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Als wij nagaan, hoe ons eiland door verschillende schrijvers
in den loop der eeuwen genoemd is geworden, treffen wij een reeks
van uiteenloopende namen aan, zooals: Corroso/, ^MiVafao, Cwra-
^wtrra, .Kwrassaw, C«ra-asao, e tc , welke geen van alle als de ware
en oorspronkelijke benaming kan aangenomen worden. Wel heet
ons eiland:

CURACAO

zonder de cedüle, welken naam de Spanjaarden van de oorspronke-
lijke bewoners overgenomen hebben. Volgens Juan de Ampués,
factoor te Santo Domingo en Heer van Curacao Aruba en Bonaire
in 1527, waren deze primitieve bewoners Indianen van dezelfden
stam, als die, welke leefden op de tegenoverliggende kust van het
vasteland, die volgens Z)r. Pe^ro M. ^4rcaya in een artikel,
getiteld „Los aborigenes del Estado Falcon", verschenen in het
tijdschrift „Cultura Venezolana", uitgave Mei 1920, Indianen
waren van vreedzamen aard, behoorende tot de stamgroep
Câ Mê j'a, die woonde aan de Noordkust van Venezuela, van de
staat Falcon tot Yaracuy.

Als dus de Indianen, die op Curacao geleefd hebben, aan den
zelfden stam verwant waren als de inheemsche bevolking van de
noordkust van Venezuela, wier taal en gewoonten zij ook moeten
hebben gehad, dan zou er veel gelijkenis bestaan in de manier,
waarop namen werden gegeven aan plaatsen, waar ze woonden...
Men bemerkt ook werkelijk een groote gelijkenis, die duidelijk naar
voren komt in de lettergrepen c«ra en cao, die den naam van ons
eiland vormen, en die in verschillende plaatsnamen in Venezuela
voorkomen, welke van Indiaanschen oorsprong zijn .In Venezuela
bestaan namen voor dorpen, bergen, rivieren, volksstammen, e tc ,
waaruit duidelijk de lettergreepformatie blijkt van cwra : C«ra-
mtc/tafe, Cwan'g«tf, Cttrawwm', C«rag«as, CWactócawos en ook

— 225 —
West-Indische Gids X X 15

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



226 W. M. HOYER

Cwraèara, boomsoorten die in Venezuela voorkomen;
CWaca, eigennaam der stamhoofden; Cttrare, doodelijk vergif,
dat door de Indianen verkregen wordt uit het sap van de slinger-
plant wrtw«c«re, en gebruikt wordt om de punten van pijlen te
besmetten. Zoo ook vinden we de uitgang cao en ao in woorden
als: CAacao, Cacao, Cawao, Macarao, CAwao etc , benamingen voor
bewoonde streken en rivieren in Venezuela.

Er is nog een ander bewijs, dat kan dienen om aan te toonen,
dat de naam, die ons eiland draagt, dezelfde is als die, welke de
oorspronkelijke bewoners het gegeven hebben, en wel het volgende.
Er bestaat op Curasao een plaats, die heette Afa?ngMacoa, onge-
twijfeld van Indiaanschen oorsprong. Manwgwacao was de naam
van de tegenwoordige Piscaderabaai, en komt voor op een kaart,
vervaardigd door de Spanjaarden in 1634, nadat zij ons eiland ver-
laten hadden. Ook andere overeenkomstige namen zooals:
Cttmanacoa, CAtctoacoa, Gwaioocoa, Panag«a/>oa komen veelvuldig
voor in Venezuela.

Hoewel met zekerheid kan gezegd worden, dat al de hierboven
genoemde namen uit het Indiaansch afkomstig zijn, is het niet
zoo makkelijk hun beteekenis te achterhalen, daar er, voorzoover
ik weet, geen grammatica noch woordenboek bestaat van de taal
der Indianen, die op ons eiland en in Venezuela gewoond hebben.
Nochtans zou het van nut zijn om eens na te gaan, welke gewoonte
die Indianen volgden bij het geven van namen aan plaatsen,
rivieren etc , waar zij woonden.

Volgens „The Standard Dictionary of the English Language",
uitgegeven in New-York door S. M. Moore, zou ^ 4 m « , plaats-
naam van Indiaanschen oorsprong, beteekenen: zandheuvel.
Zoo beteekent Canada dorp met hutten bezet. Caracas is de naam
van een Indianenstam. CAt'cago, shunk, een viervoetig dier van
Noord-Amerika. CAi^m'saca, brug van goud. Conweĉ 'cM ,̂ land
over de lange rivier. Coro, wind. Cwoa (Cu-ba-nu-can), het beste.
DaWonega, goudland. £We, wilde kat. /fat/»', hoogland, /awat'ca,
(Kai-ma-ca), land wemelend van bronnen. Kew/Mc^y, aan het hoofd
van een rivier. Lima (een verbastering van Rimac), de vroegste
bewoners van Peru. MawAa//a«, stad van het eiland. Afaracatfto,
is de eigennaam van het hoofd van een Indianenstam.
MassacA«se//s, blauwe berg. MtcAtgan, vischnet. A/i'/wawAee, rijk
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land. Afwmesota, melkachtig water. Aftssisst^', groote en lange
rivier. A^asAma, in het midden van een rivier. iViagara, de hals van
twee wateren, de Erie en de Ontario. 0/wo, mooi lief. Ow/an'o,
dorp op een berg. Orwoco, kronkelende slang, Pcrw, goud. Sara-
toga, rots van het wonderdadig water, SAeMectady, vallei tusschen
pijnboomen. (7wöagog, helder water. PKÖCAMS^, groot bosch.
H^as/ttïfl, hinde. Wt»m'/>eg, troebel water. Winowa, oudste doch-
ter. WraoosAt, mooie rivier.

Uit bovenstaande lijst kan men nu afleiden dat Curacao kan
beteekenen: zwar/e èerg, Aooge èerg, îV/> z^a/er, of iets dergelijks,
dat de aandacht van de eerste bewoners van ons eiland trok.

Ten slotte blijft nog over te onderzoeken, van waar de cedille
(9) afkomstig is, wijl deze de naam van ons eiland verandert in een
Portugeesch woord, dat zou beteekenen gc«ezt«g Veronder-
steld kan worden, dat later, toen ons eiland reeds den naam
droeg, door de Indianen gegeven, een Galliër of een Portugees,
die het eiland bezocht heeft of daar gevestigd was, er eene cedille
bijgezet heeft, en het woord zoodoende verandert van het harde
Cwracao in dat van het zachte Cwrapao, en de Spanjaarden, die 9
niet in hun modern alphabet hebben, CMrapao weer hebben veran-
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