
BESPREKINGEN

Pioweers o/ Paurowa. Con<r»fcu/ton /o /Ae
Ais/ory o/ <Ae /euts/i co/cw«a<toM o/ America, door
J. MEIJER. Paramaribo, 1954, 52 bladz.

Op een der eerste bladzijden kondigt de schrijver aan dat deze publica-
tie de eerste is van een serie verhandelingen over de Joden in Suriname.
Dan volgt evenwel een inleiding, een zeer lange, waaruit blijkt dat deze
publicatie een bijdrage wil leveren tot de geschiedenis van het aandeel dat
de Nederlandse Sephardim gehad heeft in de kolonisatie der zg. Wilde
Kust, als onderdeel der zeventiende eeuwse joodse kolonisatie van het
Amerikaanse vasteland, welke op haar beurt weder behoort tot het geheel
der Sephardische omzwervingen na 1492.

Speciaal wat betreft de Amsterdamse Sephardim kunnen de ideologische
aspecten der historische gebeurtenissen volgens de schrijver slechts in
dit grotere verband belicht worden.

Hij begeeft zich in beschouwingen over het geestelijk leven der Amster-
damse Joden in het midden der zeventiende eeuw en noemt in dit verband

opvatting van deze laatste en diens overtuiging dat Israel's zwerftocht
over de wereld de eerste stap was tot de uiteindelijke verlossing.

MENASSEH wordt beschreven als een realist, maar tevens als een ge-
spleten persoonlijkheid, die zijn plan om naar Brazilië te emigreren, om
aldaar in de handel te gaan, opgaf, toen zijn Amsterdamse gemeente zijn
salaris verhoogde. De expeditie naar Brazilië van 1642 stond dan ook niet
onder zijn leiding, maar onder die van twee andere Portugese Joden. Na
het vertrek echter van JOAN MAURITS VAN NASSAU gaat MENASSEH zich
interesseren voor het Amerikaanse continent, dwz. als het gebied waar,
volgens MONTESINOS, de verloren stammen van Israel een toevlucht ge-
zocht zouden hebben, welke theorie MENASSEH als waarschijnlijk aan-
vaardde. MONTESINOS was een in Portugal geboren Jood, die in Zuid
Amerika gereisd had en ook enige tijd te Amsterdam verbleef, waar
MENASSEH hem leerde kennen.

Het geloof dat zij stelden in MONTESINOS' verhalen is volgens Dr
MEIJER een bewijs voor de belangstelling der Portugese Joden voor de
nieuwe wereld, vagelijk eschatologisch, maar sociaal-economisch zodra
Brazilië voor Nederland verloren gegaan was. In dit verband ziet de
schrijver ook het bezoek van MENASSEH'S zwager en zoon aan Engeland in
1654, waarbij o.a. de toelating van Joden in Engeland bepleit werd, maar
ook aan CROMWELL getoond zou zijn het Nederlandse privilege ten gunste
der joodse kolonisatie in West Indië, dat indertijd onder de Egerton MSS
in het Britse Museum aangetroffen werd. Wilde men Engeland en de
Republiek tegen elkander uitspelen ?
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Dr MEIJER schrijft niet alleen een zekere geestelijke tegenstrijdigheid
toe aan de veelbesproken MENASSEH BEN ISRAEL, maar deze eigenschap
zou de Rabbi met alle Marranen gemeen hebben gehad. Inderdaad kunnen
wij bij deze groep aan de ene kant waarnemen koopmanschap en reali-
teitsgevoel, aan de andere belangstelling voor theologische controversen,
voor mystiek en voor de vraagstukken van het hiernamaals en van het
einde der wereld.

Maar, dit tijdsverschijnsel was niet typisch voor de Joden alleen; onder-
getekende vond dezelfde eigenaardigheid al eens vermeld met betrekking
tot leden van de gereformeerde handelsstand (HP./. G«'<fc 20, 1938, p. 26).

Intussen, omstreeks 1656 vertoonden de Nederlandse autoriteiten de
neiging de joodse kolonisatie, in het bijzonder die van de Wilde Kust, be-
horend tot het terrein der Zeeuwse Kamer van de West-Indische Com-
pagnie, te bevorderen. Teruggekeerde Joden hadden juist in die tijd de
getalsterkte der joodse gemeenschap te Middelburg — en daarmede haar
welvaart — doen toenemen. Die Wilde Kust kon de plaats innemen van het
verloren Brazilië en vooral de in Zeeland vertoevende Joden die uit laatst-
genoemd land uitgeweken waren, kregen hun kans.

In 1657 werden de leden der joodse natie in Nederland tot onderdanen
der Staten Generaal verklaard en nog in hetzelfde jaar volgde het privi-
lege, door de West-Indische Compagnie verleend aan de Joden in Guyana,
met betrekking tot de vrijheid in de uitoefening hunner godsdienst in de
ruimste zin. Intussen was reeds in 1656 de notificatie der Kamer Zeeland
van de W.I. Comp. verschenen, waarbij de kolonisatie der Wilde Kust
geregeld werd.

In het tweede deel der Inleiding vertelt dr MEIJER van een reisbeschrij-
ving, gedateerd 15 Sept. 1658, geschreven door JEOSUA NUNES NETTO
en JOSEPH PEREIRA, welk document hem in handen gekomen was bij het
zoeken naar gegevens, nodig voor het samenstellen ener moderne ge-
schiedenis der Joden in Suriname. NETTO en PEREIRA verzonden het
relaas hunner ervaringen van de kust van Pauroma, ongetwijfeld Pome-
roon. Zij maakten gebruik van de gelegenheid welke het schip De Een-
dracht bood, gezonden uit Middelburg naar Essequibo. Dit vaartuig, later
de Concordia genoemd, zou volgens de schrijver reeds eerder in de ge-
schiedenis zijn vermeld. Dacht hij aan D'Eendracht die in 1632, komende
van Nieuw Nederland, te Plymouth door de Engelsen in beslag genomen
werd (zie VAN GROL, G>-o>wf̂ >o/t<ieA ƒƒ) ? Dan was het al een oud beestje.

MEIJER vertelt dat er al andere schepen voorgegaan waren naar Nieuw
Zeeland (vroeger Essequibo) en noemt ook de naam PAULO JACOMO
PINTO, de te Middelburg gevestigde Zeeuwse Sephardi, vroeger in Brazi-
lië. Ook VAN GROL (Gronrf/>o/tri*ft ƒƒ) vermeldt de expeditie met de
Joannis, vroeger in het jaar 1658 en vertelt er bij dat, onder borgtocht van
dr PINTO, met de bekende DAVID NASSY, een in Brazilië geboren Portu-
gese Jood, gecontracteerd» was aangaande de levering van slaven voor de
nieuwe kolonisten, joodse en andere, in Nova Zelandia.

De reis van de Eendracht-Concordia is blijkbaar nog niet eerder be-
schreven. MEIJER vestigt de aandacht op enige passages in het reisverhaal.
Onder andere wijst hij op het spreekwoordelijk geloof der Surinaamse Bos-
negers in de macht van de God der Joden, die altijd in de grote droge tijd
regen zou geven op Jom Hakkipurim, wat nu op de reis van de Con-
cordia eveneens geschiedde. Verder wordt gereleveerd de ontmoeting
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met een Engels schip, onder Nederlandse vlag, dat van Suriname kwam.
Eindelijk nog wordt een overzicht gegeven der geschiedenis van Suri-

name onder WILLOUGHBY, waarin niets voorkomt dat niet reeds bekend
was. — Tot zover de Inleiding.

Dan volgt het reisverhaal, in het Portugees, met een vertaling in het
Engels.

Men vertrok 12 Mei 1658 uit Middelburg en ankerde te Vlissingen, tege-
lijk met twee kapers; na drie weken passeerde men de Canarische eilanden.
De schipper gaf zijn voornemen te kennen om Saö Vicente bij Cabo Verde
aan te lopen, om water te laden en om de chaloupe op te zetten, zoals ge-
bruikelijk was. De joodse passagiers verzetten zich tegen dit plan, dat
echter toch doorging. Er lag ook een Engelse kaper op het eiland, bestemd
voor Nieuw Engeland.

Op de overtocht over de Oceaan leed men natuurlijk de ontberingen,
gewoon in die dagen; het scheepje, 126 voet lang, met 20 man equipage,
was overvol, er waren Franse, Nederlandse en joodse passagiers. De tiende
Augustus zag men land en de inboorlingen wisten te vertellen dat de
mondingen van de Corantijn en de Berbicerivier in de nabijheid waren.

Er volgt nu het een en ander dat niet geheel duidelijk is en waaruit ge-
concludeerd zou kunnen worden dat er ook soldaten en zelfs negerslaven
aan boord waren.

Aan de Essequibo ontmoette men een schip dat 300 slaven uit Afrika
aangebracht had; op 24 Augustus bereikte men de monding der Pomo-
roonrivier. Er ontstonden enige moeilijkheden aangaande het aan land
brengen der joodse passagiers.

Dan verschijnt een van de kaperschepen waarmede men tezamen op de
rede van Vlissingen gelegen had. Dit schip had op de Braziliaanse kust een
korvet (caravella) genomen en een ander vaartuig, komende van Rio de
Janeiro, hetwelk echter door zijn bemanning aan de grond gezet en daarna
gezonken was. Ook een Engels schip, komende van Angola, met 850 neger-
slaven aan boord was door deze kaper genomen, alsmede een Portugees
vrachtschip. De kaperkapitein had nog de beschikking over 250 negers,
afkomstig uit het schip van Angola. Verkoop der vermeesterde slaven hier
op de Wilde Kust scheen niet te vlotten.

Later verscheen een Engels schip onder Nederlandse vlag, komende van
Suriname; aan boord waren drie edelen (3 Gentilhomens) en een hoorn-
blazer. De Heren vertelden Royalisten te zijn en vergunning te hebben
van de Kamer Zeeland om hier op de kust te handelen. In Suriname
hadden zij vrede gesloten met „nossa Colonia". Ook dr MEIJER begrijpt de
strekking van deze aantekening niet.

De Indianen waren vreedzaam en de met het schip mede gekomen
soldaten werden van dienst vrijgesteld. Het zal wel de bedoeling geweest
zijn dat deze militairen te werk gesteld werden als arbeiders of ambachts-
lieden.

Het land bleek vruchtbaar en vroegere kolonisten hadden in een jaar
tijds plantages verkregen; enige tabak was reeds naar Middelburg ver-
zonden. Ook werd suikerriet geplant.

Onder de reeds eerder aangekomen kolonisten waren mensen van Mar-
tinique en van West Afrika. Er stonden ruim 120 gebouwen (cazas).

Als bijvoegsel besluit MEIJER'S publicatie met de tekst der notificatie
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van de Kamer Zeeland dd. 12 Oct. 1656, regelende de kolonisatie der Wilde
Kust, welk gebied geacht werd bij de Amazonerivier aan te vangen. Het
zou dus ook omvatten Suriname, waar de Compagnie zich weinig aan ge-
legen had laten liggen en waar nu Engelsen gevestigd waren, alsmede
Berbice, de oude kolonie van VAN PERE.

Zodra de bevolking tot 200 families zou zijn aangegroeid, zouden de
kolonisten uit hun midden een raad mogen kiezen, blijkbaar voor justitie
en policie. Ook zouden de kolonisten, op eigen kosten, een schout en een
secretaris aan de raad mogen toevoegen en een predikant, een school-
meester en een voorlezer (ziekenverzorger) mogen aanstellen. Er wordt
eenmaal gesproken van de Commandeur van Essequibo, bij wie nieuw
aankomende kolonisten zich zouden moeten presenteren.

De kolonie zou zelf slaven mogen laten aanvoeren van West Afrika,
hoewel de Kamer Zeeland zou trachten in de behoefte aan deze werk-
krachten te voorzien.

Ook VAN GROL (Gro»ufy>o/»<»eA 77) bespreekt deze notificatie, waarvan
wij thans de tekst, uit het Rijksarchief, gedrukt zien.

M.

on ear/y American /«wry, door I. S.
EMMANUEL. American Jewish Archives, Tercentennial
second issue, Hebrew Union College, Jewish Institute
of Religion, Cincinatti, Jan. 1955, biz. 3-64, 2 platen.

Dr EMMANUEL — die van 1936 tot 1939 het Rabbinaat vervulde op
Curacao en bekendheid verworven heeft wegens zijn arbeid in het belang
der geschiedenis van de Curacaose Joden en van hun begraafplaatsen —
onderzocht de archieven o.a. van de Portugees-joodse gemeente te
Amsterdam en het Rijksarchief te 's-Gravenhage. De vele nieuwe gegevens
welke hij hieruit kon putten zijn soms ook voor onze West-Indische ge-
schiedenis van belang.

Wat Bra«/të betreft bleek dat reeds in 1601 aldaar gevestigde Marranen
suiker en verfhout verscheepten aan het adres hunner correspondenten te
Amsterdam.

Nadat in 1642 de opstand tegen het Nederlandse gezag aangevangen
was, richtte de Parnassim van Amsterdam zich tot Burgemeesters met
een pleitrede in het belang der overzeese geloofsgenoten, die altijd dat
gezag gesteund en gediend hadden en nu aan represailles blootstonden.
Naar aanleiding hiervan schreven de Staten Generaal begin 1646 de rege-
ring in Brazilië aan, om aan de Joden en hun belangen dezelfde bescher-
ming te verlenen als waarop alle andere ingezetenen aanspraak hadden.

Dr EMMANUEL citeert de bepalingen betreffende de behandeling der
religieuse aangelegenheden, direct na de occupatie van Olinda in 1630,
welke er toe leidden dat sommige Marranen openlijk weder de joodse leer
gingen beleiden. Werkelijke vrijheid van godsdienst intussen werd niet
verleend en van openlijkheid was geen sprake; niet tot de staatskerk be-
horende ingezetenen mochten alleen maar niet gehinderd worden.

Schrijver meent dat de eerste synagoge in de westelijke wereld zou ge-
sticht zijn na de aankomst der eerste Joden uit Amsterdam in Brazilië en
mede door enkele joodse soldaten, die met de expeditie van generaal
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LONCQ aankwamen. De eerste joodse gemeenschap in Brazilië zou van
1633-1634 zijn; zij was in 1636 geheel georganiseerd. Zo talrijk waren de
Joden in 1637, dat de Classis te Recife in 1638 klaagde over de „openlijke"
congregaties in twee gehuurde huizen in de stad. Juist dat deze diensten in
particuliere huizen plaats hadden, bewijst dat zij niet openlijk waren. In-
tussen is er genoeg bekend van het drijven der protestantse geestelijkheid,
waardoor JOAN MAURITS' politiek zozeer bemoeilijkt werd. EMMANUEL
beschouwt de twee bedehuizen van 1637 als synagogen.

Wegens woningnood in Recife waren ook vele Joden verplicht naar
Mauritsstad, op het eilandje Antonio Vaz, te verhuizen, dwz. naar
„Outrabanda", wat de behoefte deed ontstaan aan een bedehuis aldaar.
Over de moeilijkheden welke daardoor ontstonden tussen de twee con-
gregaties te Recife spreken de thans gepubliceerde documenten van 1649;
de overheid trad ten slotte bemiddelend op. Ongenoegen tussen de Joden
onderling was zeker geen onbekend verschijnsel in de koloniën. Destijds
— en nog veel later — kon de vrede slechts door bemiddeling van Amster-
dam uit verkregen worden; de invloed van de Amsterdamse Parnassim op
de overzeese gemeenten was groot.

Dat de opstand tegen het Nederlandse gezag ontsteltenis onder de
Joden in Brazilië te weeg bracht, spreekt vanzelf, alsook dat zij de neiging
hadden het land te verlaten, toen zij begrepen dat de zaak voor Nederland
verloren was. Tegenover Dr EMMANUEL'S stelling dat zij loyaal waren en
soms nationalistische kuiperijen bij de regering aanbrachten, staat hetgeen
WATJEN vertelt aangaande de vele overlopers; maar dat waren wellicht
Marranen, die de meerderheid vormden onder de Joden in Brazilië. De
overlopers waren meest weigestelden, die bij de Portugezen welkom waren,
.teTOJi' jtp.armen van WIP niets te halen viel. aan de Inpuisitie uitgeleverd
werden.

Wat betreft de Ashkenazim, waarvan er sedert 1639 enige in Nieuw
Holland verbleven, zegt EMMANUEL dat zij, evenals elders, uitgesloten
waren van de gemeenschap der Sephardim, ook al waren zij door aanhu-
welijking met deze laatsten verwant.

Ten aanzien van Nieua; ATedeWand citeert Dr EMMANUEL een brief van
STUYVESANT van 1654, waarin deze rapporteert aangaande de aankomst
der eerste joodse kolonisten. In een ander deel der hier besproken publi-
catie stelt de Eerw. ISAAC LEESER (Philadelphia) hun komst op 1660, wat
dus niet juist zou zijn. Volgens laatstgenoemde schrijver waren het
Portugese en Spaanse Joden. Als wij echter verder bij EMMANUEL lezen
dat de West-Indische Compagnie in 1655 weigerde de Joden paspoorten te
verlenen naar Nieuw Nederland en dat er nog in 1656 gecorrespondeerd
werd met STUYVESANT, de Joden betreffend, dan wordt het jaar van hun
aankomst in de Noord-Amerikaanse vestiging toch wel weder dubieus.

Dat de directeur-generaal vijandig stond tegenover Joden — trouwens
evenzeer tegenover andere niet tot de dominante kerk behorende be-
volkingsgroepen, is bekend. De commercieel machtige Joden te Amster-
dam, die bovendien konden verwijzen naar de liberale politiek in Brazilië
gevolgd, sprongen in de bres voor hun geloofsgenoten en STUYVESANT, die
zijn nieuwe kolonie niet door mensen van een „bedriegelijk ras besmet"
wilde zien, moest capituleren. Wat verlangd werd was vrijheid van gods-
dienst en vrijheid van handel en vaart. Vele naar Nieuw Nederland geëmi-
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greerde Joden hadden uit Brazilië moeten vluchten, soms met achter-
lating van wat zij aldaar verworven hadden.

Dat er ook op Barbados een joodse gemeenschap bestond, welke contact
onderhield met die in Amsterdam, wordt aangetoond met een document
waaruit blijkt dat in 1657 de Parnassim in laatstgenoemde stad een wets-
rol liet verzenden naar dit eiland.

In hetzelfde jaar gebeurde dit ook met betrekking tot £ss«yu»&o.
Wat Cttrafoo betreft ontmoeten wij de bekende namen SAMUEL COHEN,

JOAO DE ILLAN en ISAAC DA COSTA, welke in ieder Curacaos geschiedenis-
verhaal voorkomen. Dr EMMANUEL heeft er zich van kunnen overtuigen
dat het aantal Joden op Curacao, voordat in 1659 DA COSTA en de zijnen
aankwamen, gering was.

Aangaande de joodse kolonisatie op het eiland van Cay«tin« vinden wij
geen ander nieuws dan dat in hetzelfde jaar 1659 waarin DAVID NASSY
zijn charter verkreeg, naar dit nieuwe gebied een wetsrol verzonden werd.

Op Afar/twt̂ we, zo lezen wij, waren reeds Joden gevestigd, toen ver-
scheidene hunner geloofsgenoten uit Brazilië op het eiland aankwamen.
Zij werden echter in 1685 verdreven; tegelijk met deze laatste mededeling
wordt echter vermeld dat eerst in 1696 een zekere BENJAMIN DA COSTA het
eiland verliet.

Een illustratie stelt voor de aankomst der eerste Joden in Nieuw
Amsterdam, de andere is van een grafzerk op Curacao.

M.

in Surinam. DufcA as </»<•
o/ //te 5c/too/s, door W. Gs HELLINGA in Cooperation with
the Staff of the Bureau for linguistic Research in Suri-
nam. North-Holland Publishing Company, Amsterdam,
1955, xii + 123 biz.

e r̂ofc/ems in Surinam geeft de resultaten van het schoolonder-
zoek, het voor de practijk belangrijkste onderdeel van het taalonderzoek
in Suriname (in 1949-1950 uitgevoerd door Prof. Dr W. Gs HELLINGA en
Prof. Dr WILLEM PÉE). Dit boek bereikt het grote publiek pas in 1955.
In een noot op p. 2 zegt de schrijver, dat de tekst vanaf begin 1952 ge-
reed lag, maar publicatie om financiële redenen steeds uitgesteld moest
worden. Dit is betreurenswaardig, want hierdoor zou de indruk gewekt
kunnen worden, dat men indertijd wel onderzoek wenste, maar nu weinig
voelt voor de (voor dierbare illusies funeste) resultaten van dit onderzoek.
Men is dikwijls nog gehecht aan de fictie van ,,het meest Nederlandse
rijksdeel Suriname". Wanneer men beschikt over feitenmateriaal, hoe on-
aangenaam ook, dient de realiteit van de cijfers het nieuwe oordeel te be-
palen. De hier gepubliceerde cijfers dwingen tot nadere bezinning op on-
derwijspraktijk en onderwijspolitiek in Suriname. Wij hopen, dat de be-
treffende autoriteiten de wil en de moed hiertoe ook zullen vinden. Niet
mis te verstaan is de waarschuwing, waarmee de auteur zijn werk be-
sluit (p. 105): „The problems existing in the multilingual Surinam have
not been solved or even modified in their severity by the teaching through
the medium of Dutch. On the contrary, the system employed adds daily

West-Indische Gids XXXVI
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to the linguistic confusion which lies at the root of many of the socio-
political conflicts in the country of Surinam".

Tot nog toe was het oordeel van het publiek over het Surinaamse onder-
wijs gebaseerd op eigen beperkte ervaring of op de toevallige Surinamer
in de kennissenkring, die-zo-voortreffelijk-Nederlands-spreekt. Men
vraagt zich gewoonlijk niet af, welke groep uit de totale bevolking door
hem wordt vertegenwoordigd, maar generaliseert de eigen ervaringen.
Dit veroorzaakt belangrijke vertekeningen in ons oordeel. Wij worden dan
ook het meest getroffen door die cijfers, die aantonen dat de geteste school-
kinderen een zeer selecte groep uit de maatschappij vormen. De meeste
leerplichtige kinderen komen niet op school. Helaas moesten juist deze
cijfers door de auteur worden geschat.

In de diagrammen uit hoofdstuk IV verdeelt de schrijver de leerplich-
tige jeugd van Suriname in drie segmenten: een deel dat nooit op school
komt (absoluut schoolverzuim), een deel dat na de leerplichtige leeftijd
terugkeert tot het anderstalige milieu en dus geen profijt heeft van het
taalonderwijs, en tenslotte een klein gedeelte dat iets met de verworven
landstaal (het Nederlands) kan doen. Hij schat het absoluut verzuim der
Creolen in Coronie op 25% (een gunstige uitzondering), de terugval in het
anderstalige milieu op 40%, waardoor dus 35% van de leerplichtige
Creolen in Coronie resultaat zou hebben van het onderwijs in het Neder-
lands. Dit percentage lijkt mij zeer hoog. Men kan zich moeilijk voorstellen,
dat de schooljeugd in Coronie zelf iets met de verworven kennis van het
Nederlands kan doen. En zou werkelijk 35% van de jeugd van Coronie
naar Paramaribo vertrekken ? De schatting van de auteur lijkt mij hier
dus wat optimistisch.

Toch is ook zo de toestand al somber genoeg. De schrijver geeft in
hoofdstuk IV en V een analyse van respectievelijk de schooltest 1950
(leerlingen 6e klasse lagere school) en het toelatingsexamen tot de MULO
1949. Wij zijn het geheel met de schrijver eens, dat de schooltest een ge-
flatteerd beeld geeft van een toch al selecte groep kinderen. Uit de analyse
blijkt echter, dat zelfs dan de scholieren alleen tot voldoende resultaten
komen bij vragen over werkwoordsvormen en categorieën van tijd en getal
(zaken die door ijverige leerlingen geleerd kunnen worden). Begrip voor de
Nederlandse tekst en kennis van de Nederlandse woordenschat blijkt ech-
ter beslist onvoldoende voor actief gebruik van de taal.

Opvallend is, dat het districtsonderwijs in de groep der Creolen betere
resultaten opleverde dan het onderwijs in en om de stad. En dit ondanks
het feit, dat het districtsonderwijs zo laag staat aangeschreven. De ver-
klaring hiervoor moet wel zijn, dat de onderwijzer in de districten zich
minder rigoureus houdt en kan houden aan de officiële voorschriften om-
trent de Nederlandse voertaal. In een ongemengd district als Coronie zal
de onderwijzer zijn klas Negerengels-sprekende leerlingen eerder via de
moedertaal tot begrip van de vreemde landstaal trachten te brengen. Dit
verklaart ook het lage cijfer voor het absolute schoolverzuim. Men is eer-
der geneigd de school te bezoeken, wanneer men ook begrijpt wat in die
school wordt onderwezen. Deze verklaring suggereert een oplossing voor
de onderwijsproblemen (door de auteur ook in ander verband geformu-
leerd) : een bilinguale of multilinguale school met speciaal daartoe opgelei-
de onderwijzers. Als nu reeds de districtsonderwijzers via geïmproviseerde
maatregelen, hun door de situatie opgelegd, tot betere resultaten komen.
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hoeveel meer resultaat zal men dan kunnen bereiken, wanneer een derge-
lijke didactiek van officiële zijde gestimuleerd wordt. Uit het boek van
Prof. HELLINGA kan men althans leren, dat[het onderwijsresultaat moeilijk
slechter kan worden.

De analyse van deze test toont ons ook — en dit blijkt nog sterker uit
de diagrammen van hoofdstuk V (toelatingsexamen MULO) — dat de
Creolen betere resultaten behalen in hun pogingen het Nederlands te leren
beheersen dan Hindostanen en Indonesiërs. Dit stemt overeen met de lage,
respectievelijk bijzonder lage percentages Hindostanen en Indonesiërs,
die de MULO bereiken. Allerlei factoren spelen hier een rol. In dit opzicht
is het interessant te zien, hoe de auteur — zonder dit overigens uit te spre-
ken, hij tracht in dit boek alleen de cijfers te laten spreken — verband
laat zien tussen het hoge percentage absoluut schoolverzuim onder de
Aziaten en het volslagen gemis aan Hindoe- en Moslimscholen in Suriname
(ondanks de wettelijke gelijkstelling der godsdiensten). De lezer krijgt uit
de cijfers sterk de indruk, als zou het Surinaamse onderwijssysteem par-
tijdig zijn ten gunste van de Creolen en ten nadele van de Aziaten.

Echter, de ethnische partijdigheid wordt sterk geaccentueerd door de
ordening van het feitenmateriaal (naar ras en geografische spreiding).
Een dergelijke indeling ligt voor de hand, maar kan de argeloze lezer tot
ongewenste conclusies voeren. Het is een onloochenbaar feit, dat de Azia-
ten als groep een geringer resultaat bereiken. Hoe moet men dit feit echter
interpreteren: bereiken zij zulk een slecht resultaat omdat zij behoren tot
de groep der Aziaten, of omdat zij als Aziaten meestal behoren tot een la-
gere sociale klasse. In dit laatste geval zou men kunnen spreken van een
sociale partijdigheid van het Surinaamse onderwijssysteem (veroorzaakt
vooral door de taalpolitiek op de scholen), waardoor de Aziaten het sterkst
worden getroffen, omdat zij het sterkst vertegenwoordigd zijn in de lagere
klassen.

Wanneer men aldus in gedachten het gepubliceerde materiaal reorgani-
seert langs sociale lijnen, komt tevens het contrast tussen Creoolse arbei-
ders in de stad en in de districten sterker naar voren (zie boven). Het
resultaat van de groep Creolen in de stad wordt namelijk gunstig beïn-
vloed door de Creolen uit hogere (d.i. Nederlandssprekende) milieu's. De
resultaten van de Creolen in de districten zouden dus naar verhouding nog
beter moeten zijn vergeleken bij hun klasse- en rasgenoten in de stad.
Hiermee wordt de mogelijke oplossing (moedertaalonderwijs) nog klem-
mender gesteld.

Het lijkt mij voor een juist en rechtvaardig gebruik van dit rijke boek
(waarvan vele interessante facetten buiten bespreking moesten blijven)
nuttig, dat men steeds voor ogen houdt, dat het materiaal ook op andere
wijze geordend had kunnen zijn. Dit verandert niets aan de feiten. De
Aziaten (sterker vertegenwoordigd in de lagere sociale klassen) moeten de
zwaarste tol betalen aan het Surinaamse onderwijssysteem. Zij kunnen
zich echter daarin de broeders weten van de Creolen uit de lagere klassen,
wanneer zij weerstand bieden aan de verleiding de cijfers uitsluitend
ethnisch te interpreteren.

J. VOORHOEVE
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„L'Aide beige aux insurgents américains (1774-1782)
/4nna/«5 F/d^ra/iow ^rcAAj/. //i5<. J5e/gî ue, j^me Con-
gas (Verviers 1951), en „Les journaux des Antilles a
l'époque de la Guerre de l'Indépendence américaine.
Prix-courants des marchandises a Philadelphia, en
1783, aux Archives générales du Royaume", tbirfem,
J5« Cowgr̂ s (Courtrai 1953), door M. le Baron A. DE
DORLODOT.

De schrijver, in de laatste oorlog Wing Commander R.A.F., heeft meer
publicaties op zijn naam staan, betrekking hebbend op het Engels-Ameri-
kaanse conflict, waarbij ook onze oude Republiek betrokken geraakte.

In het eerste der twee hierboven genoemde geschriften lezen wij dat uit
een archiefonderzoek aan ALBERT DE DORLODOT gebleken is van de on-
juistheid der stelling, als zou België niet aan de oorlog in kwestie deelge-
nomen hebben; hij constateert dat, met oogluiking van het gouvernement
generaal der Oostenrijkse Nederlanden, belangrijke wapenzendingen uit
Luik haar weg overzee gevonden hebben.

De schrijver vermeldt de sluiting, bij parlements acte van Maart 1774,
der haven van Boston, het daarop gevolgde besluit van het Amerikaanse
Congres om alle invoer van en uitvoer naar het moederland te verbieden
en de gevolgen van een en ander, niet alleen voor de Engelse, maar ook
voor de Franse, de Nederlandse en de Deense Antillen.

Vervolgens maakt de schrijver melding van de Amsterdamse handel
van destijds in Luikse en Zweedse krijgsbehoeften en van de op export
berekende buskruitfabricatie in West-Friesland en Zeeland. Daarna wor-
den behandeld de komst, in de zomer van 1774, van enige Amerikaanse
schepen te Amsterdam, waar zij hun ladingen rijst en tabak inruilden voor
buskruit en wapenen, waarmede zij naar de overkant van de Oceaan ver-
trokken, het verzoek van Engeland aan de Staten Generaal, in October
1774, om de uitvoer van oorlogsmaterieel naar Amerika te verbieden, de
proclamatie, enige dagen later, van de Engelse Koning, waarbij alle uit-
voer van krijgsbehoeften uit de Britse havens onwettig verklaard werd en
eindelijk het bekende optreden van een Engels oorlogsvaartuig tegen een
Amerikaanse koopvaarder in de Amsterdamse haven. Grote ontsteltenis
ter beurse, waar men zich beklaagde over de poging van Engeland om het
handelsverkeer met Sint Eustatius te onderbreken.

Dan volgt, begin 1775, het Engelse besluit om alle schepen, vreemde
zowel als Britse, aan te houden die krijgsbehoeften voor de dertien opstan-
dige gewesten aan boord zouden hebben en, iets later, het verschijnen van
een Engelse sloop of war in de Nederlandse wateren, om het uitzeilen te
beletten van de rede van Texel, van drie Amerikaanse schepen, met muni-
tie geladen. De Staten Generaal laten zich intimideren en verbieden de
uitvoer van krijgsbehoeften met Britse schepen, zowel als met Nederlandse
zonder consent der regering.

Vervolgens besprekende de rol der Antillen in het Engels-Amerikaanse
conflict, doet de schrijver uitkomen, dat niet alleen de opstandelingen
groot gebrek hadden aan vrijwel alles wat zij voor de oorlogvoering nodig
hadden, maar dat aan de andere kant de West Indische eilanden in een
impasse waren komen te verkeren, omdat het uitvoerverbod van het
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Congres te Philadelphia ook op de Antillen betrekking had. Op instigatie
van BENJAMIN FRANKLIN werd daarom in 1776 besloten, dat schepen, die
krijgsbehoeften naar de dertien Amerikaanse provincies zouden brengen,
deze tegen de producten des lands zouden mogen inruilen. Wat betekende
dat de Europese mogendheden, welke er koloniën op na hielden in het
Caraïbische Zeegebied, wel verplicht waren de uitvoer van oorlogsmateri-
aal oogluikend toe te staan, opdat deze eilanden niet verstoken zouden
blijven van de aldaar zo nodige Noord-Amerikaanse producten, ja dat
zelfs Engeland in bepaalde gevallen een oog toe zou moeten doen.

Van het uitvoerverbod der Republiek van de Ver. Nederlanden zegt de
schrijver dat het niet streng toegepast werd en dat zodoende Sint Eusta-
tius gedurende vijf jaar, dat zou dus zijn tot 1780, een der centra geweest
is der wapen-contrabande. Wij zouden hierbij willen aantekenen, dat ons
eiland, reeds van 1776 af, min of meer onder toezicht stond der Engelse
marine, van de Leeward Islands uit gehouden. En verder, dat Sint Eusta-
tius, evenmin als Curacao, behoefte had aan Noord-Amerikaanse produc-
ten voor het in stand houden ener suikercultuur, of voor de voeding der
slaven. Voor beide eilanden, voor het eerste meer dan voor het laatste,
vergrootte een toestand van oorlog de ook in vredestijd aanwezige gele-
genheid om door tussenhandel voordeel te behalen, tussenhandel in goe-
deren wel te verstaan. Levering van wapentuig aan de Amerikaanse op-
standelingen zal voor Sint Eustatius wel een toevallige mogelijkheid ge-
weest zijn en het is niet wel na te gaan van welke omvang deze handel ge-
weest is, of van hoe lange duur.

Overigens heeft de hier besproken publicatie betrekking op de leveran-
ties der zuidelijke Nederlanden, sedert 1775, via Ostende, als haven van
afscheping. Er is eenmaal sprake van dat bestellingen voor wapens uit
Luik over Amsterdam liepen (1775), een andere maal lezen wij van de
overscheping te Nieuwpoort, uit een Amsterdams schip in een Amerikaans
van een partij munitie (1776), bestemd voor een koopman op Sint Eusta-
tius.

In de aanhef der tweede hier besproken publicatie citeert de schrijver
een geheim agent van Engeland, die inlichtingen verstrekte betreffende
de wapenleveranties aan de Amerikanen op het einde van 1776. Deze
agent rapporteerde dat de leveranties in kwestie voornamelijk liepen over
Sint Eustatius, maar ook over Martinique, terwijl kleding voor Washing-
ton's troepen geleverd werden door Sint Thomas en Sint Kruis.

Baron DE DORLODOT meent dat vele bijzonderheden betreffende wapen-
handel met de Amerikanen te vinden zullen zijn in de West-Indische perio-
dieken van het tijdperk en hij heeft een respectabele lijst opgesteld van
zodanige periodieken, in diverse vindplaatsen aangetroffen, Engelse en
Franse. Schrijver neemt zich voor zijn onderzoek voort te zetten en wij
mogen dus verwachten t.z.t. te vernemen wat hij betreffende die wapen-
handel alsnog aan het licht zal weten te brengen.

Het slot der publicatie van 1955 betreft de pogingen van Baron DE
BEELEN, Conseiller de Commerce der Oostenrijkse Nederlanden bij het
Amerikaanse Congres te Philadelphia, voorlichting te verschaffen aan de
Zuid-Nederlandse handel, aan de hand van de prijscouranten der diverse
Noord-Amerikaanse markten.

M.
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CaraiftiicA s/eeAs/>e/, door H. C. M. HAKKENBERG VAN
GAASBEEK. Anjerpublicaties (no I), Van Gorcum &
Comp. N.V., Assen, 1955, 134 bladz. met 37 foto's van
FREDERIK FISCHER en 21 tekeningen van PAUL ERKE-
LENS. (Geb. f 12.50)

Drie belangrijke boeken zijn er nu verschenen die zich op populaire wij-
ze bezig houden met de Nederlandse Antillen onder het zeeoppervlak.

Het eerste, HANS HASS' t/w/er AToro/Zen wnd //aiew, in 1941, was een
gebeurtenis van belang voor de onderwatersportliefhebbers over de ganse
wereld. De tekst is wat oppervlakkig en branie-achtig, maar de foto's zijn
uitstekend — en het was niet alléén het verlangen naar jachtsuccessen en
publiciteit, maar ook een waarachtige belangstelling voor de onderwaterwe-
reld welke HASS en zijn kameraden met speer en camera naar de diepte dreef.

Het tweede was het platenboek Me( de camera o£ de ïeefcodem na» Cwra-
fao van PAUL VAN VENLO (VITUS BRENNEKER), in 1951, waarin foto's
zijn opgenomen welke zeker met die van HASS kunnen wedijveren. In zijn
populariserende artikelen geeft deze pionier van de onderwatersport op de
Nederlandse Antillen blijk van zijn verlangen om de vissen door hun ge-
dragingen te leren kennen en — al blijven zijn beschrijvingen teleurstel-
lend — ook door zijn devies Vis we/ de vtssew (1946, 1953) kan het werk
van Pater BRENNEKER een vooruitgang genoemd worden. Want het doet
goed, wanneer wij bemerken dat een mens een andere wereld met een ze-
kere schroom en eerbied betreedt, ook al ligt het in zijn aard deze tot zijn
jachtveld te maken, en dus te verstoren.

En thans, in 1955, worden wij ineens weer teruggebracht tot het een-
voudige jachtverhaal, met zijn vele aantrekkelijkheden en zijn vele be-
zwaren voor hen die zich er toe zetten de tekst ernstig te beoordelen. Ech-
ter, nu dit boek is uitgegeven bij wijze van juichend openingsbod van de
toch als wetenschappelijk verantwoord bedoelde serie „Anjerpublicaties"
— bij gelegenheid van het Koninklijk Bezoek aan de Nederlandse Antillen
— lijkt het juist dit werk ook slechts te beoordelen volgens maatstaven
welke passen bij het grenzeloze enthousiasme waarmede HAKKIE (om in
de door de verteller geschapen sfeer te blijven) en zijn zoon PETER hun
tochten hebben ondernomen en, samen met Foto FREDERIK, geboekstaafd.

Een geestdrift welke bewondering afdwingt als men beseft dat het dui-
ken waar het hier om gaat, in tegenstelling met de luchthartige wijze waar-
op hierover wordt geschreven, geenszins kinderspel is. Om de grote kennis
van zaken welke men van te voren dient te verwerven, om de vele moei-
lijkheden welke men bij de training moet overwinnen, om de vele gevaren
welke men voortdurend onder ogen moet kunnen blijven zien — en om de
vele opofferingen welke het gezin zich voor dit alles ongetwijfeld heeft
moeten getroosten, waarvoor op deze plaats Mevrouw HAKKENBERG wel
een open doekje mag worden gegeven.

Het is geen geringe verdienste van de schrijver dat hij fotograaf
FISCHER er toe heeft gebracht zijn werkterrein tot onder het zeeoppervlak
uit te strekken. Dat FISCHER'S foto's na een korte tijd reeds de beste
beelden van HASS en BRENNEKER zouden evenaren, kon door hen die van
zijn kwaliteiten als fotograaf weten, slechts worden verwacht. Moge zijn
blijvende geestdrift een op deskundige wijze toegediende prikkel zijn voor
de ontwikkeling van de onderwaterfotografie op Curacao — nu Pater
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BRENNEKER zich al sinds enige tijd niet meer op dit gebied beweegt en nu
dr ir R. FLACHS, die zijn publiek reeds met kleurgetrouwe foto's uit diep wa-
ter in vervoering wist te brengen, in Augustus j.l. het eiland heeft verlaten.

Waarom dit boek zich er zozeer toe leent om als eerste Anjerpublicatie
te worden uitgegeven is ons duidelijk uit het vierde hoofdstuk waarin wij
(op blz 37-43) een grappig verslag vinden van PRINS BERNHARD'S onder-
waterervaringen op Klein Bonaire — een heel wat onschuldiger historie
dan de belevenissen op Curacao waarbij het leven van Zijne Koninklijke
Hoogheid in ernstig gevaar verkeerde.

Dit hoofdstuk is zowel kenmerkend door de vlotte en huiselijke stijl van
vertellen als door de zorgvuldige wijze waarop is getracht de illustraties
aan het verhaal aan te passen. Was er voor het maken van de foto op
bladz. 44 geen speciale tocht naar Klein Bonaire nodig ? Wat was het niet
moeilijk om op het laatste ogenblik nog een „culebra verde" te vangen
voor de afbeelding van bladz. 22. En wat een zorg kostte niet de opstelling
achteraf van het carcó-tafreel op bladz. 104, waarvan wij het geheim hier
maar niet zullen verklappen.

Verhogen de foto's zeer zeker de documentaire waarde van het boek,
de luchtige schetsen van PAUL ERKELENS sluiten zich meer aan bij de
speelse kanten van de tekst. Zij vormen een merkwaardig tegenwicht voor
de wat zwaar uitgevallen fotoreproducties, zodat het geheel, mede door de
goede zorgen van de Koninklijke Drukkerij Van Gorcum & Comp. N.V.,
kon worden tot een koninklijk uitgevoerd boekwerk, waaraan velen, die
zich meester achten op de onderzeese wapenen of dit zouden wensen te
rijn, veel vreugde kunnen beleven. P.W.H.

ƒƒ«</fiW»W£w A'aèiaa/ in Swriwam*. Verslag v. d. merk-
' '̂ ' , waardige zitting van het Hof van Justitie te Parama-

"'*•' ƒ*''"_." . ribo op 13-17 Maart 1911. Openbare Aanklager v.s. F.
"•' ' ' ' • ' '' Killinger e.a. Drukker-Uitgever: JOH. BLATZ, Oranje-

' " stad (Aruba, 1955), 46 bladz.

De drukker-uitgever-schrijver noemt in zijn Voorwoord het „geval Kil-
linger" een episode in Suriname's strijd om de onafhankelijkheid. KIL-
LINGER kan wel niet beschouwd worden, zo lezen wij, als een nationale
held, maar zijn zaak is een symptoon, belangrijk voor de onafhankelijk-
heidsgedachte in Suriname.

De Heer BLATZ, blijkbaar een Surinamer, zegt verder dat hij er op ver-
zoek van een vrij groot aantal landgenoten toe overgegaan is het Killinger-
avontuur in druk te doen herleven. Het is inderdaad mogelijk dat deze
affaire nog altijd in Suriname tot de verbeelding spreekt; niet zo lang ge-
leden kon men in de plaatselijke pers lezen over een toneelopvoering met
de Killingerzaak als onderwerp.

Volgt een verslag van liet vooronderzoek in de strafzaak tegen K. es.
In de verklaringen van de hoofdverdachte is sprake van gelden verstrekt
door een blinde dame in Duitsland en over overleg met een belangrijke
figuur in de Surinaamse landbouw over een buitenlandse geldlening. K.
verklaarde op de medewerking te hebben kunnen rekenen van een groot
deel der militairen van het garnizoen. Niet vermeld kon natuurlijk bij het
vooronderzoek worden, dat een aantal Duitsers en anderen onder de mili-
tairen later in de pers verklaarden dat zij hem zeker nie< hebben gesteund.
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Onder de bijzonderheden, KILLINGER'S persoon betreffend, vinden wij ver-
meld zijn zg. uitvinding en zijn activiteiten tijdens zijn verlof in Europa in
1907-1909. Wie zich het geval nog herinnert, zal wel weten dat er nog wel het
een en ander méér te vertellen zou zijn aangaande deze eigenaardige figuur.

In ieder geval is het merkwaardig, dat een uit het Oostenrijkse leger
gedeserteerde onderofficier, in Suriname aangekomen als soldaat, het in
vijf jaar tijds tot Inspecteur van Politie kon brengen, in welke functie hij
zelfs meende naar de post van Commissaris te kunnen dingen. Tot welke
nationaliteit hij eigenlijk behoorde, toen hij zijn snode plannen trachtte
uit te voeren, wordt niet opgehelderd.

Uit het verhoor ter strafzitting, dat de schrijver wel uit de nieuwsbladen
van destijds opgediept zal hebben, zou moeten afgeleid worden, dat K.
het project zijner „revolutie" reeds uitgewerkt had, toen hij in December
1909 van verlof terug kwam. In April 1910 begon hij medestanders aan te
werven en in Mei van dat jaar werd hij gearresteerd.

Dat het meer dan een jaar geduurd heeft voordat K. voor zijn rechters
gebracht kon worden, is begrijpelijk; het was van groot belang te onder-
zoeken welke ondergrond het zg. revolutieplan had.

Een der medebeklaagden van K. was een in het toenmalige Br. Indië
geboren politiebeambte, die zou beloofd hebben onder zijn rasgenoten
aanhangers te werven. Merkwaardig al weder is, dat deze man, nb. een
agent tweede klas (de laagste rang is vierde klas), de Nederlandse taal niet
machtig was, doch het Negerengels vrijwel beheerste.

Ter zitting van het Hof van Justitie gaf K. zijn bekende theoriën ten
beste betreffende de slechte toestand waarin de kolonie verkeerde, haar
ondoelmatige bestuur en de vele misstanden welke er zouden heersen. Zijn
doel was geen ander geweest dan hieraan een einde te maken, wat alleen
mogelijk zou zijn door het uitroepen ener republiek, met hem als dictator
aan het hoofd der regering. Tevergeefs trachtte de President hem van
het onzinnige van zijn plan te overtuigen. Of de man te goeder trouw aan
waandenkbeelden vasthield, dan wel andere voornemens gekoesterd heeft,
is nooit duidelijk geworden.

Enige Surinaamse medebeklaagden hielden vol slechts het welzijn van
hun geliefde geboortegrond op het oog gehad te hebben.

KILLINGER en zijn zes medeplichtigen werden ter dood veroordeeld (men
leefde destijds nog onder de invloed van de Code Pénal), maar kwamen er,
bij wijze van gratie, met nogal milde gevangenisstraffen af. De Procureur
Generaal, in zijn requisitoir, verklaarde zich in principe tegen de doodstraf,
welke echter thans, bijna vijf en veertig jaar later, nog in het geldende
Surinaamse Strafwetboek voorkomt, niettegenstaande alle concordantie-
bepalingen in regeringsreglementen en staatsregelingen.

Wat er verder met de avonturier KILLINGER gebeurd is, vermeldt BLATZ
niet. Ik meen dat hij zijn straftijd niet ten volle in Leeuwarden uitgezeten
heeft en tijdens de eerste wereldoorlog in het Turkse leger gediend heeft.
Eenmaal vertoonde hij zich in Nederland, naar beweerd werd in dienst
van een der in 1918 uitgeroepen Transkaukasische republieken. M.

£roc«srecA/, door E. MONTE Dissertatie
Leiden 19 Jan. 1955. Kon. Ned. Boekdr. H. A. M.
Roelants, Schiedam, 1954 (!), 196 blz.

Omstreeks het midden van de vorige eeuw werd in de Staten-generaal
de Curacaose rechtsbedeling gezegd te verkeren in een allerellendigste en
allertreurigste toestand, ja te zijn „een ware poel van ongerechtigheid".
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Er is toen een nieuwe codificatie gekomen en daarbij een Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering, waaraan het Nederlandse van 1838 ten
grondslag is gelegd, en een Reglement op de inrichting en de samenstel-
ling der rechterlijke macht, waarin aan een ondeskundig lekenelement
een ruime taak werd toebedeeld. Èn in de kolonie èn in de Staten-generaal
èn daarbuiten zijn de klachten over de rechtsbedeling niet opgehouden,
maar tot 1919 heeft het geduurd vóór een hervorming van de rechterlijke
macht en van de rechtspleging tot stand kwam, die goede hoop gaf, dat
het voorgestelde doel, een eenvoudige en snelle rechtspraak, zou kunnen
worden bereikt. ,,De koloniën ten voorbeeld aan het moederland" riep mr
NKDERBURGH uit in het H^A&W van A«/ r«cA< van 19 Sept. 1919, en ook
anderen spraken hun blijde verwachting uit.

Deze regeling, wat het burgerlijk procesrecht aangaat, en het nieuwe
Curacaose wetboek van burgelijke rechtsvordering van 1931, waarin een
deel der nieuwe regeling is overgegaan, zijn het onderwerp van het proef-
schrift van de heer MONTE.

Wat de inrichting der rechterlijke macht betreft, komt zij neer op een
versterking van het geschoolde element door de invoering voor nagenoeg
de gehele civiele rechtspraak in eerste aanleg van kantongerechten,
waargenomen door uitsluitend gegradueerde leden van het Hof van Justi-
tie. En wat het burgerlijk geding zelf betreft — de gang daarvan scheen
belangrijk beïnvloed te zullen worden door afschaffing naar Nederlands-
Indisch voorbeeld van de verplichte rechtsbijstand van praktizijns en
daarmee gepaard gaande opheffing van de lijdelijkheid van de rechter.
Zo heeft men een Antilliaans burgerlijk procesrecht gekregen, uit elkaar
VTeemde elementen samengesteld.

Uit het Nederlandse burgerlijke procesrecht is voldoende overgebleven
om de geschiedenis daarvan, commentaar en rechtspraak, bij de uitlegging
en toepassing van het Antilliaanse procesrecht van waarde te doen zijn.
Voor de regeling van 1918 kan men te recht bij geschiedenis, commentaar
en toepassing van het procesrecht van de residentiegerechten op Java en
Madoera. Node mist men een „parlementaire" geschiedenis van dit An-
tilliaanse recht als geheel, maar daar tegenover staat, dat men in het
J4 n/t'Wiaans /urtstenbW reeds een rechtspraak van betekenis met com-
mentaar vindt neergelegd, en de Curacaose praktizijns- en juristenver-
enigingen opbouwend werk leveren. Al deze studiebronnen heeft de heer
MONTE geraadpleegd en met behulp der griffies heeft hij ook van niet-open-
baargemaakte rechtspraak kunnen kennisnemen. Zo is dit proefschrift ge-
worden een bruikbaar handboek, een soort Boneval Faure, van het Antil-
liaanse burgerlijke procesrecht.

Zeer interessant is wat er gezegd wordt over de medewerking van de
rechter in het geding, het complement van de opheffing van de verplichte
rechtsbijstand. Vooral hierop was indertijd grote verwachting gebouwd
voor de rechtsbedeling. Wat men in het /Jn/iMtaaws /im'stent/arf en soms
ook elders vindt aan Antilliaanse rechtspraak maakt het begrijpelijk, dat
die rechtsbijstand weinig veren heeft moeten laten; de zaken zijn dikwijls
juridisch en feitelijk zeer ingewikkeld. En mede als gevolg daarvan heeft
de opheffing van des rechters lijdelijkheid niet die vlucht genomen en ook
niet behoeven te nemen, die destijds verwacht werd. Men kan aan de
rechtspraak ook niet merken, of de rechter leiding gegeven heeft aan het
geding. Waar de Nederlandse rechter soms grijpt naar art. 19 of art. 19a
Rechtsvordering om iets van de achtergrond van de meegedeelde feiten
te vernemen, dat partijen, althans haar rechtsgeleerde bijstand, hem ont-
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houden, blijft in elk geval groter mogelijkheid voor de Antilliaanse rechter
bestaan om in het belang der rechtzoekenden het recht voor hen te vinden.

B.d.G.F.

/. .<4/gemfie« soctoaZ-cu/turee/ maawitóW i/oor
de A/ed«r/a«<fse /4n<j//en. Uitgave van de Stichting
Christoffel te Curacao. Redactie: Drs. O. BEAUJON,
Mr. J. W. ELLIS, fr. M. GuALBERT, HANS HERMANS,
Drs. H. HOETINK, Dr. C. J. MICKLINGHOFF O.P., Drs.
TH. NELISSEN, R. H. PALACIOS, Drs. CARLOS ROMER,
TIRSO SPROCKEL en Dr. L. W. STATIUS VAN EPS. (in
afl. no. 2ookRAOULRöMER) Drukkerij Scherpenheuvel.
Jaargang I, No. 1, Augustus 1955, p. 1-52; 2, Sept.,
p. 53-100; 3, Oct., p. 101-148.

Zo hebben nu ook de Nederlandse Antillen hun eigen sociaal-cultureel
maandblad: Een periodiek — ontstaan door initiatieven van Rooms-Ka-
tholieke zijde — waarin „Ieder, die een redelijke verantwoorde en gezonde
bijdrage kan leveren" zich van harte welkom weet, „ongeacht zijn levens-
beschouwing of zijn politieke kleur".

CAri5/o//e7 „wil in de eerste plaats een maandblad zijn wan ew uoor deTVe-
(fer/andsis y4n/j7/e«. Dit betekent vooreerst, dat het zijn inhoud zal puren
uit het geestelijk reservoir van onze eilanden zelf . . . Het Antilliaans ka-
rakter van dit maandblad houdt in de tweede plaats in, dat het zich bezig-
houdt met vraagstukken, van belang vóór de Nederlandse Antillen. . . .
Hoewel in de eerste plaats bestemd voor de Nederlandse Antillen, richt
dit maandblad zich toch ook tot Nederland".

CAmto//e/ „kondigt zich in de tweede plaats aan als een o/^w«e)) socioa/-
Ctt//«>w/ maandblad. . . . Het wil in dit, voor de toekomst van de Neder-
landse Antillen zo buitengewoon belangrijke tijdsbestek klaarheid schep-
pen door de ernstige bestudering van de problemen, die door de hangende
sociaal-culturele ontwikkeling dezer eilanden worden gesteld".

„Wij zijn er ons tenvolle van bewust" — zo wordt tenslotte in de inleiding
gezegd — „dat onze eilanden en hun onmiddellijke omgeving slechts over
beperkte mogelijkheden beschikken om een onderneming als deze te be-
ginnen — te beperkter naarmate wij een hoger niveau nastreven. Op dit
punt echter duidt de naam van ons blad nu op zijn program. De berg
„Christoffel" is de hoogste op het hoofdeiland der Nederlandse Antillen,
op Curacao. Het hoogst bereikbare punt op dit eiland. Wij zullen woekeren
met de mogelijkheden die er zijn om inderdaad het hoogst bereikbare te
bereiken".

Wij hopen er op te mogen vertrouwen dat voor een Antilliaans maand-
blad, dat zijn maatstaven zó hoog stelt, voldoende belangstelling bestaat
om zijn bestaan mogelijk te maken. Als men weet van de opofferingen
welke een klein aantal personen zich moet getroosten om een periodiek
als het WeeAö/ad Curasao — dat sinds 1938 de Antilliaanse Gemeenschap
haar bijdragen op sociaal-cultureel en ander gebied heeft geleverd — in
stand te houden, of van een tijdschrift als Z)e Wes<-/n<fr.scAe Gids — dat
nu al meer dan vijf-en-dertig jaren lang op zijn manier belangstelling voor
de Nederlandse Antillen vraagt — dan denken wij echter dat de CAnsto//e/-
redactie onze beste wensen op de duur wel nodig zal hebben.

Het kan echter zijn dat haar stuwende kracht, HANS HERMANS (van
wien menigeen reeds lang een dergelijke uiting van culturele publiciteits-

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:12:24PM
via free access



BESPREKINGEN 207

drang had verwacht) een zó groot aantal „Antillianen" tot schrijven weet
te brengen dat wij de toekomst van CArjs/o//^/ met vertrouwen tegemoet
kunnen zien — het aantal en de aard van de redactieleden en de verschei-
denheid in medewerkers aan de eerste jaargang wijzen reeds op een bijzon-
dere begaafdheid in deze richting.

De eerste kennismaking zou nóg prettiger zijn geweest als men er in was
geslaagd de advertenties tot de (gelukkig ongepagineerde) reclameblad-
zijden te beperken en de drukfouten iets minder te laten storen. Bijzonder
geslaagd zijn de omslagen, met de linoleumsneden van PAUL ERKELENS.

Het derde nummer draagt in verband met het Koninklijk Bezoek aan
de Antillen een bijzonder karakter. P.W.H.

£/aw, Sim-
tiame, mede gezien tegen de achtergrond van een
Amerikaans oordeel over de relatie tussen de opwekking
van hydro-electrische energie en de conservering van
vervangbare natuurlijke hulpbronnen, door J. H.
WESTERMANN. Natuurwet. Studiekring voor Suriname
en de Ned. Antillen, Utrecht, Febr. 1956, 16 bladz. ge-
stencild, kaart en 2 foto's buiten de tekst.

Verontrust door het aan lichtvaardigheid grenzende optimisme waar-
mede door velen een zo diep ingrijpend plan als het stuwdammen-project
van de Suriname rivier werd bekeken, heeft de Studiekring in Maart 1953
aangedrongen op de benoeming van een commissie van deskundigen, die
advies zouden kunnen uitbrengen over de natuurwetenschappelijke conse-
quenties van het z.g. Brokopondo-plan. Na overleg met de Surinaamse
„Studieraad Brokopondoplan" en met financiële steun van het „Plan-
bureau Suriname", nam de Studiekring in Maart 1954 het initiatief tot het
samenstellen van een Ker^/t/'Aend /ttera/uKronde>weA in âA« d« «co/ogt'sc/ie
consequenties i;an Ae/ ,,Comfc»na<»e-£/an Swrt«am« /?iuier", dat door J. P.
SCHULZ, biol. drs, na 7 maanden werd voltooid. (Besproken door ir J. H.
DE HAAN in W. ƒ .Gids J6, 1955, p. 18-31).

Intussen zijn de technische voorbereidingen en economische besprekin-
gen voortgezet en kwamen er de laatste maanden berichten welke wezen op
spoedig te nemen beslissingen. In verband daarmede meende de Studie-
kring goed te doen deze BÉSCAOMÜ»J«£ te publiceren, waarin door dr WES-
TERMANN - mede op grond van een publicatie van A. W. SMITH,Executive
Secretary, Committee on Regional Development and Conservation,
Washington - er de nadruk op wordt gelegd, dat gestreefd moet worden
naar een alomvattend ontwikkelingsproject voor het gehele stroomgebied
van de Suriname rivier alvorens wordt besloten tot de uitvoering van een in
plaats en duur beperkt Brokopondo-plan. „Het Brokopondo-plan is tech-
nisch mogelijk maar volgens economische maatstaf marginaal. Wat
'long-term planning' en andere aspecten betreft, is het onvoorbereid, en
als zodanig zou uitvoering een stap in het duister zijn, mede wat betreft
de ecologische repercussies." De vraag is: „waarmee zal Suriname o/> den
<?Kur het meest gebaat zijn, met een snelle en in zijn geheel gezien onvol-
doende voorbereide bouw van een stuwdam met bijkomende werken óf
met een langzamere maar meer evenwichtige ontwikkeling van het stroom-
gebied van de Suriname rivier?" Een harmonische ontwikkeling van
Suriname eist een tijdige bezinning en een oprechte afweging van het vóór
en tegen van dit stuwdamproject. P. W. H.
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