplanting op de drie benedenwindsche eilanden van de
daar reeds in het wild voorkomende aloës vulgaris, welker hars
als handelsproduct waarde heeft; verder cultures van den morin-
gaboom (M. guilandina), welks zaden de behen- of benolie op-
leveren, van katoen, pita (agave Mex.), uit welker weefsel touw
gemaakt wordt, en tabak. Van deze laatste cultures wordt ge-
zegd, dat zij gedurende — of kort na — het bestuur van Van Ra-
ders werden opgegeven, omdat het product niet met dat van
elders concurreeren kon.

Ook de verscheping van dividivi, een inheemsch product, ge-
schiedde voor het eerst in 1837.

Wat de veeteelt betreft — Van Raders voerde ter verbetering
van het schapenras het Spaansche merinos-schaap in. Ook dit
leverde niet veel op.

De zoutwinning bevorderde hij door met de gouvernements-
zoutpannen het voorbeeld te geven van een betere productie.

Het para-gras als veevoeder werd door hem ingevoerd.
Hamelberg concludeert uit de cijfers der opbrengsten van

de gouvernements-ondernemingen onder Van Raders bestuur,
dat diens „pogingen dus als volkomen geslaagd moeten beschouwd
worden", en dat er van dat alles weinig of niets meer over is, wijt
hij aan de opvolgers van den gouverneur, die niet de overtuiging
van Van Raders hadden.

Het is niet mijn bedoeling op Hamelbergs pleidooi voor een
landbouwend Curacao, gebouwd op de lessen uit het verleden
onder Van Raders, in te gaan. Wij zijn nu ruim veertig jaren later,
en in dien tijd heeft het niet ontbroken aan overheidssteun voor
landbouwplannen ginds, ook zal de geschiedenis zich nog wel eens
herhalen, maar er zullen er niet velen zijn, die met Van Raders
gelooven aan een Curacao, dat door den landbouw op den eigen
bodem de middelen van bestaan voor zijn ingezetenen vindt en
zich tevens geldelijk onafhankelijk van het moederland maakt.

Van Raders, die, als gezegd, den steun van de regeering in het
moederland genoot, beklaagt zich ernstig over gebrek aan mede-
werking van de zijde van den in Suriname zetelenden gouverneur-
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generaal. En zelfs heeft, toen hij met verlof naar Nederland was,
zijn plaatsvervanger, den bekenden Curacaoschen planter C. L.
van Uytrecht, in het Koloniaal verslag 1842 duidelijk van zijn
ongeloof in Van Raders' plannen blijk gegeven.

Trouwens — Van Uytrecht verkondigde hiermee niet anders
dan het vrij algemeen gevoelen van de Curacaosche deskundigen.

Het is reeds drie jaren geleden, dat wijlen pater Euwens mij een
afschrift zond van een tweetal adressen uit Van Raders' tijd, over
diens hoofd en dat van den gouverneur-generaal heen, rechtstreeks
aan koning Willem III gericht. Ik heb deze stukken laten liggen,
omdat ik die wilde gebruiken voor de beschrijving der geschiede-
nis van Curacao van 1828 tot 1845, waarvoor Euwens ze mij ook
zond, maar nu ik vrees, vooreerst zoover nog niet te zullen komen,
lijkt mij afzonderlijke openbaarmaking dezer stukken wel aardig.
Nochtans komt mij letterlijke weergave niet gewenscht voor: de
stijl is niet onberispelijk, te wijdloopig en taalkundig onverzorgd.
Daarom geef ik een samenvatting met hier en daar eenige letter-
lijke aanhalingen.

De namen der „ootmoedigste gehoorzame dienaren en onder-
danen", die zich Februari 1843 in het eerste adres tot „Zijne
Majesteit den Koning der Nederlanden" „als hunnen natuurlijken
beschermer" wenden, zijn niet bekend. Wij hebben nl. te doen
met een afschrift, waarschijnlijk vóór de onderteekening gemaakt.
Daarom is zonder nader onderzoek ook niet met zekerheid te zeg-
gen, of dit adres wel verzonden is. Het doet er niet toe. Op den
zakelijken inhoud komt het aan. Wel weten wij, dat het eigenaren
van zoutpannen op Curacao zijn, die hier hun klachten uiten.

Zij klagen over den bedenkelij ken toestand en vragen den Ko-
ning te mogen voordragen de middelen, waarvan zij voorkoming
van het tenietgaan hunner industrie verwachten. Gevaar vreezen
zij van de uitbreiding der zoutpannen van gouvemementswege op
Bonaire en Curacao, en van de uitbreiding van den zouthandel op
St. Martijn, Rocas en de vaste kust. Die laatste buitenlandsche
concurrentie heeft het gouvernement er reeds toe gebracht zijn
prijzen te verlagen van / 1.50 tot / 1.25 en zelfs tot / 1.—; en
dat was nog vóór de uitbreiding der zoutpannen op Bonaire. Deze
laatste zal nu maken, dat de ledige vreemde schepen op dat
eiland, waar de havenrechten zooveel lager zijn, voldoende voor-
raad zullen kunnen vinden, en Curacao links kunnen laten liggen.
Daarbij kwam, dat men op Bonaire als nieuw stelsel had aangeno-
men verkoop door inschrijving of openbare veiling, terwijl het
gouvernement de onkosten daarvan voor zijn rekening nam. En
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wat Curasao betreft — daar had het bestuur zoutpannen in het
binnenwater het Rif aangelegd, dus vlak bij den ingang van de
haven, waardoor transportkosten werden uitgespaard, wat wel 30
centen per vat scheelde.

Het gouvernement schijnt van den stelregel uit te gaan, aldus
adressanten, dat, hoe meer producten een industrie aan den han-
del levert, des te grooter de voordeden zijn, die zij daaruit trek-
ken kan. Zonder onderscheiding ingenomen, kan dit uitgangspunt
noodlottige gevolgen hebben. Voor het oogenblik kan een ver-
levendiging het gevolg zijn, maar op den duur kan deze industrie,
in een verkeerde richting geleid, er door te gronde gaan. Eerst
moet men uitwegen voor de productie zoeken, voor men die gaat
uitbreiden. Nu staat de handel stil, en daarom zal het streven van
het gouvernement om de zoutindustrie op te beuren noodlottig
voor de belangen van de eigenaren der zoutpannen op Curacao
worden.

In beginsel kan het gouvernement, eigenaar van het domein op
Bonaire, daarmee hetzelfde doen en daaruit dezelfde voordeden
trachten te trekken, als de particulier, maar de vraag komt op,
„of het, ter voorkoming van schade voor andere en in het belang
der Koloniale kas zelve niet beter zou zijn eene mindere hoeveel-
heid zout in te garen, en op het oude stelsel van verkooping terug
te komen dan de thans dubbele ingegaarde hoeveelheid voor de
helft des vorigen prijs te verkoopen, zooals zulks bij de nieuwe
verkoopingswijze geschiedt". Verondersteld, dat 50.000 vaten de
gemiddelde hoeveelheid zout zij, welke voorheen op Bonaire jaar-
lijks vergaard werd, en dat de onkosten daar/ 10.000.— bedragen
(/ 0.20 voor een vat) dan zal in het oude stelsel de zuivere bate
/ 40.000.— zijn. Door het verdubbelen van de productie en het
verminderen van den prijs tot / 0.50 het vat zal men wel / 50.000
krijgen, maar dit is geen zuivere winst, want daarvan moeten wor-
den afgetrokken de dubbele onkosten, die tot / 20.000.— zijn ge-
stegen, zoodat slechts een bate van / 30.000.— overblijft. Wat
staat op deze wijze bovendien der zoutindustrie op Curacao anders
dan ondergang te wachten, daar de onkosten van het vervoer van
het zout van de pannen naar de stad daar ook 50 cent bedraagt,
het bedrag, waarvoor de handel op Bonaire het vat koopt.

Dat het gouvernement met zijn zoutindustrie op Bonaire en
met zijn zoutpannen in het Rifwater van Curacao, als deze eens
productief zullen zijn, den ondergang van de particuliere zout-
pannen zal veroorzaken, is, zeggen verzoekers, ook het getuigenis
van den oud-gouverneur-generaal Rijk, die, hoe kort zijn ver-
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blijf ook op Curasao ook geweest moge zijn, dit wel heeft kunnen
vaststellen.

Daarcm ten slotte de vraag, of het billijk is, dat het gouverne-
ment, dat belastingen heft van particulier eigendom, ten einde in
de behoeften van de administratie te voorzien, thans als concur-
rente van particuliere ondernemingen optreedt.

Hierop volgt een verzoek aan den Koning om den invoer van
zout van Curacao in het moederland te bevrijden van de hooge
lasten, die daaraan, ten gunste van de industrie der zoutzieders,
naar men meent, in den weg staan.

„Maar Sire," aldus het slot, ,,is er geen middel om de belangen
van beide industrie[ën], die in het Moederland en die in eene on-
gelukkige Kolonie overeen te brengen ? Zou het niet mogelijk zijn,
de regten op het ingevoerde zout in het moederland zoo te regelen,
dat dezelve niet meer als een geheele prohibitie voor de industrie
van Curacao zouden kunnen beschouwd worden, en dat dezelve
tevens toereikend zouden zijn, om dezelfde industrie in het moe-
derland eene genoegzame bescherming te verleenen. De onderge-
teekenden zijn genegen zulks te gelooven, omdat zij zulks hopen.
Echter zijn zij te verwijderd om daarover te kunnen beoordeelen,
en niet bevoegd om eene meening dienaangaande te uiten. Er
blijft hun niets over, dan op het verlichte oordeel en de beproefde
wijsheid van Uwe Majesteit hun geheele vertrouwen te stellen,
terwijl zij wel overtuigd zijn, dat de menschlievendheid van Uwe
Majesteit niets onbeproefd zal laten om den toestand van eenige
zijner onderdanen in de W. I. Koloniën te verbeteren, door hunne
belangen ook onder hare magtige bescherming te nemen.

Ja, Sire, de ondergeteekenden stellen hun geheel vertrouwen op
Uwe Majesteit. Met vrijmoedigheid, maar tevens met eerbied heb-
ben zij den troon Uwer Majesteit durven naderen, om hunne klag-
ten te doen hooren. De liefde, die Uwe Majesteit voor hare onder-
danen zonder onderscheid bezielt, is hun een waarborg, dat dezel-
ve niet door hen tevergeefs ingeroepen wordt."

Interessanter is het tweede adres. De „dienstwillige, gehoor-
zame en getrouwe onderdanen", die zich — blijkens den inhoud —
omstreeks denzelfden tijd, vóór Mei 1843, (de dagteekening ont-
breekt) — tot den Koning wendden, noemen zich „burgers en op-
gezetenen van het eiland Curacao". Zij beginnen met te herinne-
ren aan een adres, dat 55 ingezetenen op 25 Mei 1841 tot Zijne
Majesteit richtten. Daarin hebben zij gewezen op de onbillijkheid
eener interpretatie van de belastingwetgeving, die de heffing van

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:14:02PM
via free access



326 B. DE GAAY FORTMAN, TWEE VERZOEKSCHRIFTEN AAN DEN

onroerend goed berekent naar den laatsten koopprijs vóór 1 Maart
1828 in plaats van naar dien, welken de belastingplichtige ervoor
betaald heeft, zulks terwijl de waarde dier goederen sedert 1828
met meer dan tweederden is gedaald. En nu kan men wel zeggen,
dat de kooper weet hoe groot deze belasting is en daarmee dus
rekening kan houden bij het bepalen van den prijs, dien hij geven
wil, maar de waarde van het vast goed is zoo sterk gedaald, dat,
al heeft men in de veiling iets nog zoo goedkoop gekocht, bij we-
derverkoop de opbrengst toch altijd nog weer lager is.

In datzelfde adres is ook gewezen op het drukkende van de be-
lasting op mobilair en op den treurigen toestand van den handel,
die ondanks het belastingstelsel van 1 Februari 1828 nog weer
achteruitgegaan is. De aanhoudende droogte heeft sterfte onder
het vee veroorzaakt. De oogst van 1841 is algemeen mislukt, zoo-
dat voor / 423.000.— mais moest worden aangekocht om te
voorzien in de behoefte van slaven en vrije lieden. Een ziekte
heeft al de kokosnootboomen en een groot deel der andere vrucht-
boomen doen uitsterven.

Slechts daarom hadden adressanten van 1841 alle hoop op
betere tijden nog niet opgegeven, omdat zij zich vleiden met het
vooruitzicht, dat de ijverige en onvermoeide pogingen van den
gezaghebber, in overeenstemming met de bedoeling der regeering
aangewend, om nieuwe bronnen van welvaart voor dit ongeluk-
kige land te openen, de hinderpalen, waarmee gewoonlijk nieuwe
ondernemingen te worstelen hebben, te boven zouden komen en
met den gewenschten uitslag bekroond zouden worden.

Deze adressanten nu van 1843 hebben wel alle hoop op een
betere toekomst opgegeven.

In 1841 en 1842 waren de oogsten zoo slecht, dat deze niet in de
dagelijksche behoeften konden voorzien, en de planters hebben
dan ook noch hun belastingen noch de renten hunner hypotheken
kunnen betalen.

In 1842 en 1843 zijn de omstandigheden van dit land „aller
naarst" geworden. Te weinig regen, geen oogst voor de derde
maal, sterfte onder het vee, de weilanden kaal, het kreupelbosch,
tot voedsel voor het vee dienende, dor, de putten nagenoeg opge-
droogd, terwijl, naar den tijd van het jaar gerekend, weilanden
en kreupelbosch groen zouden moeten zijn en de putten vol water.
Voor den aanstaanden drogen tijd staat dan ook kommer, ver-
driet, ellende, zelfs gebrek aan drinkwater, voor de deur.

De eigenaren van zoutplantages hebben nagenoeg niets ver-
kocht.
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Deerlijk zijn adressanten teleurgesteld in hun verwachting van
Van Raders' plannen. Ook zij beroepen zich op het kortstondig
bezoek van den gouverneur-generaal Rijk, die in wat hij zag vol-
doende aanleiding vond, om de verdere uitbreiding der nieuwe
cultuur, die in vijf jaar niets van belang opgeleverd heeft, „ten
minste provisioneel te (doen) staken." Bij langer verblijf, zoo wordt
verondersteld, zou de gouverneur-generaal wel aanleiding gevon-
den hebben alle die nieuwe plannen der laatste jaren volslagen af
te keuren. Men luistere:

de katoen en zijden-wormenteelt is finaal mislukt; de tabak
tiert zeer slecht en is zelfs niet rookbaar; de zoutpannen in het Rif-
water, waarvan een deel reeds 4 of 5 jaar geleden is aangelegd,
geven geen noemenswaardige hoeveelheid zout [zie hierover de
vrees, in het hiervóór vermelde adres uitgesproken];

de merinos en bastaard merinos sterven, evenals de gewone
Curacaosche schapen, door gebrek aan kost;

de tunabladeren *) zijn bezet met een verderfelijk insect, Ker-
mes *) genaamd, en zullen wellicht, gelijk reeds met de kokosnoot -
boomen heeft plaats gehad, daardoor vernield worden;

de nopalerie op Bonaire is door de droogte bijna geheel verloren,
terwijl de waterbron, onlangs ontsprongen, waaraan, zooals alge-
meen geschat wordt, een waterleiding met bakken enz. van
/ 22.000.— is gemaakt, in haar loop zoo verminderd is, dat zij van
geen belang meer is;

de aloëplanten staan „brillant", maar het aftreksel der sappen
is zoo goedkoop, dat dit niets oplevert;

de zoogenaamde palmolie, waarvan zooveel ophef wordt ge-
maakt, is nog in haar geboorte, en de ondervinding zal moeten lee-
ren, of de afzet wel zoo groot zal zijn, dat de onkosten goedge-
maakt kunnen worden; de morinda rojoc *), alhier pam de diable
genoemd, is reeds in 1836 chemisch onderzocht,

het idee van Artesische putten te graven is, zoo het al niet door
de ondervinding bewezen is niet uitvoerbaar te zijn op Curacao,
althans hier niet dan met enorme kosten te bewerkstellingen, ter-

') G. J. Simons, fiescArt/vtng van Ae< et/anrf Cwrafow: Cactus ficus-
tana-inlandsche benaming: toena; voor de Cochenille-cultuur, emol-
lieerend; dr. I. Boldingh, F/ora foor <fe ATedeWawc/scA WesZ-ZwiiscAe
ei7anden: opuntia tuna.

-) Simons: Chermes infausta — inlandsche benaming: pies-pies, een
soort kever.

•) Simons: mirando royoc — inlandsche benaming: pan de diabel,
kleurstof; Boldingh, blz. 378.
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wijl het graven van diepe putten, met norias (m'rf in de W. I. En-
cycl. vermeld, wel in R. Schuiling's Onze Aarde II Europa, 9de
druk 1916, blz. 136f metafb. „Een noriabij Valencia") voorzien, op
verscheidene tuinen ondoelmatig is, want in den regentijd, wanneer
men de gronden niet behoeft nat te maken, zijn zij waterrijk, en in
den drogen tijd, waarin zij van nut moesten zijn, zijn zij bijkans
lens. Zulk een put heeft de gezaghebber op een der in de nabijheid
van de stad liggende plantages laten graven en van eene noria
voorzien, maar thans is deze geen voet water rijk.

Met leedwezen, naar zij zeggen, brengen adressanten deze feiten
ter kennis van den Koning. Zij hadden een flauwe hoop, dat ten
minste eenige der plannen zouden slagen, maar nu achten zij die
niet alleen hopeloos maar zelfs zeer verderfelijk voor de kolonie,
omdat zij met te groote onkosten gepaard gaan.

„Zoo wij ons niet vergissen in de berekening," aldus adressan-
ten, „welke wij naar gelang der materialen, het aantal werklieden
en den langen tijd der werkzaamheden gemaakt hebben, dan zou
er reeds verwerkt zijn aan Plantersrust sints deszelfs aankoop
/ 60.000, aan de zoutpannen in het rifwater / 32,100, aan de
Nopalerie en waterlijding te Bonaire over de / 32,000, aan een
gouvernementshuis op Bonaire / 16,000; bovendien aan nog
zoo vele leverantien van verschillenden aard; dus welk een
groot kapitaal in de nieuwe cultuur gestoken?"

De „specifique" uitgaven, aan de nieuwe cultuur besteed, en een
nauwkeurige opgaaf der opbrengsten zal de Koning ongetwijfeld
kunnen vernemen, als Hij ter zake bevelen geeft aan „onpartijdige
menschen (wien het niet te doen zij om het hoofd dezer kolonie te
believen, maar het bevel Uwer Majesteit met kennis naar pligt en
geweten ten uitvoer te brengen)". Zooals in Holland niet de
oranje- en andere boomen en planten, niet tot dat klimaat behoo-
rende, door kracht van groote onkosten in het leven gehouden
worden, zoo moet men op Curacao niet met enorme uitgaven zon-
der afdoende opbrengsten de plannen van den gezaghebber Van
Raders uitvoeren, „want de vraag is niet: kan men tunabladeren
en cochenille, moerbezienboomen en zijdenwormen enz. hier in
het leven houden ? maar dezelve is: kan de nieuwe cultuur zoo-
danige resultaten opbrengen, dat het Moederland en de Ingezete-
nen dezer volksplanting zich er wel bij bevinden?"

Deze vraag nu beantwoorden adressanten ontkennend.
„Om ons slechts tot de Nopalerie te bepalen: welk eene razernij

is het niet om 20 a 30 menschen, gelijk het reeds een jaar geleden
plaats vond en alsnog geschiedt, te bezigen, ten einden het »«r-
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/fmwes van de tunabladeren af te wasschen.
Wij betreuren Aei m'd raisseren dier plannen; wij betreuren het

verlies van zulk eene som, welke sommigen onzer met opofferin-
gen, anderen met zweet huns aanschijns, anderen na executie
hunner bezittingen, bijeengebragt hebben.

Grievend moet het voor den HoogEdg. Heer Gezaghebber R. F.
Baron van Raders zijn te weten en te vernemen, dat Zijn HEdg.
plannen mislukt zijn, maar onverantwoordelijk zoude het voor
ons zijn Aetf sfo'/zzê ygew langer te bewaren, terwijl wij schatten zien
verkwisten met het volharden in mislukte plannen.

Ja Sire! het is meer dan tijd om paal en perk te stellen aan zulke
ondernemingen, want het Moederland zou zich met hersenschim-
mige verwachtingen in den slaap laten wiegen en wij zouden onder
de zware lasten der onberedeneerdste en allerdrukkendste wijze
van belastingheffing bezwijken.

Dringend verzoekende naderen wij den troon Uwer Majesteit,
Uwe Majesteit, met de liefde en achting van kinderen voor hun-
nen vader, smeekende om zoowel het verkwisten van gelden aan
de nieuwe cultuur enz. als het belastingstelsel tegen te gaan.
Anders zullen wij niet kunnen voldoen aan onze verpligtingen, en
onze bezittingen ter Executie moeten afgeven, terwijl [«/s rfjc on-
noorfige.̂ ] i) Mî gai/'CM wtó gedaan z^aren, de betaling van 1 pC van
de wezentlijke waarde der effecten voldoende zou zijn om de uit-
gaven te dekken.

God beware ons dat het tot Executie kome!
Daartegen strekken Uwer Majesteits verlicht oordeel en mensch-

lievend hart ons tot waarborg. Uwer Majesteits regtvaardigheid
en standvastigheid zullen de aanslagen van verkeerdheid te keer
gaan en zonder aanzien des persoons den te veel beloovende en
sijne natuurgenoten benadeelende den weg der regtvaardigheid en
menschlievendheid aanwijzen, terwijl Uwe Majesteit de stem
uwer verlatene kinderen niet ongehoord zal laten."

Amsterdam, 3 Januari 1937.

') De tekst is hier nagenoeg onleesbaar.
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