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Grepen uit de Geschiedenis van
Curacao 1799-1800. Door N. van Meeteren. Met een
voorwoord van Dr. W. Ch. de la Trij Ellis. Willem-
stad MCMXLIV.

Na T. H. Milo's publicatie van het door Kikkert als kapitein ter zee
bijgehouden journaal (1795-1800), in het Marineblad van 1936, komt
thans deze studie van den Heer Van Meeteren onze kennis vermeerde-
ren van een wel zeer bewogen tijdperk der Curacaosche geschiedenis.

Vóór in het werk prijkt een portret van den directeur Johann Rudolf
Lauffer, aan wiens nagelaten papieren, w.o. een dagboek, de schrijver
in de eerste plaats zijn stof ontleend heeft.

Zonder dat deze laatste er bijzondere moeite voor doet — hij laat in
den regel eenvoudig de feiten spreken — wekt hij bij den lezer groote
bewondering voor den man die, onder uiterst moeilijke omstandig-
heden, gedurende korten tijd op Curacao het bewind gevoerd heeft,
nadat de laatste directeur der Compagnie, Joh. de Veer Abrahamsz., en
de eerste der Bataafsche Republiek, Jan Jacob Beaujon, achtereen-
volgens hun functies hadden neergelegd, de eerste vrijwillig, de laatste
gedwongen.

Lauffer, Curasaosch burger, doch Zwitser van nationaliteit, heeft
zich, eerst als commandant der Burgerwacht en lid van het Comité
Militaire, daarna als directeur der Kolonie, zóó verdienstelijk gemaakt,
dat weinig vroegere of latere Curacaosche landvoogden met hem ver-
geleken kunnen worden.

Zelf de vrijheidsgedachte toegedaan, heeft Lauffer, in den na 1795
zoo fel opgelaaiden partijstrijd op Curacao, steeds het algemeen belang
op den voorgrond gesteld. Het is merkwaardig, dat een man van wien
te voren de geschiedenis weinig of niets te verhalen gehad heeft, plot-
seling door het vertrouwen zijner medeburgers tot leidende functies
geroepen over militaire, diplomatieke en administratieve talenten
blijkt te beschikken van niet geringe beteekenis. Bovendien toont hij
physieken moed, tegenover inheemsche en vreemde tegenstanders,
en persoonlijke offervaardigheid, wanneer de bodem van 's Lands schat-
kist te zien is en de bemiddelde inwoners met eigon middelen moeten
bijspringen.

Lauffer vormt uit du Burgerwacht een sterke Nationale Garde, hij
weet de inheemsche malcontenten in bedwang te houden, zonder door
al te drastische maatregelen de aanzienlijken onder hen openlijk aan
de kaak te stellen, hij verijdelt de funeste plannen der Fransche intri-
ganten, met inachtneming der vereischte voorzichtigheid, in verband
met de alliantie tusschen de Bataafsche Republiek en Frankrijk. In
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de hoogst ingewikkelde kwesties, welke uit den Engelsch-Fransch-
Nederlandsch-Spaansch-Amerikaanschen zee-oorlog voortvloeien •
— Cura9ao dient Frankrijk tot basis voor de kaapvaart — betracht hij
zooveel mogelijk de billijkheid tegenover de particuliere belangheb-
benden.

Machteloos echter staat onze directeur tegenover het nijpende geld-
gebrek, de onderbreking van het verkeer met de buitenwereld, waar-
door niet alleen de aanvoer van levensmiddelen stokt, maar ook in het
tekort aan oorlogsmateriaal niet voorzien kan worden, wat — gevoegd
bij het euvel van een niet ten volle betrouwbaar militair garnizoen —
aan een krachtige defensie in den weg staat.

Het is bekend dat, in September 1800, het vooral aan de retraite der
militaire detachementen te wijten was, dat de Franschen tot zoo
dicht bij de stad konden oprukken. Een tweede groote tegenslag voor
Lauffer was, dat de Amerikanen, wier hulp hij ingeroepen had, eerst
verschenen, nadat met de Engelschen reeds over de capitulatie onder-
handeld was. De uitspraak van den krijgsraad van 1805 bewijst dat
voor het gebeurde Lauffer geen blaam trof.

A/oo<f/o<sdag£tj bevat nog eenige bijzonderheden betreffende andere
Curacaosche figuren. Van den kapitein der Militie M. Baron van Wes-
terholt tot de Leemcule, die zich in 1795 verdienstelijk maakt, wordt
een korte levensschets gegeven; de andere held van de groote slaven-
revolte, pastoor Schinck, wekte in 1799 het misnoegen op van direc-
teur en raad, wegens zijn interventie ten behoeve van den délégué van
Saint Domingue. De figuur van Kikkert, na den dood van Wiertsz.
commandant der Bataafsche zeemacht op Curacao, blijft min of meer
onduidelijk. Af en toe schijnt hij een vriend der Franschen fe zijn, wier
taal hij echter niet kon spreken, zooals later, in 1806, aan het licht zou
komen bij zijn beëediging door Koning Lodewijk '). Do fiscaal pro-
visioneel C. Spencer blijkt een zeer bedenkelijke rol gespeeld te hebben
met betrekking tot de capitulatie van 1800 en den eersten tijd van het
Engelsche tusschenbestuur.

Wij vinden verder in Van Meetercn's werk bijzonderheden over de
oude Curacaosche vestingen, welke ons in staat stellen b.v. de ligging
van de Bleedbatterij en fort Schrikkenburg vast te stellen, alsmede
een overzicht van het muntwezen der Kolonie in Lauffer's tijd.

Amsterdam, November 1945. M.

Departement van Koloniën 2e en 3e afdeeling.

Geöïedsrfee/e» i« rfe /are»
Zutphen, W. J. Thieme & Cie, 1945.

In zijn voorrede tot dit overzicht laat de Secretaris-Generaal, Jhr.
O. E. W. Six, uitkomen in hoe moeilijke omstandigheden zijn departe-
ment verkeerde, toen het tijdens de bezetting te Zutphen gevestigd was.

Wat het budgetaire beheer betreft wordt ons medegedeeld, dat voor
1940 de Curacaosche begrooting geen behandeling door den moeder-
landschen wetgever behoefde, terwijl die van Suriname bij den inval
der Duitschers het tot de Eerste Kamer gebracht had. Voor zoover het

') Bj/'rfr. Farf. GescA. en GWAeirfAwwdf, derde deel, IV, 153.
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uitgaven en ontvangsten hier te lande betrof kon men, krachtens art.
115 der Surinaamsche Staatsregeling, de definitief vastgestelde be-
grooting voor 1939 tot basis nemen. Uit den aard der zaak bleef men
alhier in onwetendheid verkeeren ten aanzien van de Surinaamsche en
Curacaosche begrootingen der volgende oorlogsjaren.

Ondanks het ontbreken van de vereischte wettelijke sancties is men
voortgegaan met betalingen te doen ten laste der Surinaamsche en
Curacaosche begrootingen, mogelijk gemaakt, óók door het ontbreken
vaneen Duitschen „referent" aan het departement; met wijzigingen der
bekende begrootingen kon natuurlijk geen rekening gehouden worden
en van de later elders vastgestelde kende men zelfs niet de indeeling
naar artikelen en artikel-onderdeelen, zoodat die van vroeger dienst
moest doen bij de boekingen.

De Rijksbegrootingen werden tijdens de bezetting vastgesteld door
den Secretaris-Generaal van Financiën en niet gepubliceerd. Die van
1939 en die van 1940 werden achteraf nog verhoogd met extra be-
dragen voor militaire uitgaven in Curacao, welke buitengewone uit-
gaven echter gebleken zijn grootendeels achterwege gebleven te zijn.
Voor 1941 werden bedragen uitgetrokken voor bestuurs- en defensie-
uitgaven in Suriname en Curacao, alsmede voor aanvulling der Suri-
naamsche geldmiddelen. Voor 1942 en volgende jaren werden alleen
de uitgaven begroot, welke hier te lande voor de beide Wcstindische
gewesten gedaan zouden moeten worden, als militaire pensioenen,
terwijl het overige pro memorie werd opgenomen. De Rijksbegroo-
tingen voor 1940 en 1941 werden dientengevolge belast met resp. ruim
3J millioen en ruim 3J millioen voor Suriname, en met resp. 326.000
in 129.000 gld. voor Curacao; die voor 1942 en 1943 geven voor Suri-
name resp. 119.000 en 114.000 gld. en voor Curacao resp. 124.000 en
103.000 gld.

De verstrekking van kasmiddelen ten behoeve van Suriname en
Curacao heeft tijdens de bezetting van het moederland ononderbroken
kunnen plaats hebben. De saldi der rekening courant van 's Rijks Kas
met Suriname waren steeds debetsaldi en bewogen zich tusschen bijna
7J millioen op 31 Augustus 1941 en ruim 12} millioen op 30 April 1940.
Curacao had op 31 December 1939 een creditsaldo van ruim IJ mil-
lioen, dat geleidelijk daalde tot ruim 150.000 gld. op 31 October 1940;
daarna stond Curacao steeds debet, laagste saldo bijna 70.000 gld. op
30 Juni 1943, hoogste ruim 410.000 gld. op 31 December 1941.

De drie uitstaande Surinaamsche leeningen waren begin 1940 in
totaal nog ruim een millioen groot; uitlotingen geschieden te Parama-
ribo, zoodat alleen berekend worden kan, dat normaliter begin 1944 per
resto nog ruim 600.000 gld. moest uitstaan. Hierbij is geen rekening
gehouden met de spoorwegleening van ruim acht millioen, waarvan in
1939 bepaald is, dat de betaling van rente en aflossing vanaf 1 Januari
1920 voor 25 jaar zou worden opgeschort, dus tot 1 Januari 1945.

Evenals tijdens den vorigen oorlog is ook gedurende de bezettings-
jaren steun verleend aan hen, die door het verbreken der verbindingen
in financieele moeilijkheden geraakt waren wegens het uitblijven van
geldzendingen uit de overzeesche gewesten, afkomstig van aldaar
dienende ambtenaren en militairen. Deze steun droeg het karakter van
voorschotten, later te verrekenen met de landsdienaren in kwestie;
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bovendien werd voortgegaan met de uitbetalingen op delegaties en
werden voorschotten gegeven op te verwachten pensioenen. Dit alles
heeft in vier jaar tijds gekost: voor Suriname een kleine 350.000 gld.,
voor Curacao ruim 160.000 gld.; terugbetalingen hebben in de jaren
in kwestie nog slechts tot geringe bedragen plaats gehad.

De staten der ontvangsten en uitgaven in Nederland betreffende
Suriname en Curacao, ten bate der middelen en ten laste der begroo-
tingen van deze gewesten, alsmede die in Nederland geboekt in reke-
ning courant, vereischen verder naar ik meen geen bespreking. Het
thans gepubliceerde cijfermateriaal zal t.z.t. met nadere gegevens be-
treffende 1944 aangevuld worden.

Ten overvloede zij nog aangeteekend dat het aan Nederlandsch-
Indië gewijde deel van het door het departement gepubliceerde over-
zicht geacht is voor bespreking in dit tijdschrift niet in aanmerking te
komen.

Amsterdam, November 1945. M.

C. K. KESLER f

Den 21sten Januari 1945 is te Amsterdam overleden de heer C. K.
Kesler, gepensioneerd West-Indisch ambtenaar. Hij bereikte den leef-
tijd van 75 jaar. Den lezers van Z)« WesZ-Zwdisc/ie Gids was hij geen on-
bekende; vele opstellen, meest van geschiedkundigen aard, heeft hij in
dit tijdschrift geschreven.

Na eenige jaren het openbaar onderwijs, hoofdzakelijk in de hoofd-
stad des rijks, te hebben gediend, in welken tijd hij vele onderwijs-
acten, o.a. die voor middelbaar Engelsch, heeft verworven, ging de
heer Kesler in 1908 naar Curacao, waar hij aan de Hendrikschool werd
geplaatst. Hier heeft hij het niet altijd gemakkelijk gehad, in het bij-
zonder niet in de jaren, waarin hij aan het hoofd dezer inrichting was
geplaatst. Hiervan was om het nu maar ronduit te zeggen, de oorzaak,,
dat velen hem, den Roomsch Katholiek, ten opzichte van de bevor-
dering van het openbaar onderwijs niet hun volle vertrouwen gaven.
Nu was er voor eenige achterdocht in dit opzicht niet de minste reden.
Ook in Amsterdam was de heer Kesler, als gezegd, bij het openbaar
onderwijs geweest. Zelfs heeft hij nooit een plaats gezocht bij het bij-
zonder onderwijs. Hier was hij daarom nooit verdacht.

In zijn tijd was er op de oostelijke eilanden, waar ook de heer Kesler
zijn school had, een schoolhoofd, de heer Mellink, een gereformeerd
man, antirevolutionair lid der Provinciale staten, wiens school ook een
openbare gemeenteschool was. Zoo iets kwam dus meer voor, en in de
provincie nog heei wat meer dan in de groote steden. Maar op Curacao
woedde toen een schoolstrijd, niet ongelijk aan dien in het moederland,
die de gemoederen niet voldoende koel deed blijven. Echtea was de
heer Kesler in het geheel geen voorstander van het bijzonder onderwijs,
zooals hij zich tegenover mij meermalen heeft uitgelaten, zoodat er
geen reden was om hem als bevorderaar van het openbaar onderwijs
aan de school, waar hij werkzaam was, te verdenken.

Een andere factor, die tot wrijving aanleiding gaf, was, dat de heer
Kesler een voorstander was van de vaderlandsche schooltucht, zoo
onder de schooljeugd als onder het personeel.
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Een en ander leidde tot conflicten, ook met de schoolcommissie, en
af en toe maakte zelfs de Koloniale raad zich tot tolk van de bezwaren,
die men had, waarbij de gouverneur niet altijd voldoenden steun ver-
leende. Zoo maakte de heer Kesler moeilijke jaren door. Met het voor-
afgaande is niet gezegd, dat van eenige schuld zijnerzijds aan de con-
flicten nimmer sprake was. De vraag mag gesteld, of hij wel altijd met
de noodige takt is opgetreden. Doch de schuldvraag is hier niet in
onderzoek. Ik meen te mogen zeggen, dat de heer Kesler het onderwijs
op Curacao trouw gediend heeft.

De moeilijkheden, die zich telkens weer voordeden, brachten hem
ertoe Curacao te verlaten, toen het hem gelukt was een plaats bij het
onderwijs in Suriname te krijgen. Daar is hij ruim tien jaar werkzaam
geweest (op Curacao was hij zes jaar), en daar heeft hij mooie jaren
doorgemaakt.

Toen hij wegens ziekte naar het moederland terug moest, ontbrak
hem noch de werkkracht noch de werklust, waarvan hij zijn geheele
leven heeft mogen blijk geven. Het waren hoofdzakelijk geschied-
kundige onderwerpen, die hem bezig hielden, en hem zijn opstellen
in de pen gaven. Behalve Z>« Wes*-/«<f;sc/!e Gids waren het vooral het
tijdschrift /wdj'ëen Wis/oria, die zijn bijdragen gaarne opnamen. Eenige
jaren, vóór de oorlog uitbrak, kreeg hij gelegenheid om als archivaris
van de West-Indische kamer op het Koloniaal instituut tot vraagbaak
te dienen voor hen, die naar de West wilden, waarvoor zijn gedegen
kennis van de toestanden in beide koloniën hem bij uitstek geschikt
maakten. Zoo heeft hij velen ook op deze wijze aan zich verplicht.

Het was een heel ding voor hem, toen de oorlogsomstandigheden
meebrachten, dat hij dit werk moest staken. Zijn studiën zette hij
echter voort, tot een ernstig lichaamslijden, waarbij hij allengs het
volle gezicht zijner oogen en het gebruik zijner handen moest missen,
zich van hem meester maakte. Zijn geest bleef levendig tot eenige
dagen vóór zijn onverwacht overlijden.

Er is reden om dit welbesteed leven met dankbaarheid na te staren.
F.

A. MUHLENFELD f

19 Januari overleed te 's -Gravenhage de directeur-generaal van de
West-Indische afdeeling van het ministerie van Overzeesche gebieds-
deelen. Nu ik deze pompeuze oorlogsche en na-oorlogsche betite-
ling van zijn ambt neerschrijf, denk ik mij in, dat die weinig paste bij
den bescheiden en eenvoudigen en stillen werker, die Muhlenfeld was.
Hoe weinig komt er naar buiten van het werk van den departements-
ambtenaar — bet is zijn minister, die met de lof pleegt te gaan strijken
of de blaam ervoor in ontvangst moet nemen. En daarom is er van het
werk van M. zoo weinig te zeggen.

In 1934 kwam hij aan het hoofd van deze afdeeling te staan. Als
directeur van het Binnenlandsch bestuur, naar ik meen, had hij in
Oost-Indië zijn laatste sporen verdiend, en na een reis naar Suriname
en Curacao aanvaardde hij zijn nieuwe taak. Hoe belangrijk het is
geweest, dat hij in 1940 mee naar Engeland ging, zal zeker gebleken
zijn, toen de West het eenige vrije Nederlandsche gebied was.

Curacao en Suriname verliezen een goed vriend. F.
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